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Armata
[i interesul

na]ional

#nd, la 14/27 august 1916, Rom#nia intr` \n prima conflagra]ie
mondial`, cei mai mul]i dintre liderii politici rom#ni erau convin[i c`

aceasta nu putea r`m#ne neutr` \ntr-un r`zboi care avea s`
schimbe chipul lumii, cu at#t mai mult cu c#t genera]ia pa[optist`

l`sase un vis ne\mplinit, care, \n acele \mprejur`ri favorabile din
vara anului 1916, p`rea s` devin`, \n sf#r[it, realitate.

Cu numai zece zile \naintea Consiliului de Coroan` de la Palatul
Cotroceni, guvernul condus de Ion I.C. Br`tianu semnase at#t

conven]ia politic`, dar [i conven]ia militar` care consfin]eau locul
Rom#niei \n cadrul ac]iunii politico-militare a Antantei. Dincolo de

enormele dificult`]i [i incertitudini pe care ]ara noastr` le-a traversat
de-a lungul celor mai bine de doi de r`zboi, la 1 Decembrie 1918,

la Alba Iulia, idealul na]ional devenea un vis \mplinit.
Armata rom#n`, cu \nfr#ngerile [i reu[itele sale, a avut un rol

important \n acest conflict, [i negocierile liderilor politici rom#ni la
Conferin]a de pace din 1919-1920 aveau s` se \ntemeieze [i pe

efortul militarilor.
Intrarea Rom#niei \n Al Doilea R`zboi Mondial s-a petrecut \n alte

circumstan]e, c#nd op]iunile ]`rii noastre erau mult diminuate de
evolu]iile politico-militare de pe continentul european \n anii 1940-

1941. Obiectivele generalului Ion Antonescu au fost recuperarea
teritoriilor r`pite de URSS în iunie 1940 (Basarabia, nordul

Bucovinei [i }inutul Her]a), anularea Dictatului de la Viena [i
vindecarea traumei suferite de poporul [i armata român` ca urmare

a ced`rii, f`r` lupt`, a teritoriilor române[ti revendicate de URSS,
Ungaria [i Bulgaria. Nu a \ncheiat, \n acest scop, niciun fel de tratat

cu aliatul s`u temporar, spre deosebire de Ion I. C. Br`tianu, \n
1916, socotind c` s#ngele militarilor rom#ni, c`zu]i eroic pe c#mpul

de lupt`, reprezint`, dup` formula ministrului de Externe al
Reichului, Joachim von Ribbentrop, „o leg`tur` mult mai solid`

dec#t orice pact”. Cu un comportament corect [i loial al armatei
rom#ne \n conflict, Rom#nia putea spera la o revizuire a

consecin]elor Dictatului de la Viena, de la 30 august 1940.
Cu tot efortul militar al Rom#niei, dup` 23 august 1944, al`turi de

Coali]ia Na]iunilor Unite, Rom#nia nu a primit statutul de ]ar`
cobeligerant` [i, \n consecin]`, a fost tratat` ca o ]ar` \nfr#nt`. La

masa verde a p`cii, jertfa militarilor rom#ni care plecaser` cu
entuziasm la moarte, la 22 iunie 1941, pentru recuperarea

teritoriilor rom#ne[ti, a contat prea pu]in, \n condi]iile disensiunilor
ivite \ntre fo[tii alia]i (Marea Britanie, SUA [i URSS) [i avansului

Armatei Ro[ii p#n` spre inima continentului european, \n jum`tatea
r`s`rirean` a acestuia Stalin impun#nd, dup` 1948, regimuri

politice edificate dup` chipul [i asem`narea celui din URSS. C#t de
mult au mai contat, atunci, pierderile de vie]i omene[ti?

Orice stat dispune de un instrument de for]` – armata – cu ajutorul
c`ruia \[i poate impune sau ap`ra interesele fundamentale. |ns` \n
timp ce o mare putere \[i impune, \ntr-un conflict, gra]ie for]ei sale

militare, propriile interese, un stat mic utilizeaz` instrumentul s`u de
for]` at#t pentru descurajarea eventualilor adversari, c#t mai ales

pentru a-[i putea \mbun`t`]i pozi]ia, aliindu-se cu una dintre p`r]ile
beligerante, \n condi]iile negocierilor post-conflict, \n func]ie de

contextul interna]ional.
Participarea Rom#niei la cele dou` conflagra]ii mondiale este o

bun` dovad` \n acest sens. }ara noastr` nu a putut evita
implicarea \n aceste conflicte de anvergur` mondial` [i a intrat \n

r`zboi cu o armat` slab preg`tit`, dar a c`rei jert` le-a permis
factorilor de decizie politic`, la \ncheierea ostilit`]ilor, s` negocieze

interesele na]ionale.
Este mai pu]in relevant c`, dup` 1945, contextul interna]ional nu

ne-a mai fost favorabil. Ceea ce conteaz` este c` armata rom#n`,
\mplinindu-[i datoria, va avea mereu, prin jertfa sa, un loc privilegiat

\n istoria ]`rii.
Ast`zi, rolul armatei s-a schimbat \n mod semnificativ, iar tipurile de
misiuni care i se cer acesteia s` fie \ndeplinite s-au multiplicat con-

siderabil. Armata ac]ioneaz` ca o for]` de men]inere sau de
impunere a p`cii, dar, \n esen]`, ea continu` s` fie un instrument

util \n prelungirea eforturilor factorilor de decizie politic`, chiar dac`
nu neap`rat \n sensul g#ndit, alt`dat`, de Clausewitz.

General-maior dr. Teodor FRUNZETI
{eful Statului Major al For]elor Terestre
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omnule  academician,  cum
considera]i,  ast`zi,  la  90
de  ani  de  la  acel

eveniment,  intrarea  Rom#niei  \n
Primul  R`zboi  Mondial?  Exist`  unele
opinii  potrivit  c`rora  Rom#nia  ar  fi
„ales”  –  [i  pun  aici  verbul  a  alege  \ntre
ghilimele  –,  \n  1916,  \ntre  o  op]iune
dezirabil`,  pozitiv`,  [i  una  mai  pu]in
dezirabil`  pentru  destinul  Rom#niei.
C#t  de  corecte  sunt  aceste  opinii?

— Raportat` la contextul politic [i
militar al anilor 1914-1916, decizia
României de a intra în r`zboi a fost
corect`. Întrebarea care diviza
societatea româneasc` era de partea
cui s` intre România în r`zboi? De
partea Antantei, care, în cazul
victoriei, ne garanta alipirea teritoriilor
locuite de români, aflate sub
st`pânirea Austro-Ungariei
(Transilvania, Bucovina, Banat)? Sau
de partea Puterilor Centrale pentru a
sl`bi puterea Rusiei, perceput` ca o
amenin]are la adresa securit`]ii
României, [i a recupera Basarabia?
Opinia public`, în marea ei majoritate,
era favorabil` primei op]iuni. Acest
curent de mare for]` a f`cut imposibil`
aplicarea tratatului de alian]` cu
Puterile Centrale, încheiat în 1883,
a[a cum dorea regele Carol I, care a
inten]ionat s` abdice, suveranul fiind
convins c`, neonorând tratatul,
România mergea într-o direc]ie
gre[it`. Ceea ce doresc s` subliniez
este c` [i partizanii Antantei, [i cei ai
Puterilor Centrale erau la fel de
patrio]i: primii d`deau prioritate
des`vâr[irii unit`]ii na]ionale, ceilal]i
erau mai preocupa]i de securitatea
na]ional`.

Dac` evalu`m îns` intrarea
României în r`zboi în lumina faptelor
[i a izvoarelor cunoscute ast`zi (a[a-
numita „regul` a epilogului”) se impun
dou` constat`ri. Prima: România [i-ar
fi des`vâr[it unitatea na]ional` [i f`r`
a intra în r`zboi. C`derea ]arismului [i
criza din Rusia, pe de o parte,

destr`marea Austro-Ungariei, pe de
alta, au creat condi]iile pentru ca
Basarabia, Bucovina, Transilvania [i
Banatul s` se alipeasc` României.
Reapari]ia Poloniei [i constituirea
Cehoslovaciei s-au f`cut f`r` existen]a
unui stat care s` combat` în r`zboi.
Evident, în 1914-1916, nici m`car
oamenii cu o clarviziune remarcabil`
(cum era Take Ionescu) nu au putut [ti
care va fi cu exactitate cursul
evenimentelor. A doua constatare:
partizanii Puterilor Centrale au fost
confirma]i de istorie: Rusia, fie
imperial`, fie bol[evic` a reprezentat o
primejdie de moarte pentru România
[i, dup` 1944-1945, i-a impus o
evolu]ie funest`. Poate c` altul ar fi
fost cursul istoriei ei, dac` Rusia ar fi
fost înfrânt` înainte de c`derea
]arismului. Desigur, e vorba de istorie
contrafactual`!

—  Aminti]i,  \n  cartea
dumneavoastr`,  IIsttoriia  siincer`  a

„Sacrificiile f`cute de Rom#nia [i de
armata ei au obligat Antanta s`-[i

respecte promisiunile”
Interviu cu istoricul Florin CONSTANTINIU

Membru al Academiei Rom#ne

– D Florin  Constantiniu
s-a n`scut \n Bucure[ti,
la 8 aprilie 1933.

A fost cercet`tor
[tiin]ific principal la
Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga”. Distins
cu premiul „Nicolae
B`lcescu” al Academiei
Rom#ne (1972).

Lucrarea sa
„O istorie sincer` a
poporului rom#n” s-a
bucurat de un real
succes, ajung#nd deja la
a treia edi]ie.

Preg`te[te \n
prezent o carte dedicat`
istoriografiei rom#ne \n
anii 1947-1989, care
urmeaz` s` apar` la
Editura Enciclopedic`.

Este membru al
Academiei Rom#ne.

Raportat` la
contextul politic [i
militar al anilor
1914-1916, decizia
României de a intra
în r`zboi a fost
corect`...

Partizanii
Antantei, [i cei ai
Puterilor Centrale
erau la fel de
patrio]i: primii
d`deau prioritate
des`vâr[irii unit`]ii
na]ionale, ceilal]i
erau mai preocupa]i
de securitatea
na]ional`.
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poporulluii  rom##n,  utiliz#nd,  printre
altele,  [i  m`rturiile  omului  politic
Constantin  Argetoianu,  despre
preg`tirea  precar`  [i  tehnica  \nvechit`
utilizat`  de  armata  rom#n`  la  intrarea
\n  Primul  R`zboi  Mondial.  Care  ar
putea  fi  explica]iile,  at#t  de  ordin
politic,  c#t  [i  militar,  ale  acelei  st`ri  de
lucruri,  mai  ales  \n  condi]iile  \n  care
situa]ia  pare  s`  se  repete  \n  iunie
1941.

— Împ`rt`[esc opinia lui C.
Argetoianu c` sfâr[itul victorios al
celui de al doilea r`zboi balcanic
(1913) a creat unora impresia c`
armata român` era la nivelul celor mai
severe exigen]e, ceea ce era fals.
Bulgaria era sl`bit`, astfel c` armata
noastr`, în ac]iunea c`reia au existat
numeroase caren]e, nu a purtat un
adev`rat r`zboi. A fost, a[adar, o
victorie, dar nesemnificativ` în privin]a
testului reprezentat de un r`zboi
autentic. Spirit lucid, Gheorghe
T`t`rescu a publicat atunci o bro[ur`,
intitulat` Relele organice ale armatei

noastre, a c`rei lectur` – cred eu –
este obligatorie [i ast`zi, pentru orice
militar. Ea începe cu afirma]ia lapidar`
– [i catastrofal` –, din 1904, a
primului-ministru D.A. Sturdza (care
de]inea [i portofoliul R`zboiului!):
„Armata nu renteaz`”. Cu o asemenea
opinie nu este de mirare c` izbucnirea
Primului R`zboi Mondial ne-a surprins
nepreg`ti]i. Ceea ce trebuie – dup`
opinia mea – condamnat cu maxim`
severitate este neseriozitatea cu care
au fost irosi]i cei doi ani de
neutralitate. R`spunderea revine,
deopotriv`, guvernului Br`tianu [i
conducerii militare, în primul rând
generalului Dumitru Iliescu. Au r`mas
de pomin` afacerile cu furniturile
pentru armat`. În amintirile sale de
r`zboi (ap`rute sub titlul Retragerea),
{tefan Zeletin ofer` tabloul sumbru al
gravelor deficien]e din preg`tirea [i
aprovizionarea armatei. Churchill avea
dreptate când spunea c` „românii erau
preg`ti]i, nu pentru r`zboi, ci pentru
victorie”. Br`tianu a prelungit

Ceea ce trebuie
condamnat cu
maxim` severitate
este neseriozitatea
cu care au fost
irosi]i cei doi ani de
neutralitate.
R`spunderea
revine, deopotriv`,
guvernului Br`tianu
[i conducerii
militare, în primul
rând generalului
Dumitru Iliescu. Au
r`mas de pomin`
afacerile cu
furniturile pentru
armat`.

””

””

Academicianul Florin Constantiniu, \n mijlocul istoricilor militari [i civili, la sediul Serviciului Istoric al Armatei, cu prilejul dezbaterii
„Istoriografia militar` rom#neasc` \n vremuri de tranzi]ie”, organizat` de revista „Document” (octombrie 2006).
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tratativele diplomatice, în a[teptarea
momentului când costul uman va fi cât
mai sc`zut. Soma]i s` intr`m în lupt`
(„acum ori niciodat`”), am f`cut-o f`r`
preg`tirea necesar`. Ce-ar fi fost dac`
factorii de decizie civili [i militari s-ar fi
achitat cu seriozitate de misiunea lor
s-a v`zut din biruin]ele anului 1917,
ob]inute dup` refacerea armatei, la
începutul lui 1917, realizat` sub biciul
e[ecurilor din 1916.

—  C#t  de  mult  a  influen]at  aceast`
stare  de  lucruri  campania  anului
1916?

— Campania din 1916 a fost un
lamentabil e[ec. Octavian Goga a
în]eles realitatea: nu superioritatea în
oameni [i tehnic` de lupt` a
inamicului, ci „înfrico[`toarea
epidemie de meningit` moral`”, care
bântuia în societatea româneasc` a
fost cauza principal` a înfrângerilor.
{i, totu[i, nu trebuie uitat` latura
pozitiv` a campaniei din 1916, pus` în
lumin`  de istoricul american Glenn
Torrey, a c`rui opinie o împ`rt`[esc:
sacrificiile f`cute de România, în
primul rând de armata ei, obligau
Antanta s`-[i respecte promisiunile
f`cute; chiar [i dup` pacea de la
Bucure[ti, care elibera Antanta de
orice obliga]ie fa]` de  România,
sângele v`rsat pentru cauza comun`
a impus marilor alia]i onorarea
angajamentelor asumate.

—  A]i  afirmat,  \n  repetate  r#nduri,
c`  Unirea  din  1918  e  mai  mult  rodul
\n]elegerilor  [i  negocierilor  la  masa
verde  a  p`cii  [i  al  actelor  de  unire  de
la  Chi[in`u,  Cern`u]i  [i  Alba  Iulia.  C#t
de  mult  a  contat,  \n  acest  caz,  efortul
armatei  rom#ne?  C#t  de  mult  a  contat,
\n  general,  efortul  armatei  rom#ne,  \n

Primul  R`zboi  Mondial,  \n  luarea
deciziilor  la  Conferin]a  de  Pace?

— Cred c` Marea Unire din 1918
este, în primul rând, produsul voturilor
structurilor reprezentative [i
democratice de la Chi[in`u, Cern`u]i
[i Alba Iulia, prin care s-a decis unirea
Basarabiei, Bucovinei [i, respectiv,
Transilvaniei [i Banatului cu România.
Legitimitatea Marii Uniri st` tocmai în
faptul c` nu este rezultatul unor
ac]iuni militare, ci al exercit`rii
dreptului la autodeterminare. Tratatele
de pace din 1919-1920 nu au f`cut
altceva decât s` dea o consacrare
interna]ional` a ceea ce f`cuser`
românii în[i[i. A[a cum am spus [i
mai înainte, dup` efortul militar al
României din 1916-1917, Fran]a,
Marea Britanie, S.U.A. [i Italia (cei
„patru mari” ai Conferin]ei de pace) nu
se puteau eschiva de la îndeplinirea
obliga]iilor asumate fa]` de România.
Hot`râtoare au fost îns` – repet –
voturile de unire din provinciile
române[ti aflate sub st`pânirea Rusiei
[i Austro-Ungariei.

Nu este lipsit de interes faptul c`,
recent, a ap`rut la Moscova cartea
istoricului Mihail Meltiuhov, Campania
de eliberare a lui Stalin (se refer` la
anul 1940), în care se sus]ine teza c`
votul Sfatului }`rii din 27 martie/9
aprilie 1918 a fost consecin]a
prezen]ei armatei române în
Basarabia [i nu exprima voin]a
majorit`]ii popula]iei. Adversarii de ieri
[i de azi ai Marii Uniri prezint`
des`vâr[irea unit`]ii na]ionale a
românilor ca o ac]iune realizat` prin
for]`.

—  Armata  rom#n`,  prin  structurile
sale  specializate  \n  studierea  istoriei
militare  (Serviciul  Istoric  al  Armatei,

Florin CONSTANTINIU,
O istorie sincer` a poporului rom#n,

edi]ia a treia, Bucure[ti, Editura
Univers Enciclopedic, 2002.

Florin CONSTANTINIU,
1941. Hitler, Stalin [i Rom#nia,
Bucure[ti, Editura Univers
Enciclopedic, 2002.

Legitimitatea
Marii Uniri st`
tocmai în faptul
c` nu este
rezultatul unor
ac]iuni militare,
ci al exercit`rii
dreptului la
autodeterminare.
Tratatele de pace
din 1919-1920 nu
au f`cut altceva
decât s` dea o
consacrare
interna]ional` a
ceea ce f`cuser`
românii în[i[i.
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Muzeul  Militar  Na]ional  [i  Institutul
pentru  Studii  Politice  de  Ap`rare  [i
Istorie  Militar`),  a  marcat,  prin  sesiuni
[tiin]ifice,  mese  rotunde  [i  dezbateri
momentul  intr`rii  Rom#niei  \n  Primul
R`zboi  Mondial  [i,  \n  general,
participarea  armatei  rom#ne  \n  acest
conflict.  Cum  v`  explica]i  \ns`
aceast`  evident`  re]inere  a  societ`]ii
rom#ne[ti  de  a  rememora
evenimentele  importante  ale  anului
1916?

— Societatea româneasc` este o
societate bolnav`, supus` ac]iunii
dizolvante a for]elor care î[i propun
anularea identit`]ii [i valorilor
na]ionale ale poporului român. Aceste
for]e ac]ioneaz` masiv [i metodic prin
mass-media, O.N.G.-uri (a[a-zisa
„societate civil`”, în fapt, a[ spune cel
mai mercenar segment al societ`]ii
române[ti) [i prin [coal` (programele
analitice – eu le spun tot a[a – dup`
care se pred` istoria în [coli sunt
astfel întocmite, încât ele submineaz`
sentimentul patriotic, atât cât mai
exist`). Marea Unire din 1918 este o
lec]ie de patriotism. Cine o s` predea
ast`zi tinerilor, când se dore[te un
popor român f`r` identitate na]ional`
[i decerebralizat, pentru a fi mai
lesne utilizat [i manipulat în interese
ce-i sunt str`ine?

—  Care  ar  fi,  \n  c#teva  cuvinte,
cele  mai  importante  \nv`]`minte
pentru  noi,  ast`zi,  ale  particip`rii
Rom#niei  la  Primul  R`zboi  Mondial?

— Cele mai grele situa]ii ap`rute
în 1916-1918 au venit din lipsa de
preg`tire a armatei [i din
neîndeplinirea obliga]iilor militare
asumate de Antanta în 1916. De aici
– cred eu – se desprind dou`
înv`]`minte: a) seriozitate [i
continuitate în preg`tirea armatei,
institu]ia de baz` (al`turi de [coal`!)
a unei na]iuni; b) percep]ia corect` a
raportului între for]ele proprii [i cele
ale alia]ilor. Securitatea na]ional` nu
se poate întemeia pe for]e din
exterior. For]ele proprii trebuie s` se
bucure de prioritate.                      

Interviu realizat de
maior Florin {PERLEA

Regele Ferdinand I [i regina Maria
decoreaz` militari rom#ni pe front. 

Jos, militari rom#ni \n tran[eele de la
M`r`[ti (1917).



n istoria militar` a lumii au existat destule cazuri când
un obiectiv militar relativ modest, ca dimensiuni [i
efective militare, a avut, în cele din urm`, prin evolu]ia

contorsionat` a evenimentelor, prin jocul hazardului, un rol
decisiv asupra unei campanii sau chiar a întregului r`zboi.
Pentru istoria militar` na]ional` cel mai semnificativ exemplu,
dar [i cel mai tragic în acela[i timp, l-a reprezentat b`t`lia de
la Turtucaia (18 august/1 septembrie-24
august/6 septembrie 1916). Ea devenit,
din chiar momentul consum`rii ei, simbolul
nepreg`tirii, al neputin]ei, al lucrului f`cut
de mântuial`, al la[it`]ii. Într-un cuvânt, un
eveniment ru[inos, de umilin]` na]ional`,
ce a intrat în limbajul comun ca semn
peren al nevredniciei noastre. Poate de
aceea o anumit` perioad` de timp peste el
s-a trecut mai repede, parc` din dorin]a de
nu mai scormoni în lucrurile care nu fac
pl`cere [i  de amintirea c`rora vrei s`
scapi.

Apreciem, îns`, c`, la nou` decenii de la intrarea
României în Primul R`zboi Mondial, sau de la declan[area
„r`zboiului de (re)întregire”1, sintagm` sub care mai este
cunoscut` aceast` perioad` din istoria na]ional`, revenirea
asupra b`t`liei de la Turtucaia este absolut necesar`, sub
raport [tiin]ific [i moral. În fond, s-a spus de atâtea ori acest
lucru, dintr-o înfrângere, analizat` cu spirit critic [i
responsabilitate, se înva]` cu mult mai mult decât dintr-o
victorie, fie ea [i str`lucit`, care poate avea un efect
narcotizant asupra clasei politice, trupelor, opiniei publice etc.

Turtucaia – o problem` politic` [i
militar`

Prin Tratatul de pace de la Bucure[ti (28 iulie/10 august
1913), României i-a revenit partea de sud a Dobrogei,
denumit`, întrucâtva impropriu, [i Cadrilater2. Problema
fortific`rii noii frontiere a fost dezb`tut` de Consiliul
inspectorilor de armat` în [edin]a sa din 9/23 iulie 1914,
desf`[urat` sub conducerea principelui mo[tenitor Ferdinand
[i în prezen]a primului ministru Ion I.C. Br`tianu. S-a hot`rât
formarea unei comisii ce a fost pus` sub conducerea
generalului Constantin Hârjeu, inspectorul general al
fortifica]iilor [i comandantul Cet`]ii Bucure[ti. Din ea au mai
f`cut parte generalii Constantin Christescu [i Scarlat
Panaitescu, colonelul Romulus Vivescu, comandantul
Regimentului 1 artilerie grea, locotenent-colonelul Ioan
Ghinescu, de la {coala Superioar` de R`zboi, acesta având
[i calitatea de secretar. Ulterior, a mai fost cooptat maiorul
Athanase Negru (viitor general)3. Comisia a lucrat foarte
rapid, iar proiectul propus [i aprobat a prev`zut organizarea
în localit`]ile Turtucaia [i Silistra a câte unui cap de pod.
Denumirea, a[a cum a ar`tat generalul Gheorghe Dabija, a

fost improprie, deoarece un cap de pod are drept misiuni fie
asigurarea trecerii directe a unor trupe dincolo de el, fie
intrarea lor în sau dincoace de el4. 

Dar, dincolo de aceste considera]ii pur teoretice,
autorit`]ile au decis începerea lucr`rilor, ele fiind
supravegheate de o comisie, condus` de generalul Scarlat
Panaitescu. Ritmul de lucru a fost foarte rapid, astfel c`

amenaj`rile genistice erau terminate, în
mare m`sur`, în prim`vara anului 1915.
Dup` instalarea trupelor [i a
armamentului, lucr`rile au continuat pân`
în vara anului 1916, astfel c`, la
declan[area r`zboiului, capul de pod
Turtucaia era în stare de operativitate.

El a fost organizat defensiv [i
cuprindea dou` aliniamente (linii) de
ap`rare, cu extremit`]ile a[ezate pe
Dun`re. Aliniamentul principal de
rezisten]` era situat la 6,5-7 km de liziera

ora[ului [i cuprindea 15 centre, dezvoltarea frontal` fiind de
28 km. Centrele erau formate din redute de companii, cu
[an]uri ad`post a c`ror adâncime mergea pân` la cel mult 2
metri, distan]a între ele fiind de 1,8-2 km unul de altul. Pentru
a se putea sus]ine reciproc [i a înlesni manevra trupelor s-au
construit bretele formate din [an]uri de comunica]ie. Centrele
aveau [i ad`posturi blindate pentru oameni, cu o adâncime
relativ mic` de 2,5-3 m. Înapoia aliniamentului principal de
rezisten]` s-au construit dou` „linii de reculegere” care aveau
menirea de a permite subunit`]ilor respinse din linia întâi s`
se refac`, s` reziste pân` la sosirea rezervelor [i, eventual,
s` contraatace. La 2-3 km de ora[ s-a construit un al doilea
aliniament de rezisten]`, unde trebuia s` se desf`[oare
ultimul efort defensiv, lucr`rile având aici un caracter mai
sumar.

Frontul a fost împ`r]it în trei sectoare: sectorul 1
Staroselo (vest), între Dun`re [i [oseaua care iese din ora[
prin p`durea Daidir, cuprindea centrele 1-5; sectorul Daidir 2
(sud) avea în compunere centrele 6-9, limita stâng` fiind
[oseaua ce ie[ea din localitate pe la est; sectorul 3 Antimovo
(est) pân` la Dun`re era compus din 6 centre, respectiv 10-
16. Cel mai  înt`rit a fost Sectorul 1, acesta având [i un
aliniament de ap`rare înaintat, deoarece se aprecia c`
inamicul va ataca, foarte probabil, aici. Un rol important a fost
acordat for]elor fluviale, care urmau s` sprijine, cu focul
artileriei, ac]iunea trupelor din capul de pod. Pe malul stâng
al Dun`rii, la Olteni]a [i împrejurimi, s-a amenajat un sector
distinct pentru a sprijini garnizoana de pe malul drept.

Calitatea lucr`rilor de fortifica]ie a fost subiect de
controvers` între speciali[ti. Generalul Constantin
Teodorescu, fostul comandant al capului de pod [i
comandant al Diviziei 17 Infanterie, a avut aprecieri foarte
critice la adresa concep]iei [i a modului de realizare a
lucr`rilor5. Acestea trebuie privite cu rezerva cuvenit`,
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deoarece generalul Teodorescu a fost considerat principalul
vinovat al înfrângerii. Prin urmare, în lucrarea sa despre
Turtucaia este evident` tendin]a de a exagera lipsurile în
organizarea capului de pod [i de a trece sub t`cere propriile
sl`biciuni în conducerea trupelor. Al]i speciali[ti, precum [i
mul]i participan]i la luptele de la sfâr[itul lunii august 1916 au
avut aprecieri mai nuan]ate. De[i existau destule lipsuri
(neadaptarea eficient` la teren a liniilor de rezisten]`, ceea
ce a creat multe unghiuri moarte, lipsa apei potabile etc.)
fortifica]iile de la Turtucaia r`spundeau, în mare m`sur`,
scopului pentru care au fost construite. Condi]ia esen]ial` era
ca garnizoana dislocat` aici s` fie în stare s`-[i
îndeplineasc` misiunile.

Din prim`vara anului 1915 pân` la 18 august 1916, data
începerii confrunt`rilor, Marele Stat Major a introdus succesiv
în capul de pod de la Turtucaia o serie de unit`]i [i
subunit`]i, cu inten]ia de a da t`rie ap`r`rii acestui obiectiv
important. În preziua declan[`rii ostilit`]ilor, la Turtucaia se
afla dislocat` Divizia 17 Infanterie, comandat` de generalul
Constantin Teodorescu, fost profesor de geografie militar` la
{coala Superioar` de R`zboi din Bucure[ti [i unul dintre cei
mai importan]i teoreticieni militari români de pân` la Primul
R`zboi Mondial. Statul major al diviziei era, îns`, foarte slab,
fiind format numai din trei ofi]eri (un maior [i doi c`pitani).

Compunerea diviziei era urm`toarea: Brigada 18
Infanterie, comandat` de colonelul Nicolae M`r`[escu, avea
în compunere Regimentele 36 [i 76 Infanterie, fiecare cu
patru batalioane; Brigada 39 infanterie (comandant –
generalul Dr`gotescu, dar acesta nu a exercitat efectiv
comanda) cu Regimentul 79 infanterie [i batalioanele IV ale
Regimentelor 40, 75  80 Infanterie. La acestea se mai
ad`ugau: 3 divizioane; un pluton de cavalerie; o companie
pionieri-cetate: o sec]ie proiectoare; o sec]ie ambulan]`; un
echipaj poduri fluviu; 2 automobile; 5 motocicli[ti; serviciile
aferente (artilerie, sanitar, intenden]`, geniu, justi]ie,
transporturi)6. 

Totalul for]elor lupt`toare [i a armamentului aflat în
dotare, existente în capul de pod Turtucaia la jum`tatea lunii

august 1916, se ridica la 17 batalioane (511 ofi]eri, 25 086
trup`, în acest num`r intr` [i for]ele fluviale), 18 217 arme,
157 de piese de artilerie de diferite calibre (23 dintre ele erau
mobile), 66 de mitraliere. Ulterior, pe timpul b`t`liei au mai
fost introduse o serie de unit`]i [i subunit`]i, astfel c`
efectivul a urcat la 39.000 de oameni. Sectorul 1 a fost
încredin]at Regimentului 36 infanterie (comandat de lt.col.
Solomon Nicolicescu), care a primit ca înt`rire [i batalionul
IV/ Regimentul 40 infanterie, sectorul 2 a revenit
Regimentului 79 infanterie, comandat de lt.col. I. Dumitrescu-
Osânceanu, iar sectorul 3 Regimentului 76 infanterie, ce
avea în frunte pe lt.col. Alex. Marinescu. În rezerva mobil` au
fost p`strate [ase batalioane, dintre care patru de mili]ii [i
compania pionieri-cetate7. 

Având în vedere deznod`mântul b`t`liei se pune
întrebarea dac` hot`rârea organiz`rii capului de pod
Turtucaia a fost justificat` [i dac` for]ele destinate erau
suficiente [i preg`tite s` fac` fa]` misiunilor primite? Desigur
c` Turtucaia avea, prin îns`[i a[ezarea ei, un rol strategic
semnificativ, ea fiind punctul de leg`tur` între Silistra [i
Rusciuc, dou` pozi]ii care au jucat un rol foarte important în
r`zboaiele ruso (austriece) – otomane din secolele al XVIII-
lea [i al XIX-lea. Ea forma punctul de jonc]iune a dou` mari
c`i de comunica]ie – una care venea de la Rusciuc, iar
cealalt` de la Razgrad (Târnovo). În plus, Turtucaia se g`sea
la o distan]` de numai 60 de km de Bucure[ti, ceea ce îi
sporea valoarea operativ`. În acela[i timp, prin transformarea
localit`]ii într-un cap de pod solid se crea o dubl`
posibilitate: trecerea Dun`rii, în condi]ii de relativ` siguran]`,
de c`tre trupele noastre în eventualitatea declan[`rii unor
ac]iuni ofensive în Bulgaria; amenin]area flancului stâng a
oric`rei grup`ri adverse care ar fi operat în nord-estul
teritoriului bulgar. Aceste dou` considera]ii de natur`
strategic` au direc]ionat foarte mult  eforturile diploma]iei
române de  a ob]ine Turtucaia la Conferin]a de pace de la
Bucure[ti. Fortificarea ei prin organizarea unui cap de pod
ap`rea drept logic`, autorit`]ile politice [i militare dorind s`
interzic` una dintre cele mai importante direc]ii care
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amenin]a capitala. Turtucaia avea, îns`, [i un mare
dezavantaj - dep`rtarea mare de celelalte obiective
strategice ale dispozitivului for]elor române din Dobrogea.
Pân` la Silistra era o distan]` de 66 de km, iar pân` la
Bazargic (Dobrici) 113 km. Prin însu[i acest fapt, capul de
pod Turtucaia se preta la un atac surpriz` din partea unui
poten]ial adversar.

Decizia de fortificare a Turtucaiei î[i avea ra]iunile ei de
ordin strategic, care p`reau justificate atâta timp cât România
nu-[i fixase op]iunea sa politic` – cu Puterile Centrale sau cu
Tripla În]elegere. Modul, îns`, cum s-a materializat o
asemenea decizie, executarea lucr`rilor genistice, structura
ap`r`rii, dispozitivul, sistemul de foc etc., toate chestiuni de
ordin tactic, au prezentat neajunsuri care au ie[it în eviden]`
în timpul luptelor. Dintre ele o importan]` o are, în acest
cadru, problema podului care s` lege cele dou` maluri ale
fluviului Dun`rea, Turtucaia fiind, a[a cum s-a spus, „un cap
de pod f`r` pod”8. Lipsa lui a fost considerat` ca una din
principalele cauze ale e[ecului de aici, întrucât Divizia 17
infanterie nu a putut primi la timp ajutoarele trimise de
Armata a III-a [i Marele Stat Major. Apreciem c` aceasta
este o fals` problem` deoarece for]ele dispuse la Turtucaia
aveau dou` posibilit`]i de retragere într-o situa]ie dificil`9.
Una dintre ele erau mijloacele de trecere pe care marina
român` le-a avut în zon`, respectiv grupul de vase de
transport: 4 remorchere; 8 [lepuri; [alupa „Smârdan” etc.
Cealalt` era comunica]ia terestr` Turtucaia-Silistra, care
trebuia acoperit` de Divizia 9 Infanterie, comandat` de
generalul I. Basarabescu, aflat` la Silistra. Dac` s-ar fi
construit un pod între Turtucaia [i Olteni]a, el ar fi fost distrus
de avia]ia sau artileria for]elor germane [i bulgare, Fl`mânda
fiind un exemplu semnificativ pentru o asemenea situa]ie.

Prin planul de campanie elaborat de Marele Stat Major [i
cunoscut sub numele de ipoteza „Z”, armata român` urma s`
ac]ioneze pe dou` fronturi – Transilvania (principal) [i
frontiera de sud, inclusiv Dobrogea10. Pe frontul de sud, unde
a fost dislocat` Armata a III-a, comandat` de generalul Mihail
Aslan, planul de campanie prevedea dou` etape. În prima
dintre ele for]ele Armatei a III-a adoptau o conduit`
defensiv`, opunându-se oric`ror încerc`ri ale inamicului de a
for]a Dun`rea. În aceast` faz`, trupele aflate pe malul drept
al Dun`rii (diviziile 9, 17, 19 infanterie), vor rezista atacurilor
bulgare, acoperind, totodat`, debarcarea [i concentrarea
trupelor ruse în Dobrogea, la sud de linia Cernavod`-
Medgidia. Dup` terminarea acestei opera]ii, c`tre a 10-a zi
de la mobilizare, for]ele aliate româno-ruse urmau s`
înceap` ac]iuni ofensive în sudul Dobrogei [i în estul
Bulgariei, cu misiunea de a ajunge pe aliniamentul Rusciuc-
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rezentt`m,  îîn  celle  ce  urmeaz`,  o  m`rtturiie  pre]iioas`
ddespre  bb`tt`lliia  dde  lla  Turttucaiia.  EEa  apar]iine  generallulluii

Ghheorghhe  PP.  Georgescu  ((188557-??),  comanddantt  all  Corpulluii  55
Armatt`,  lla  îînceputtull  campaniieii  ddiin  199166.  Aceastt`  mare
uniittatte  a  ffostt  ddesttiinatt`,  priin  PPllanull  dde  opera]iie,  s`  consttiittuiie
rezerva  generall-ssttrattegiic`  a  MMarelluii  Carttiier  Generall.

Generallull  Ghheorghhe  PP.  Georgescu,  avansatt  \\n  acestt
gradd  lla  7  apriilliie  1990099,  a  ffostt  addjuttantt  all  regelluii  Caroll  II  [ii  apoii
iinspecttorull  generall  all  cavalleriieii.  În  aceastt`  calliittatte  a  ffostt
iimplliicatt,  apreciiem  c`  ff`r`  voiia  lluii,  îînttr-uun  eveniimentt  care
ddenotta  reoriienttarea  RRomââniieii  c`ttre  Triiplla  În]ellegere,  c`ttre
FFran]a,  îîn  speciiall.  

LLa  21  ffebbruariie  19912,  guvernull  româân  a  îînchheiiatt  cu
uziinelle  ffranceze  „Creusatt”  un  acordd  refferiittor  lla  lliivrarea  dde
bbatteriiii  dde  arttiilleriie  ((obbuziiere  [ii  ttunurii  dde  muntte),  necesare
armatteii  romââne,  îîn  valloare  dde  2.44188.33288  dde  ffrancii.  Aceastt`
ddeciiziie  ffusese  addopttatt`  dde  speciiallii[ttiiii  româânii,  pre[eddiintte  all
comiisiieii  ffiiiindd  chhiiar  generallull  G.PP.  Georgescu,  matteriiallull
ffrancez  avâândd  calliitt`]ii  superiioare  celluii  siimiillar  ffabbriicatt  dde
concernull  german  „KKrupp”.  DDe[ii  mottiiva]iia  hhott`rââriiii  era  pur
ttehhniic`,  ea  a  c`p`ttatt  conotta]iiii  polliittiice  seriioase.  MMiiniisttrull
german  lla  BBucure[ttii  a  prottesttatt  offiiciiall  pe  llââng`  regelle  Caroll
II.  Acestta  a  cerutt  generallulluii  G.PP.  Georgescu  un  memoriiu
explliicattiiv,  r`mas  ff`r`  r`spuns.  DDeciiziia  dde  conttracttare  a
matteriiallulluii  dde  arttiilleriie  nu  a  ffostt  anullatt`,  ddar  generallull
Ghheorghhe  PP.  Geogescu  a  ffostt  muttatt  ddiin  ffrunttea
IInspcttorattulluii  Generall  all  Arttiilleriieii,  îîn  ffunc]iia  dde  comanddantt
all  Corpulluii  55  armatt`,  ce  îî[ii  avea  seddiiull  lla  Consttan]a.
[General  Vasile  Rudeanu,  MMemoriiii  îîn  ttiimpurii  dde  pace  [ii  dde
r`zbboii.  1888844-1199299,  edi]ie  îngrijit`  [i  note  de  Dumitru  Preda
[i  Vasile  Alexandrescu,  Editura  Cavalliotti,  Bucure[ti,  2005,
p.  42-444].  EExiistt`  [ii  opiiniiii  negattiive  ddespre  competten]a
generallulluii  Ghheorghhe  PP.  Georgescu.  Generallull  RRaddu  RR.
RRosettttii,  [eff  all  BBiiroulluii  Opera]iiii  ddiin  MMarelle  SSttatt  MMajor  ((199144-
199166)  îîll  apreciia  ca  ffiiiindd  „ttott  attââtt  dde  ffllecar  cââtt  era  dde  null  [ii
îîngââmffatt”  [Radu  R.  Rosetti,  MM`rtturiisiirii  ((199166-1199199),  edi]ie
îngrijit`,  studiu  introductiv  [i  note  de  Maria  Georgescu,
Editura  Modelism,  Bucure[ti,  1997,  p.89].  PPriin]ull  FFerddiinandd
ii-aar  ffii  spus  lluii  Allexanddru  îînc`  dde  lla  3300  augustt  199144,  c`  lla
mobbiilliizare  îîii  va  llua  comandda  penttru  c`  spune  prosttiiii
[Alexandru  Marghiloman,  NNotte  PPolliittiice,  vol.  I,  1907-11915,
Editura  Institutului  de  Arte  Grafice  „Eminescu”,  1927,  p.
262].

Cu  ttoatte  acesttea  iinfforma]iiiille  [ii  opiiniiiille  generallulluii
Ghheorghhe  PP.  Georgescu  suntt  uttiille  [ii  meriitt`  a  ffii  cunoscutte.  

A[a  cum  ciittiittoriiii  vor  consttatta,  generall  G.PP.  Georgescu
era  addepttull  iinttr`riiii  îîn  r`zbboii  all`tturii  dde  Anttantt`,  ddar  apreciia
c`  lloviittura  priinciipall`  ttrebbuiie  îînddrepttatt`  spre  sudd,  pestte
DDun`re.  O  asemenea  opiiniie  a  ffostt  îîmp`rtt`[iitt`  [ii  dde  all]ii
generallii  [ii  offii]erii  dde  rang  îînalltt,  ddar  a  prevallatt,  a[a  cum  am
preciizatt  îîn  sttuddiiull  ddespre  Turttucaiia,  consiiddera]iiiille  dde  nattur`
polliittiic`.  Texttull  a  ffostt  reproddus  iinttegrall,  ff`r`  omiisiiunii  [ii
prescurtt`rii.  IIntterven]iiiille  noasttre  suntt  iinclluse  îîn  paranttezelle
ddreptte.  DDocumenttull  a  ffostt  ddepiisttatt  îîn  ffonddull  MManuscriise  all
Arhhiivellor  NNa]iionalle  IIsttoriice  Centtralle,  ddosarull  nr.  29900.
PPreciizez  c`  o  fform`  prescurttatt`  a  acesttor  amiinttiirii  a  ffostt
pubblliicatt`  dde  ziiarull  „Uniiversull”,  nr.  13344  ddiin  2  iiuniie  199200.  

Petre OTU
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{umla-Varna [i de a-l consolida. O asemenea opera]ie avea
scopul s` asigure libertatea de ac]iune pentru grupul
principal  de for]e care opera în Transilvania.

Marele Stat Major a elaborat, înc` din aprilie 1916,
instruc]iuni speciale pentru capetele de pod Turtucaia [i
Silistra11. Capul de pod Turtucaia constituia un comandament
special, similar cu acela  al unei divizii, pus în timp de pace
sub ordinele Corpului 5 armat`. Misiunea sa era s` resping`
toate atacurile for]elor adverse [i s` p`streze capul de pod [i
prin aceasta malul drept al Dun`rii, „ceea ce ar fi un factor
foarte favorabil intereselor ]`rii la terminarea r`zboiului” 12.
Pentru îndeplinirea ei se cerea trupelor dislocate aici o
rezisten]` acerb` „împins` pân` la ultima extremitate” 13.
Având în vedere prevederile planului de campanie, prin care
frontul de sud, cu segmentul lui dobrogean, devenea
secundar precum [i faptul c` Turtucaia era un obiectiv izolat
al dispozitivului armatei române, susceptibil de a fi atacat prin
surprindere de for]ele bulgare, apreciem c` ar fi fost de
preferat abandonarea lui, imediat dup` declan[area
ostilit`]ilor. Avantajele men]inerii Turtucaiei în stare de
operativitate erau mai mici decât riscurile implicate în cazul
unui atac prin surprindere. Mai ales c` autorit`]ile cuno[teau
sl`biciunile garnizoanei capului de pod.

Un principiu al artei militare este acela potrivit c`ruia
obiectivele înt`rite trebuie sacrificate pentru a asigura
libertatea de ac]iune a for]elor principale ale armatei de
campanie. Ap`rarea unui punct înt`rit cu orice pre] se
impune doar când el are o importan]` cu totul deosebit` [i,
prin pierderea lui, s-ar compromite planul de campanie. Or,
nu acesta era cazul Turtucaiei, obiectiv excentric al
dispozitivului român din Dobrogea.

De altfel, au existat opinii ale unor generali români, care
au propus reducerea frontului din Dobrogea, eventual, pe
aliniamentul Cernavod`-Medgidia-Tuzla sau chiar
abandonarea întregii regiuni dintre Dun`re [i Mare14. 

În acela[i timp, abandonarea capului de pod de la
Turtucaia, decizie ce apare logic` ast`zi, era greu de luat în
acel moment. La nivelul factorilor de decizie politici [i militari
persista ideea c` bulgarii nu vor ataca, unul dintre motive
fiind [i prezen]a trupelor ruse în Dobrogea. Apoi, de[i avea
sl`biciuni, garnizoana capului de pod era suficient de
puternic` pentru a face fa]` unui atac bulgar.

Retragerea pe malul stâng al Dun`rii ar fi p`rut unora
drept condamnabil`, având în vedere marile investi]ii f`cute
cu organizarea capului de pod. Aceast` ac]iune ar fi
declan[at, foarte probabil, un scandal la nivelul clasei politice
[i ar fi fost privit` de unii militari ca un non-combat. Logica
militar` impunea cu necesitate renun]area la Turtucaia, dar
împrejur`rile concret istorice f`ceau cvasiimposibil` punerea
în practic` a ideii.

De partea cealalt`, mare[alul August von Mackensen,
comandantul for]elor bulgare [i germane, de[i avea opinii
diferite fa]` de cele ale comandamentului bulgar, a acceptat,
la 18/31 august 1916, planul de opera]ii al generalului {tefan
To[ev, comandantul Armatei a III-a bulgare. El prevedea
atacul concomitent al capetelor de pod Turtucaia [i Silistra,
lovitura principal` fiind îndreptat` asupra primei localit`]i.
Ulterior, for]ele bulgare [i germane trebuiau s` se îndrepte
spre Dobrogea, for]area Dun`rii fiind l`sat` pentru o
perioad` ulterioar`15. 

Pentru ofensiva asupra Turtucaiei, generalul To[ev a
destinat Divizia 4 infanterie, dou` brig`zi din Divizia 1
infanterie [i coloana maior Hammerstein, compus` dintr-un
batalion german, 7 plutoane de mitraliere, 3 escadroane [i
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Cauzele dezastrului. Vina comandamentului.
Ipoteza X. Rolul Corpului 5 Armat`.

Zilele cumplite de la Turtucaia

de general de divizie G.P. GEORGESCU

copul ce-l urm`resc, scriind aceste rânduri, este s` vin în
calitatea mea de fost comandant al Corpului 5 armat`,

pân` la începutul r`zboiului, în ajutorul celor care vor scrie
istoria acestui mare r`zboi, care ne-a realizat visul nostru,
întregirea neamului punând în lumin` faptele a[a cum s-au
petrecut peste Dun`re.

Turtucaia formeaz` episodul ru[inos al acestui r`zboi.
Istoria va ar`ta c` nu armata trebuie s` poarte ru[inea, ci acei
care au dus-o la Turtucaia. Dorin]a mea este s` fiu cât se poate
de obiectiv; s` nu citez nume, atât cât istoria unei crime o
permite.

La decretarea mobiliz`rii, 15 august 1916, Corpul 5 armat`
cuprinzând Divizia 10-a sub comanda generalului [Arthur]
V`itoianu [i a 15-a sub comanda generalului [Eremia]
Grigorescu, – destinat a forma rezerva general` a armatei
noastre, – a primit ordinul s` treac` Dun`rea [i s` se
concentreze în zona nordic` a Bucure[tiului.

Restul trupelor din Dobrogea care pân` la acea dat`
apar]ineau Corpului 5 armat` (Divizia 9-a Silistra, Divizia 17
Turtucaia [i Divizia 19 Bazargic), au r`mas în Dobrogea [i
împreun` cu alte trupe de pe malul stâng al Dun`rii au intrat
în compunerea Corpurilor 6 [i 7 armat`, create odat` cu
decretarea mobiliz`rii [i au format Armata III-a cu cartierul
general la Bucure[ti. Nu am reu[it nici pân` azi s` pricep
pentru ce acest cartier general a r`mas pe malul stâng al
Dun`rii, când primele [i cele mai importante opera]iuni
urmau s` se desf`[oare pe malul drept.

Dup` ordinele stabilite prin ipoteza X [ipoteza „Z” - n.n.],
cartierul general al Corpului 5  armat` trebuia s` se îmbarce
în ziua de 16, când spre marea mea mirare prime[te ordinul s`
se îmbarce în ziua a cincea adic` cu 11 zile mai curând [i
mirarea mea provenea de acolo, c` ne în]elesesem cu
ministerul de r`zboi s` nu se mi[te pân` ce [nu] se va clarifica
situa]ia cu Bulgaria.

Ce a survenit ca s` se schimbe aceast` hot`râre nu am
putut ghici; fapt este c` aceast` precipitare legat` de alte
curioase gre[eli care se vor vedea mai la vale, a dus la
îngrozitorul dezastru din Dobrogea, concretizat astfel prin
Turtucaia.

În ziua de 21 August cartierul meu general sosise din ajun
la Mogo[oaia. M` g`seam la dejun cu ofi]erii cartierului pe
terasa castelului, când z`resc intrând pe poart` un automobil
din care descinde generalul Gh. Dabija (pe atunci colonel). M-
am sculat imediat de la mas` îndat` ce mi-a f`cut cunoscut c`
are ceva s`-mi vorbeasc` din ordin [i am trecut în gr`din`. Aci
avu loc urm`torul schimb de cuvinte:

— „Lucrurile merg r`u la Turtucaia, domnule
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dou` baterii, una grea [i cealalt` de obuziere. Totalul for]elor
atacatoare s-a ridicat la 29 de batalioane, o companie de
pionieri, 4 escadroane, 36 de baterii (20 de câmp [i 16 grele)
cu 144 de guri de foc. Din planul de opera]ii al for]elor
bulgaro-germane se observ` c` adversarul a intuit caracterul
izolat al capului de pod Turtucaia, îndreptându-[i lovitura
principal` asupra acestuia.

În concluzie, în ansamblul frontului român, Turtucaia a
fost un obiectiv de importan]` secundar`, for]ele destinate [i
ansamblul lucr`rilor efectuate, pân` la începutul campaniei,
fiind apreciate de Marele Cartier General ca suficiente pentru
îndeplinirea misiunii încredin]ate – aceea de fixare a for]elor
bulgare [i germane din Cadrilater.

B`t`lia de la Turtucaia

La 15/28 august 1916, dup` declara]ia de r`zboi a
României adresat` doar Imperiului austro-ungar, armata
român` a declan[at opera]iile ofensive pe frontul din Carpa]ii
Meridionali [i Orientali. În aceea[i zi, Germania a rupt rela]iile
cu România, iar la 17/30 august 1916, Imperiul Otoman a
declarat r`zboi României. Acela[i gest a fost f`cut, la 19
august/1 septembrie 1916, [i de Germania [i Bulgaria.
Concomitent cu declara]ia de r`zboi, for]ele bulgare [i
germane au trecut la ofensiv`, efortul lor fiind îndreptat spre
Turtucaia16. 

În prima zi, au avut loc ac]iuni locale la nivelul pichetelor
de gr`niceri. Atacul propriu-zis asupra capului de pod a fost
declan[at la 20 august/2 septembrie 1916, lovitura principal`
fiind dat` asupra Sectorului 2 Daidir, unde a ac]ionat Divizia
4 infanterie bulgar`. Ap`rarea trupelor române a fost slab`,
ea nu a rezistat prea mult, comandantul sectorului
mul]umindu-se s`-[i retrag` avanposturile pe linia principal`
de rezisten]`. Întrucât din cadrul for]elor atacatoare numai
Divizia 4 infanterie bulgar` fusese angajat` masiv, exista
posibilitatea unei reac]ii energice, fapt care i-ar fi putut
reduce semnificativ capacitatea combativ`. Dar comandantul
capului de pod a r`mas pasiv. În noaptea urm`toare, 20/21
august/2/3 septembrie 1916, de[i trupele bulgare nu au
atacat, infanteria român` a executat un foc continuu, ceea ce
a generat un mare consum de muni]ii.

În zilele de 20-21 august/2-3 septembrie 1916, atacurile
trupelor bulgare [i germane au fost, în general, slabe. Cu
toate acestea, pe baza informa]iilor eronate primite de la
subordona]i, generalul Constantin Teodorescu a raportat
Armatei a III-a c` situa]ia este disperat`, [ansele de
rezisten]` fiind reduse din cauza lipsei rezervelor. Generalul
Mihail Aslan, care ceruse anterior interven]ia trupelor ruse
care se concentrau în Dobrogea, cerere r`mas` neonorat`, a
propus Marelui Cartier General ca trupele din capul de pod
s` fie retrase spre Silistra. Aceast` solicitare, absolut
corect`, nu a fost aprobat`, maiorul Radu R. Rosetti, [eful
biroului opera]ii, cerând ca, din înaltul ordin al regelui
Ferdinand, garnizoana s` reziste pân` la ultimul om. El a
informat, de asemenea, c` Marele Cartier General va trimite
for]e pentru înt`rirea garnizoanei capului de pod. În urma
cererilor de ajutor ale generalului Constantin Teodorescu,
Marele Cartier General [i Armata a III-a au trimis în Turtucaia
17,5 batalioane, un divizion de obuziere de 105 mm [i un
divizion de tunuri de 75 mm. Ele au sosit în capul de pod
începând din noaptea de 22/23 august/3-4 septembrie [i
pân` în cea urm`toare, 23/24 august/4/5 septembrie.
Modul lor de utilizare a înt`ririlor a fost, îns`, complet
neproductiv, ele fiind introduse în lupt` succesiv [i f`r` o
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general, [i sunt trimis s` v` rog, în lips` de alte trupe,
s` ne da]i una din diviziile dumneavoastr`”.

— Cum fusesem de la început contra mobiliz`rii de for]e
în Turtucaia, cererea aceast` insolit` m-a indispus. [tiam c`
generalul Dabija era numit de Marele Cartier ofi]er de
leg`tur` la Armata a III-a.

— „Nu cred Dabija s` vii cu aceast` cerere din partea
Armatei a III-a, atât cât se [tie c` eu nu pot dispune de divizii
ca de un obiect propriu al meu; deci, vii din partea Marelui
Cartier [General]. Dac` aceasta este l`sat` la voin]a mea, nu
numai c` nu dau o divizie, dar nici un om m`car. Nu se tope[te
rezerva strategic` pe cererile urgente ale oric`rui general
încol]it, cu atât mai mult cu cât acest corp de armat` formeaz`
rezerva întregii armate. Dumneata [tii ca [i mine, în ce
momente supreme [i pentru ac]iuni cât de decisive se punea
ea în mi[care”.

— „Da, mi-a r`spuns colonelul Dabija, dar situa]ia e foarte
grav` [i f`r` un ajutor imediat se poate întâmpla o catastrof`”.

— „Acela[i cântec; to]i generalii încol]i]i au strigat tot a[a.
De altfel, dac` este a[a grav, nu ave]i decât s` p`r`si]i
Turtucaia. Nu v`d ce urm`ri]i cînd v` înc`p`]âna]i s` r`mâne]i
în aceast` mizerabil` gaur`, f`r` cea mai mic` importan]`
militar` sau politic`. Te rog s`-i spui lui [Dumitru] Iliescu, c`
acesta este r`spunsul [i consiliul unui bun camarad [i
prieten”.

Rezultatul acestei întrevederi a fost c` seara, trupele de
infanterie [i 2 baterii din Regimentul 5 obuziere u[oare, din
Corpul 5 armat`, abia debarcate din tren, primeau ordinul
direct de la Marele Cartier [General] s` se reîmbarce [i s` se
îndrepte spre Olteni]a pentru a trece la Turtucaia.

A doua zi, 22 august, m` g`seam mutat cu cartierul de cu
sear` la Gr`di[tea. Dup` ce am lucrat cu [eful de stat major,
impacient s` cunosc adev`rata situa]ie a Turtucaiei, am luat cu
mine pe ofi]erul  de  ordonan]`  maiorul  (azi)  Kiliman  [i  un
ofi]er din statul meu major,  lt.col. Vasilescu A., ne-am suit în
automobil [i am pornit-o spre Olteni]a.

Sosit aici constat, pentru marea mea stupefac]ie c`
Turtucaia nu este legat` de Olteni]a cu nici un pod, iar
trecerea Dun`rii se face pe [lepuri remorcate.

u toate acestea înc` de la izbucnirea r`zboiului din 1914,
se proiectase legarea celor 2 maluri cu dou` poduri care,

ambele plecau de pe cheiul Olteni]ei [i atingeau la cel`lalt mal
capetele a dou` [osele construite de ministerul lucr`rilor
publice în mare grab` [i care duceau una direct în Turtucaia,
iar cealalt` ceva mai la Est, în [oseaua Turtucaia-Silistra, în
apropiere de cazarme. Atunci mi-am explicat gravitatea
primejdiei de care îmi vorbise generalul Dabija. Garnizoana
câmpului înt`rit Turtucaia nu avea linie de retragere; în caz de
înfrângere,  nu-i r`mânea decât s` se predea sau s` se arunce
în Dun`re.

Cu toate acestea în meseria noastr`, dac` se admite ca un
general s` piard` o b`t`lie, nu i se poate încuviin]a sub nici un
motiv, piererea liniei de retragere. Aceast` neglijen]`,
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minim` familiarizare cu terenul [i situa]ia operativ`.
{i ziua de 22 august/4 septembrie 1916 a fost relativ

calm`, dar comandantul capului de pod [i structurile
subordonate au r`mas în aceea[i stare de pasivitate din
perioada anterioar`. Nu s-au f`cut recunoa[terile necesare
pentru a determina inten]iile [i dispozitivul adoptat de inamic,
nu s-a ref`cut dispozitivul propriu, nu s-a stabilit sistemul de
foc, nu s-au constituit rezervele etc. Lipsa de perspicacitate
[i cuno[tin]e sumare despre inamic s-a reflectat [i în m`sura
înt`ririi Sectorului 1, o idee mai veche a  generalului
Constantin Teodorescu, care s-a dovedit complet gre[it`,
deoarece era evident c` acesta putea fi sprijinit [i de artileria
flotilei de pe Dun`re. Grav a fost [i faptul c` o parte dintre
ofi]eri [i trup` au apreciat c` lipsa de activitate a inamicului
ar`ta c` acesta a renun]at la atacul Turtucaiei. În realitate,
inactivitatea acestuia, pauza operativ`, s-a datorat necesit`]ii
de a aduce artileria grea pe câmpul de lupt`17.

Ofensiva general` a început în ziua de mar]i, 23 august/5
septembrie, trupele bulgare f`când efortul asupra Sectorului
2, în special a centrelor 6-9, ap`rat de Regimentul 79
infanterie. Primele atacuri au fost respinse de subunit`]ile
regimentului care, cu for]ele împu]inate ([i-a pierdut trei
sferturi din efectiv), a fost trecut în rezerv`, pe linia a II-a de
rezisten]`. A fost ref`cut par]ial [i pus s` contraatace, f`r`
succes, Divizia 4 bulgar`, care a reu[it s` cucereasc`
centrele 7-9, prin aceasta amenin]ând flancul stâng al
Sectorului 1, r`mas descoperit.

Nici în celelalte dou` sectoare lucrurile nu au evoluat
corespunz`tor. Sectorul 1 a fost atacat de gruparea maior
Hammerstein, fiind vizate centrele 1-3, celelalte dou`
r`mânând neafectate. Rezisten]a a fost slab`, astfel c`, la
prânz, mai multe subunit`]i organice sau primite ca înt`rire
(dou` batalioane [i trei companii) au p`r`sit f`r` lupt` pozi]ia
ocupat`, retr`gându-se spre centrul 1. Un nou atac al
inamicului a determinat retragerea trupelor române pe ultima
linie de rezisten]`, unde au r`mas în noaptea de 23/24
august [i toat` ziua de 24 august/6 septembrie 1916. În
acest sector, ale c`rei subunit`]i au luptat foarte slab, s-a
produs [i o grav` dezinformare, comandantul Regimentului
36 infanterie, lt.col. S. Nicolicescu, raportând c` a respins în
acea zi, 23 august/5 septembrie, zece atacuri ale inamicului,
informa]ie care a ap`rut în comunicatul pentru ziua
respectiv` al Marelui Cartier General. Pentru a recompensa
aceast` fapt` de arme, Marele Cartier General l-a trimis pe
maiorul Toma Dumitrescu la Turtucaia s` decoreze, în
numele regelui Ferdinand, drapelul unit`]ii. Delegatul Marelui
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incurie sau incapacitate este socotit` ca o crim`. Ce se
poate spune de trupele din Turtucaia, private înc` dinaintea
sosirii du[manului, de aceast` m`sur` de siguran]`
imperativ`?

Pe chei g`sesc un batalion din Regimentul 34 Constan]a,
care se îmbarc`. Oamenii erau tocmai la mas`, ceea ce îmi
reaminti c` trebuie s` îmbuc [i eu ceva. Cum m` g`seam în
mijlocul companiei de musulmani, pe care o formasem chiar
în ajunul mobiliz`rii, m-am ales  cu o  gamel` de pilaf, pe  care
l-am g`sit cum nu se poate mai gustos.

Cu aceast` ocazie, comandantul companiei, c`pitanul
Refik, pe a c`rui lealitate m` sprijinisem ca s` creez acea
unitate de turci, m-a asigurat, din nou, c` solda]ii s`i
corelegionari vor fi la în`l]imea încrederii ce le-am ar`tat, [i c`
se vor bate viteje[te pentru mine, c` se vor bate bine.

Am trecut Dun`rea pe un vas spital. Nu auzisem decât
gemete surde. Un r`nit grav, care avea pl`mânul perforat, mi-
a ar`tat pe unde a p`truns glon]ul. El era calm [i pe când
povestea, zâmbea. Iat` adev`ra]ii eroi. Am v`zut apoi pe lt.
Colonel Popescu, ajutorul de comandant al Regimentului 36
infanterie. El era întins pe o targ` în nesim]ire [i mai avea
câteva ceasuri de tr`it.

Pe chei am g`sit pe lt.-colonel P`unescu, ajutor la
Regimentul 5 obuziere, care se preg`tea s` treac` Dun`rea cu
o semicoloan` de muni]ii, deoarece 4 baterii, din care 2
intrase în ajun, erau cu chesoanele goale. Dac` ar fi ghicit
acesta ce gândeam în acel minut...

m ajuns la cartier mâhnit cu revolta în suflet. Am expus
p`rerile mele celor în drept înc` din 1914. „Dac`

Turtucaia va fi serios atacat` ea nu va putea rezista nici 24 de
ore”, – am repetat-o în scris [i verbal ministrului de r`zboi. În
prim`vara anului 1916 – deci cu cîteva luni înainte de
izbucnirea r`zboiului – am cerut [i autotractoare, ca s` ridic
tunurile grele din vreme spre a nu c`dea în mâna bulgarilor.
Nu am fost ascultat. Nici poduri nu ni s-au pus la dispozi]ie, ca
la momentul potrivit s` se poat` salva o parte din trup`.

Pentru ce?
A doua zi, am ajuns la Olteni]a. Globurile de [rapnele se

apropiau din ce în ce de malul Dun`rii. Am stat pe chei
împreun` cu generalii V`itoianu [i [Constantin] Sc`ri[oreanu,
pironi]i locului pân` când ne-au gonit obuzele du[mane.

Atât de jalnic` era înf`]i[area Turtucaiei în ultimile ei
momente, încât dispensez pe cititori de aceast` descriere. Era
sfâ[ietor spectacolul acela! To]i alergau la ]`rm, [i acolo spre
marea lor uimire [i disperare constatau c` nu au cum s`
treac` acel formidabil obstacol: Dun`rea. Mul]i din fugari s-au
aruncat în Dun`re, chiar din aceea care nu [tiau s` înoate.

În momentul când m-am urcat în automobil, am z`rit
muzica Regimentului 34, care, în ajun, m` înso]ise la trecere.
M` cuprinsese un soi de remu[care, parc` eu a[ fi trimis-o
acolo în acel infern ce se numea Turtucaia... Panica pe malul
st#ng al Dun`rii era destul de mare. Satele din împrejurimi
fuseser` p`r`site. Sute de care, pline de refugia]i [i

Militari din Divizia 10 Infanterie trec Dun`rea pentru a participa la
„Opera]iunea Fl`m#nda”
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Cartier General a constatat realitatea, faptul c` regimentul nu
numai c` nu luptase eroic, dar mare parte din subunit`]ile
sale p`r`siser` pozi]iile f`r` lupt`. Din proprie ini]iativ`, el nu
a mai oferit decora]ia. Generalul Constantin Teodorescu,
aflând c` a fost în[elat, a dispus ca lt.col. S. Nicolicescu s`
ia drapelul în mân` [i s` contraatace inamicul în fruntea
unit`]ii18. De prisos a spune c` o asemenea ac]iune a fost
pân` la urm` un fiasco. S` mai ad`ug`m c`, în dup` amiaza
zilei, artileria de pe monitoarele flotei a executat puternice
lovituri de artilerie asupra coloanei maior Hammerstein, unele
subunit`]i ale acesteia începând chiar retragerea. Momentul
nu a fost fructificat de trupele noastre, ele fiind preocupate de
modul de trecere pe malul stâng al Dun`rii.

În Sectorul 3 (Antimovo), atacat de Brigada 1 din Divizia
1 cavalerie, o rezisten]` acerb` au opus Batalioanele
2/Regimentul 84 infanterie [i 3/Regimentul 76 infanterie,
ultimul ap`rând centrul nr. 11. Nesus]inut de vecinul din
stânga, Batalionul 1/Regimentul 84 infanterie, Batalionul
3/Regimentul 76 infanterie s-a retras precipitat, exemplul s`u
fiind luat de alte subunit`]i. La sfâr[itul zilei, Regimentul 76
infanterie î[i pierduse aproape complet capacitatea de lupt`,
mare parte din militarii s`i ajungând pe malul Dun`rii, la

pontoane, cu dorin]a de a trece pe malul stâng al fluviului. În
concluzie, ca urmare atacurilor for]elor bulgare [i germane
din ziua de 23 august/5 septembrie 1916, trupele române au
pierdut pozi]ia principal` de rezisten]`, în afara centrului nr.
1. Ap`rarea a fost retras` pe aliniamentul al doilea.

Concomitent cu ac]iunile din capul de pod Turtucaia,
generalul Mihail Aslan, comandantul Armatei a III-a, a cerut
Grupului de Est, comandat de generalul rus Andrei M.
Zaioncikovski, s` dispun` ocuparea localit`]ii Bazargic
(Dobrici), iar cu for]ele r`mase s` se îndrepte în mar[ for]at
c`tre Turtucaia. În acela[i timp, generalul Mihail Aslan a
ordonat Diviziei 9 infanterie, comandat` de generalul Ioan
Basarabescu, s` lase patru batalioane la Silistra, iar cu restul
for]elor s` execute o ofensiv` viguroas` spre Turtucaia,
pentru a degaja capul de pod19. M`sura era binevenit`, dar
era tardiv`, un asemenea ordin trebuind s` fie dat cu 2-3 zile
în urm`. Dar chiar dac` a fost dat în ultimul moment,
aplicarea energic` a ordinului ar fi fost în m`sur` s` evite
înfrângerea ce a urmat. Generalul I. Basarabescu era, îns`,
dep`[it de situa]ie, astfel c` m`surile luate au fost lipsite de
energie, trupele de sub comanda sa nefiind în stare s`
realizeze cât de cât o ac]iune coerent`. La aceasta s-a
ad`ugat inactivitatea generalului rus A. Zaioncikovski, care,
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lucruri luate în grab` o luaser` razna peste câmp.
Popula]ia de pe aici avea impresia c` bulgarii vor trece
Dun`rea – parc` un asemenea obstacol s-ar fi putut trece atât
de u[or! Totu[i, primisem ordin s` iau m`suri fa]` de aceast`
eventualitate [i s` fac tran[ee.

În cursul nop]ii, am primit alt ordin de ast` dat` de plecare
în Englitera. Eram trimis în misiune s` reprezint armata
noastr` la marele cartier britanic. Comanda Corpului 5 a fost
încredin]at` generalului [Gheorghe] Burghele. Am aflat c`
aceast` hot`râre fusese luat` înc` înainte de decretarea
mobiliz`rii.

ând am protestat la Marele Cartier împotriva acestei
numiri, mi s-a r`spuns „c` [tiu engleze[te”. Aceasta era

calitatea cea mai însemnat` ce mi se aprecia în acele momente
nespus de grele pentru ]ar`.

În aceea[i noapte, s-a comunicat c` Corpul 5 Armat` a
trecut sub ordinele Armatei a treia. Rezerva general` se topise.

Care este originea dezastrului de la Turtucaia? Îmi
reamintesc urm`torul fapt caracteristic:

Era cu pu]in timp înainte de convocarea consiliului de
coroan` de la Sinaia, când mi s-a telefonat la Constan]a c` dl.
[Ion I.C.] Br`tianu, primul ministru [i ministru de r`zboi,
dore[te s` m` vad`. Prezentându-m` domnului Br`tianu în
cabinetul s`u de la ministerul de r`zboi, el mi-a spus:

— Domnule general, Regele este foarte sup`rat pe d-ta. I
s-a raportat regelui, c` d-ta duci campanie împotriva intr`rii
noastre în r`zboi al`turi de germani [i c` nu te sfie[ti s`
perorezi în acest sens chiar în tren*. Mi-a pomenit chiar de
ridicarea comandei.

Cum eu t`ceam, a[teptând s` sfâr[easc`, dl. Br`tianu a
început apoi s`-mi dea sfaturi prietene[ti, ca s` fiu cât se poate
de prudent [i rezervat; iar în privin]a aspira]iunilor noastre
na]ionale, mi-a atras aten]iunea c` dintre fra]ii no[tri
subjuga]i, cei mai oropsi]i sunt cei din Basarabia. „Acolo
trebuie s` ne îndrept`m privirile, pe fra]ii no[tri basarabeni
trebuie s`-i dezrobim”, spunea dl. Br`tianu.

I-am r`spuns primului ministru c`, în adev`r, sunt
împotriva unui r`zboi al`turi de unguri [i nu m` sfiesc s`
împ`rt`[esc asemenea idei, deoarece, înainte de a fi general,
sunt român. I-am atras apoi aten]ia d-lui Br`tianu c` a t`cea în
acele momente grele pentru ]ar`, ar fi o la[itate; c` nu m`
sperie ridicarea comandei pentru un asemenea motiv; c` în
]ar` exist` un puternic curent în favoarea alia]ilor [i zadarnic
ar încerca s` se opun` lui etc. Înainte de a ne desp`r]i, primul
ministru mi-a spus: „În orice caz, nu voi merge cu cine vrei
d-ta, ci cu cel mai tare”.

Pu]in timp dup` aceast` conversa]ie, am aflat c` ministrul
de r`zboi a hot`rât s` înt`reasc` Turtucaia [i în scopul acesta
el a numit o comisie prezidat` de generalul [Constantin]
Hârjeu. Comisiunea trebuia s` studieze pe teren traseul
înt`ririlor [i execu]iunea. G`sindu-m` într-o zi la ministrul de
r`zboi, am rugat pe generalul Iliescu s` m` pun` [i pe

* Avusesem în tren o conversa]ie între patru ochi cu dl. D. Neni]escu.

Mitralier` \n prima linie (1916)
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practic, nu a executat ordinul primit.
Confruntat cu o situa]ie dificil`, generalul Constantin

Teodorescu a decis s` regrupeze unit`]ile amestecate în
urma retragerii din ziua anterioar` [i s` organizeze un grup
de manevr` în partea de est a capului de pod pentru a
contraataca în flancul drept al inamicului care ar încerca s`
rup` ultimul aliniament de rezisten]`20. M`surile, justificate de
situa]ia din teren, au fost par]ial materializate, fie pentru c`
ordinele nu au ajuns la destinatari, fie pentru c` unii
comandan]i de unit`]i [i subunit`]i nu mai aveau controlul
asupra propriilor trupe.

În diminea]a zilei de 24 august/6 septembrie 1916,
începând cu ora 4,30 artileria bulgaro-german` a executat o
violent` preg`tire de foc asupra sectoarelor 2 [i 3, tirul fiind
condus prin observa]ie aerian` de c`tre un dirijabil, lansat
deasupra flancului dintre cele dou` sectoare. A urmat, apoi,
atacul propriu-zis, trupele române opunând o rezisten]`
inegal`. Unele au r`mas pe pozi]ie, materializând ordinul de
a rezista pân` la „ultima extremitate”, altele au cedat rapid,
fie în urma preg`tirii de foc, fie la primul atac. Contraatacul
prev`zut de comandantul capului de pod a fost executat
c`tre ora 11, dar el nu a avut nici o eficien]`; mai mult, a
contribuit la amestecarea subunit`]ilor [i la amplificarea
derutei. La 11,30, generalul Teodorescu a raportat telefonic
Marelui Cartier General c` situa]ia capului de pod este
disperat` [i c` nu exist` nici o speran]` de ajutor din partea
for]elor de la Silistra. Maiorul Radu R. Rosetti a cerut ca în
nici un caz statul major s` nu cad` prizonier21. Generalul
Constantin Teodorescu a p`r`sit cetatea la ora 12.00,
automobilul blindat trecând prin lan]ul de lupt`tori. C`tre ora
13,15, când trupele inamice erau pe punctul s` p`trund` în
ora[, el a trecut, împreun` cu statul s`u major, la Olteni]a, la
bordul unei vedete a marinei române22. Plecarea de pe
câmpul de lupt` a comandantului înainte de terminarea
b`t`liei, chiar dac` acesta a invocat, ulterior, ordinul Marelui
Cartier General, a generat panic` [i a diminuat spiritul de
rezisten]` al trupelor. Capul de pod a c`zut la ora 16,30,
comandantul Brig`zii 18 infanterie, colonelul N. M`r`[escu,
fiind cel care a cerut adversarului oprirea luptelor.

Pierderile suferite de trupele române au fost însemnate,
bulgarii luând 28.500 de militari români prizonieri, dintre care
480 de ofi]eri. Totalul for]elor care au luptat în capul de pod
s-a ridicat la 39.000 de oameni (f`r` marin`). Din cei 10.500
de militari, 3.500 au reu[it s` scape, refugiindu-se la Olteni]a
[i la Silistra. Restul de 7.000 reprezint` pierderile propriu-
zise (mor]i [i r`ni]i), îns` ele sunt repartizate inegal.
Regimentul 79 infanterie, cel care a luptat în Sectorul 2, a
avut 3.576 de militari pierderi (mor]i - 16 ofi]eri [i 1.519
solda]i), ceea ce reprezint` 76,8% din efectivul ini]ial. În
acela[i sector a luptat [i Batalionul 1/Regimentul 75
infanterie care a pierdut 600 de oameni. Acest fapt
demonstreaz` c` trupele din Sectorul 2 au luptat cel mai
bine, au rezistat cel mai mult. Celelalte dou`  sectoare
cumuleaz`, împreun`, o pierdere de 2.824 de militari,
respectiv, exprimat procentual, 9% din efectiv.

La rândul lor, for]ele bulgare au pierdut 7.950 de oameni
(mor]i – 35 de ofi]eri [i 1.438 trup`), dintre care Divizia 4
infanterie, cea care a atacat Sectorul 2, a avut 6.586 de
militari, ceea ce reprezint` 70% din totalul pierderilor
bulgare23. Compararea pierderilor înregistrate de cele dou`
p`r]i beligerante relev` caracterul înver[unat al confrunt`rilor
din sectorul 2 [i num`rul prea mare (cantitativ [i procentual)
al acestora, înregistrat de garnizoana capului de pod, ]inând
seama de faptul c` ea s-a aflat în ap`rare.
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mine în curent cu aceast` chestiune, deoarece lucrurile
urmau s` fie executate pe teritoriul corpului meu de armat`.

Generalul Iliescu mi-a r`spuns:
— C` este foarte probabil c` vom fi sili]i s` ne batem pe 2

fronturi, cu ofensiva în Transilvania [i tot atât de probabil c`
nu ne vom putea men]ine în Dobrogea, totu[i pentru c` la
încheierea p`cii s` nu se obiecteze c` am abandonat
Dobrogea, dl. Br`tianu a hot`rât men]inerea a patru puncte pe
malul drept al Dun`rii [i anume: Turtucaia, Silistra,
Cernavod` [i Hâr[ova, pe care urmeaz`  s`  le  înt`rim. S-au [i
luat m`suri pentru înt`rirea Turtucaiei, sub directa
supraveghere a ministerului”.

— Cât de copil`roas` a fost aceast` concep]ie militaro-
diplomatic`, s-a putut dovedi din evenimentele întâmplate.

Care este originea dezastrului de la Turtucaia?
Din punctul de vedere militar, cele patru puncte înt`rite

erau cu spatele la un obstacol, ca Dun`rea, apoi cum fiecare
avea peste 25 km front de ap`rat, ceea ce înseamn` patru
oameni minimum pe metru curent, ar fi trebuit câte 100 de mii
de oameni pentru fiecare punct înt`rit, câteva sute de tunuri,
tot atâtea mitraliere etc. Verdunul a fost ap`rat, din 1916, de
francezi, de malul drept al Meuzei, dar ei au pus în lupt` 188
de batalioane cu 600 tunuri; [i apoi Meuza nu era Dun`rea. În
plus, francezii aveau numeroase poduri, pe care, într-o noapte,
toate trupele ar fi putut trece pe malul stâng.

Din punct de vedere diplomatic, argumentul invocat nu
putea fi valabil. O retragere, impus` de necesit`]i militare, nu
poate fi interpretat` la masa verde, drept o renun]are la un
teritoriu na]ional. 

Se vede îns` c` generalul Iliescu nu a ]inut limbajul ce
trebuia s`-l ]in` un [ef de stat major, con[tient de înalta lui
misiune [i doritor s` apere interesele generale ale ]`rii. El a
cedat abilit`]ilor diplomatice ale [efului. Iat` în ce prive[te
concep]ia.

` trecem acum la execu]iune. Inspectând trupele din
Turtucaia, m-am dus s` vizitez [i înt`ririle. Am constatat,

între altele, urm`toarele: traseul a fost r`u ales; în unele
puncte cîmpul de tragere al infanteriei era redus la 30 metri –
ceea ce însemna c` infanteria du[man` putea înainta nev`zut`
pân` la 30 de metri de lan]urile noastre; lipsea aproape
complet artileria grea, deoarece, în afar` de 4 tunuri de cinci
centimetri de la aripa dreapt`, restul frontului nu mai conta
decât pe câteva tunuri de câmp vechi. Am adus toate acestea
la cuno[tin]a ministerului de r`zboi. El a instituit o comisie de
anchet`, compus` dintr-un general din comisiunea de studii [i
din mine, totu[i nu s-a luat nici o m`sur` serioas`. În ce
prive[te artileria, s-a admis p`rerea mea [i anume: s` se ridice
obuzierele de 12 cm de pe frontul Foc[ani-N`moloasa-Gala]i.
În modul acesta s-a mai cârpit ceva. În 1915, în urma
interven]iei generalului [Constantin] Teodorescu, s-a ob]inut
autoriza]ia pentru construirea unei a doua linii de ap`rare. Dar
aceasta a condus la un alt inconvenient grav: lungirea
frontului ce aveam de ap`rat. Cernavod`, pe lâng`
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Cauzele înfrângerii

E[ecul grav de la Turtucaia, chiar dac` el s-a înregistrat
la nivel  tactic, a reprezentat o radiografie a st`rii de preg`tire
a armatei române la începutul unei campanii pe care  mul]i
din clasa suprapus` [i din cele de jos, o apreciau ca relativ
u[oar`, f`r` mari probleme. Înfrângerea de aici rezum` o
întreag` epoc` din istoria militar` româneasc` [i, de aceea,
ea are cauze profunde, care urc` mult în timp. Peste ele s-au
suprapus cele specifice, rezultate din modul de preg`tire a
armatei pentru intrarea în marele r`zboi, din coordonatele
procesului de planificare strategic`, din concep]ia general`
care a stat la baza cre`rii capului de pod Turtucaia, din
organizarea [i exercitarea comandamentului, din conduita
trupelor pe timpul confrunt`rilor. Neîndoielnic, c` acest
tronson a avut o contribu]ie hot`râtoare la conturarea
rezultatului final al b`t`liei.

Stabilirea responsabilit`]ilor [i a vinova]ilor a generat, în
primii ani postbelici, o disput` istoriografic` semnificativ`, cu
multe atacuri personale. De o parte s-au aflat unii dintre
comandan]ii mai mari sau mai mici care au luptat la Turtucaia
sau au fost implica]i în procesul decizional care a dus la
dezastrul de aici. Dintre ace[tia, men]ion`m pe generalii
Dumitru Iliescu, sub[ef al Marelui Stat Major [i care a condus
Marele Cartier General de la intrarea ]`rii în r`zboi [i pân` la
sfâr[itul lunii noiembrie 1916, Mihail Aslan, comandantul
Armatei a III-a, Constantin Teodorescu, comandantul Diviziei
17 [i al tuturor for]elor din  capul de pod, I. Dumitrescu-
Osânceanu, comandantul Regimentului 79 infanterie, Radu
R. Rosetti, [eful biroului opera]ii din Marele Cartier General
[.a. Ei au încercat s` reduc` propor]iile dezastrului, s`
transfere responsabilit`]ile asupra altora, s` se a[eze într-o
postur` cât mai favorabil` la judecata genera]iilor viitoare.
Interven]iile lor în pres` [i lucr`rile pe care le-au elaborat
con]in, îns`, [i destule informa]ii [i aprecieri, care, supuse
unei grile critice, pot conduce la concluzii nu departe de
adev`rul faptelor.

De partea cealalt` se înscriu o serie de personalit`]i,
implicate sau nu în b`t`lia de la Turtucaia, care au încercat o
analiz` cât mai onest` a evenimentelor, adoptând, câteodat`,
[i o not` violent critic` la adresa unor persoane cu
responsabilit`]i, cei mai viza]i fiind generalii Dumitru Iliescu,
Mihail Aslan, Constantin Teodorescu. Este cazul generalului
(din 1930, mare[al) Alexandru Averescu24, generalului G.A.
Dabija, colonelului (ulterior, general) Toma Dumitrescu25,
colonelului Constantin Zagori] [.a.

Parcurgerea acestei dispute istoriografice, coroborat` cu
analiza documentelor este de natur` s` ne dea o imagine
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gravele lipsuri de armament [i efectiv, poseda alt
inconvenient: depindea exclusiv de calea ferat`.

Când bulgarii au intrat în r`zboi în 1915, mi-am dat seama
de situa]ia foarte primejdioas` ce s-ar fi creat trupelor noastre
din Dobrogea prin acest inconvenient în cazul unei mobiliz`ri.
V`zând c` ministerul nu ia nicio m`sur`, m-am hot`rât s`
provoc eu luarea m`surilor necesare. În consecin]`, am cerut
mobilizarea for]elor de pe malul drept al Dun`rii.

Am vorbit [i cu dl. Br`tianu de aceast` chestiune,
încercând s`-l conving de necesitatea mobiliz`rii timpurii. Dl.
Br`tianu mi-a r`spuns: „Nu vei reu[i s` m` pui în conflict cu
bulgarii, d-le general! Eu urmez politica mea, oricât de
primejduit` ar fi existen]a Corpului 5 de armat`. Vreau s`
p`trund în Transilvania, chiar cu sacrificarea corpului
dumitale de armat`!”

Aceast` declara]iune am ob]inut din partea primului
ministru cu mult` greutate. A trebuit s`-i pun în vedere marea
mea r`spundere, c`ci, în cazul unui dezastru eu eram s` fiu
vinovat. În condi]iunile acestea, r`zboiul din Dobrogea,
pierdea din interesul pe care-l atribuisem.

Am spus de multe ori c` drumul în Transilvania trece prin
Sofia. Când m-am prezentat d-lui Lloyd George, primul
ministru al Marii Britanii, acesta mi-a spus:

„D-ta îmi ceri tunuri grele, muni]iuni, efecte de
îmbr`c`minte, etc. Cu toat` bun`voin]a ce am ca s` ajut pe
aliata noastr`, n-am pe unde s` trimit acest material. Dv.
ne]inând singura linie de comunica]ie cu noi – Salonicul –
v-a]i blocat complet. R`mâne Rusia. Pe lâng` marile dificult`]i
de transportat, mai este înc` un obstacol de neînl`turat:
armata rus`, care [i ea are nevoie de acela[i material ca [i dv.
Sunt sigur c` tot ce v` voi trimite nu va ajunge niciodat` la
destina]ie. Ru[ii vor opri materialele pentru dân[ii. Schimba]i
obiectivul ofensivei dv. Da]i mâna cu noi în Bulgaria [i atunci
ve]i avea tot”. Aceast` declara]iune mi-a f`cut-o dl. Lloyd
George 3 s`pt`mâni dup` c`derea Turtucaiei, când pofta de
ofensiv` ne pierise cu totul [i pe frontul de Nord. A[adar,
alia]ii erau pentru ofensiva la Sud [i au fost sili]i s` cedeze
hot`rârii noastre înc`p`]ânate de a ataca la Nord.

um trebuia procedat, ca opera]iunile de la Sud s` nu
influen]eze pe cele de la Nord? Fa]` de un du[man

superior în num`r [i armament nu aveam posibilitatea unei
rezisten]e serioase în Dobrogea, decât pe cea mai strâmt`
por]iune de teren, ce o prezenta configura]ia geografic` a
Dobrogei [i anume: linia lacul Techirghiol-Ra[ova. Iat` un
front de circa 50 km cu ambele flancuri sprijinite pe obstacole
puternice. Frontul acesta a [i fost înt`rit în urma aprob`rii
cererii ce f`cusem ministerului de r`zboi. Cum ministerul se
hot`râse în sfâr[it s` mobilizeze unit`]ile din Dobrogea,
înainte de declararea r`zboiului, inten]iunea mea era ca din
prima zi a deschiderii ostilit`]ilor, trupele de la Turtucaia,
Silistra [i Bazargic, s` fie împinse pân` la grani]`, s` ia contact
cu inamicul [i apoi prin lupte de rezisten]`, s` înceap`
retragerea treptat` – terenul din Cadrilater fiind priincios
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coerent` a cauzelor acestei înfrângeri ru[inoase, ce putea fi
evitat` foarte u[or. Una dintre cele mai importante probleme
deriv` din planul de campanie al armatei române pentru
intrarea  în r`zboi, [i anume direc]ia loviturii principale – în
Carpa]i (Transilvania) sau peste Dun`re, în sud. De o parte
[i de alta s-au avansat argumente credibile, dar problema a
fost tran[at` de factorul politic. Întrucât obiectivul particip`rii
României la r`zboi îl reprezenta unirea teritoriilor române[ti
de peste mun]i, era logic ca efortul principal s` fie îndreptat
pe frontul de nord, realizându-se, prin aceasta, concordan]a
dintre scopul politic [i ac]iunea militar`. Odat` stabilit`
direc]ia loviturii principale, frontul de sud devenind secundar,
valoarea strategic` a capului de pod Turtucaia a sc`zut
considerabil. Prin urmare, acesta ar fi putut fi evacuat, f`r`
pierderi semnificative, înc` de la începutul mobiliz`rii,
deoarece era un obiectiv izolat, predispus unei lovituri
bruscate din partea inamicului. Dup` opinia mea, nici
ap`rarea Dobrogei, nici dispozitivul de pe linia Dun`rii,
inclusiv acoperirea capitalei, n-ar fi avut de suferit. În acela[i
timp, o asemenea decizie era foarte greu de luat, putând fi
interpretat` de inamic, dar [i de o parte a clasei politice [i a
corpului ofi]eresc, ca un semn de sl`biciune. La Turtucaia, în
cei doi ani de neutralitate, s-a investit foarte mult [i cât`
vreme nu începuser` luptele, speran]a într-un rezultat
favorabil, în cazul unei confrunt`ri, r`mânea intact`.

Poate cea mai important` cauz` a e[ecului de la
Turtucaia a fost valoarea [i modul de exercitare a
comandamentului. Statul major al Diviziei 17 a fost foarte
redus, ceea ce a a reprezentat un handicap major pentru
generalul Constantin Teodorescu în procesul de adoptare a
deciziilor. El nu a avut posibilitatea s` cunoasc` exact
situa]ia [i s` urm`reasc` modul de transmitere [i mai ales de
îndeplinire a ordinelor date. De asemenea, prin reparti]ia
sarcinilor s-au creat situa]ii bizare cum a fost aceea a
comandantului Brig`zii 18 infanterie, colonelul Nicolae
M`r`[escu, r`mas f`r` comand`, transferat` comandan]ilor
de regimente. Parte dintre comandan]ii de unit`]i [i de
subunit`]i s-au dovedit slab preg`ti]i, având mari deficien]e în
conducerea propriilor trupe. Ceea ce a intrigat îns` a fost
decorarea unora dintre ei, inclusiv cu  Ordinul „Mihai
Viteazul”, cel mai înalt [i mai prestigios ordin militar de
r`zboi. Ne vom limita la dou` exemple semnificative. Prin
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pentru acest gen de opera]iuni. Cele dou` divizii ale
Corpului 5 s-ar fi g`sit în a doua linie, cam pe vechea
frontier`, unde se f`cuser` oarecare înt`riri. Dac` ar fi fost
adoptat planul acesta pentru ap`rarea Dobrogei,
rezultatele ob]inute ar fi fost mult mai favorabile, deoarece,
pe lâng` cele cinci divizii române[ti, mai erau dou` divizii
ruse de infanterie [i una de cavalerie, în plus o divizie de
cehoslovaci, care s-a b`tut admirabil – în total, [apte divizii
de infanterie cu trei brig`zi de cavalerie. Aceste unit`]i ar
fi putut constitui o armat`, care, bine articulat`, putea, la
momentul potrivit, s` dea bulgarului o lovitur` capital`.

Presupunând c`, în fa]a noastr`, în Dobrogea, am fi
avut de luptat cu for]e mult superioare, dispunând de o
artilerie mai puternic`, [i nu am fi putut ]ine linia
Techirghiol-Ra[ova; ei bine, în cazul acesta, ne-am fi retras
în ordine, am fi trecut Dun`rea, am fi cru]at o mare parte
din for]ele noastre [i nici într-un caz nu am fi avut o
Turtucaie!

Un alt avantaj ob]inut ar fi fost câ[tigarea de timp:
puteam s` preg`tim batalioanele de mili]ii, care intrau în
compunerea celor trei divizii [i chiar celelalte trupe în
vederea unei mari b`t`lii. Pentru ce nu s-a f`cut asta?
Pentru ce s-a precipitat trecerea Corpului 5 armat` pe
malul stâng [i apoi a spori dezastrul de acolo? Argumentul
invocat c` acest al cincilea corp ar fi con]inut multe
elemente str`ine nu poate fi serios, deoarece comandan]ii
regimentelor r`spundeau de ele [i la Turtucaia nu s-au
b`tut mai r`u ca alte elemente.

De alt` parte, nu s-ar fi produs acea perturbare
general` în mersul opera]iunilor, prin aducerea diviziilor
de la Nord la sud. O alt` chestiune grav` este pierderea
liniei de retragere la Turtucaia. Un general capabil poate
pierde o b`t`lie (Napoleon la Lipsca, Waterloo etc.), dar un
general care pierde linia de retragere este un criminal.
Cum a fost asigurat` linia de retragere a for]elor de la
Turtucaia, apar]inând unei armate cu rol strict defesiv?

Cele dou` poduri de vase, destinate înc` din anul 1914
s` lege Turtucaia de Olteni]a, nu s-au instalat. Ce a impus
înaltul comandament la aceast` hot`râre? Nu sunt decât
doi oameni care pot r`spunde la aceast` chestiune:
ministrul de r`zboi [i [eful s`u de stat major.

unt apoi multe de spus asupra modului cum s-a preg`tit
armata pentru marele r`zboi. Spionajul se f`cea pe o

scar` întins`. Teritoriul Corpului 5 armat` a fost spionat de
dou` ori cu [tirea guvernului, de c`tre contele [Ottokar
von] Czernin, fostul ministru al Austro-Ungariei. Acest
diplomat spion poseda bilete de voie ... vân`toare din partea
ministrului de domenii, cu toate c` Marele Stat Major
interzise cu des`vâr[ire aceasta! Apoi numirea generalilor,
la înaltele comandamente s-a f`cut în condi]ii neregulate. În
asemenea condi]iuni, armata noastr`, în partea întâia a
campaniei, nu putea avea o soart` mai bun` ...

Toate aceste nereguli [i gre[eli trebuiesc cunoscute de
toat` lumea.                                                                    

Feldmare[alul
August von
Mackensen
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Înaltul Decret nr. 2970 din 28 septembrie 1916 au fost
decora]i cu ordinul mai sus amintit, clasa a III-a locotenent-
coloneii Ioan Dumitrescu, comandantul Regimentului 79
infanterie, Solomon Nicolicescu, comandantul Regimentului
36 infanterie, [i Ioan Petrescu, comandantul Regimentului 74
infanterie26. Dintre cei trei, doar locotenent-colonelul I.
Petrescu merita din plin aceast` înalt` decora]ie. Ceilal]i – I.
Dumitrescu [i Solomon Nicolicescu – au  comis erori
importante pe câmpul de lupt`, cum ar fi neexecutarea
ordinelor [i raport`ri false. Locotenent-colonelul S.
Nicolicescu a fost decorat „pentru curajul [i pildele de vitejie
personal` pe care le-a dat, fiind comandant al Sectorului 1 de
la Turtucaia” 27, apreciere care nu se confirm`. Trupele care
ap`rau acest sector s-au retras, în mod nejustificat, dup` o
rezisten]` simbolic`, în fa]a slabelor for]e ale coloanei maior
Hammerstein, p`r`sind fortifica]iile puternice de la Siahlar28.

Reparti]ia ini]ial` a for]elor a fost [i ea eronat`, fiind înt`rit
Sectorul 1, în detrimentul celui de la Daidir, care a suportat
[ocul loviturii principale a for]elor bulgare. Complet
neadecvat a fost modul de utilizare a înt`ririlor trimise de
Armata a III-a [i Marele Cartier General, acestea fiind
introduse succesiv în lupt`, f`r` un plan cât de cât coerent.
Cu mult mai eficient` ar fi fost constituirea unei mase de
manevr` compacte, care s` loveasc` puternic inamicul.

Comandantul Diviziei 17 infanterie [i subordona]ii s`i au
adoptat o conduit` pasiv`, atât în perioada premerg`toare
ofensivei for]elor bulgaro-germane, cât mai ales pe timpul
luptelor. Nu au fost efectuate, a[a cum spuneam,
recunoa[terile, nu au fost t`iate lanurile de porumb din fa]a [i
din interiorul capului de pod, nu s-au constituit rezervele
mobile, în special de artilerie etc. Activitatea a fost haotic`,
ini]iativele bune fiind anulate de altele f`r` nici o logic` sau
de inac]iunea unor comandan]i de unit`]i [i subunit`]i.

O responsabilitate la fel de mare o au [i e[aloanele
superioare – Marele Cartier General [i Armata a III-a –, care,
insuficient informate despre adev`rata stare de lucruri, au

reac]ionat cu întârziere [i chiar neadecvat. Astfel, generalul
Mihail Aslan a aflat din surse publice despre atacul capului
de pod [i a cerut for]elor ruse din Dobrogea s` ac]ioneze.
I s-a imputat, ulterior, c` nu s-a dus pe front s` vad` cum se
desf`[oar` lucrurile, s` verifice dac` m`surile stabilite se
aplicau, s` controleze cum se comportau subordona]ii.
Comportarea lui în primele zile ale b`t`liei a scandalizat pe
unii oameni politici. I.G. Duca nota: „...Generalul Aslan s-a
dovedit  de o incapacitate [i de o lips` de con[tiin]`
scandaloase, juca c`r]i la Jockey-Club, f`cea pe grozavul [i
spunea imbecilit`]i, spre pild`, c` «Turtucaia c-est notre
Verdun, qui s’y frotte s’y pique»” 29. Ulterior, el s-a ap`rat,
spunând c` a fost la Jockey-Club s` întâlneasc` pe ministrul
rus la Bucure[ti spre a-i cere ca trupele ruse din Dobrogea
s` ac]ioneze. În favoarea sa poate fi adus argumentul c` el
comanda Armata a III-a, care se afla dispus` de la Turnu
Severin la Marea Neagr`, Turtucaia fiind doar unul dintre
obiectivele de ap`rat. De asemenea, el a propus Marelui
Cartier General, dup` declan[area atacului for]elor bulgare,
ca trupele aflate la Turtucaia s` fie retrase la Silistra, m`sur`
care, dac` ar fi fost aplicat`, ar fi dus la evitarea dezastrului.
În ciuda acestor fapte, generalul Mihail Aslan nu s-a dovedit
la în`l]imea misiunii care i s-a încredin]at, el fiind, ulterior,
schimbat din func]ie.

Marele Cartier General, la rândul s`u, a cerut rezisten]`
„pân` la ultima extremitate” [i nu a luat în calcul o posibil`
retragere a corpului expedi]ionar de la Turtucaia, de[i era
evident c` o asemenea op]iune nu era justificat` strategic [i
putea duce, a[a cum s-a [i întâmplat, la un dezastru. În
rândul cauzelor înfrângerii trebuie inclus` [i atitudinea
adoptat` de trupele ruse care s-au concentrat cu foarte mare
greutate în Dobrogea [i au refuzat, practic, s` materializeze
cererile îndrept`]ite ale proasp`tului aliat. Aceast` atitudine
de neinterven]ie, de expectativ`, din partea armatelor ruse a
fost o caracteristic` a întregii campanii, ceea ce a consolidat
în rândul românilor ideea unui abandon planificat (s-a vorbit
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mult chiar de „tr`darea Rusiei”) din partea Petrogradului.
Pentru istorici este, îns`, contraproductiv s` se continue
practica de a transfera gre[elile [i e[ecurile noastre din
Primul R`zboi Mondial exclusiv asupra alia]ilor sau a
adversarului. În acest caz, nu poate fi invocat tradi]ionalul
argument al raportului de for]e nefavorabil, trupele române
care au ap`rat capul de pod Turtucaia fiind superioare
numeric atacatorului.

Un alt argument adus în discu]ie pentru a explica
dezastrul a fost lipsa de omogenitate a trupelor dislocate în
capul de pod sau deplasate acolo dup` începerea luptelor. {i
aici lucrurile trebuie prezentate în nuan]e. Conform legisla]iei
în vigoare [i planurilor elaborate de Marele Stat Major, la
mobilizare armata român` a avut dou` tipuri de divizii –
active [i de rezerv` – ambele cu o structur` [i dotare
neomogen`. Din cele 23 de divizii, 10 erau active [i 13 de
rezerv`. În dorin]a de a asigura efectivele necesare, Marele
Stat Major a mai recurs la o m`sur` care a avut consecin]e
negative. A decis ca batalioanele teritoriale, în num`r de 80,
câte unul de fiecare regiment de infanterie activ [i de
rezerv`, s` constituie al patrulea batalion al regimentului de
infanterie. Aceste subunit`]i, înfiin]ate din efectivul disponibil
al p`r]ilor sedentare, trebuiau dotate cu arma model 1879 [i
nu aveau mitraliere. Pe lâng` acestea s-au mai creat 20 de
batalioane de mili]ii, formate din primele contingente de
mili]ieni (1892-1897), încadrate cu ofi]eri disponibiliza]i din
alte structuri [i dotate tot cu arma model 1879. Ele au avut o
slab` capacitate combativ` [i, de aceea, nu trebuiau s` fie
utilizate pe câmpul de lupt`. Marile necesit`]i de efective ale
armatei române în campania anului 1916 au generat situa]ii
când asemenea subunit`]i au fost, totu[i, introduse în linia
întâi. Eficien]a batalioanelor de mili]ii a fost nul`, ele
constituind simpl` carne de tun.

La Turtucaia s-au g`sit toate aceste trei categorii de
trupe, iar comportarea lor a fost, pe alocuri, contradictorie.
Regimentul 36 infanterie, activ, a p`r`sit, dup` o rezisten]`
simbolic`, pozi]ia, rupând-o la fug`. În schimb, Regimentul
79 infanterie, de rezerv`, a luptat extraordinar, salvând
practic, onoarea armatei române. Batalioanele de mili]ii,
sumar echipate [i dotate, derizoriu încadrate au reprezentat
un element dizolvant pentru dispozitivul capului de pod.

A existat îns` [i o rela]ie direct` între valoarea
comandamentului [i rezisten]a trupelor. Acolo unde
comandan]ii au fost energici, au cunoscut situa]ia [i au fost
permanent în mijlocul propriilor subordona]i, comportarea a
fost l`udabil`. Invers, la prima lovitur` a artileriei inamice sau
la primul contact cu adversarul, plutoanele [i companiile au
luat-o la fug`. Din p`cate, asemenea cazuri au prevalat,
ceea ce a f`cut ca rezisten]a garnizoanei capului de pod s`
fie de numai 28 de ore. Prin urmare, b`t`lia de la Turtucaia
trebuie v`zut` ca un amestec de fapte de eroism pilduitoare
[i de erori condamnabile, pornite de sus [i propagate cu
repeziciune jos, deficien]ele actului de conducere fiind, dup`
opinia mea, cea mai important` cauz` a acestei umilitoare
înfrângeri.

Dar dezastrul de la Turtucaia a rezumat, a[a cum
spuneam, o întreag` epoc` din istoria ]`rii. Nu este locul de
a analiza întreaga politic` militar` a României la cump`na
secolelor al XIX-lea [i al XX-lea. Vom face doar unele
sublinieri care au tangen]` cu înfrângerea de la Turtucaia.
Dup` R`zboiul de Independen]` [i, mai ales, dup` aderarea
României la Tripla Alian]` (1883) au urmat  trei decenii de
pace, folosite de clasa politic` româneasc`, în frunte cu
regele Carol I, pentru dezvoltarea unui program ambi]ios de

reformare a societ`]ii române[ti. Progresul a fost enorm,
chiar dac` el a fost inegal [i cu multe contradic]ii, care au
generat, între altele, convulsii sociale majore, a[a cum a fost
r`scoala din 1907.

Datorit` multiplelor nevoi ale tân`rului stat român,
resursele financiare alocate armatei au fost insuficiente,
bugetul ministerului de resort fiind relativ modest. În perioada
1900-1914 ponderea acestuia în bugetul general al statului a
fost de 13-19%. În aceea[i perioad`, în ]`rile vecine, raportul
mediu între bugetul armatei [i cel general  a fost de 25% în
Rusia, 23% în Bulgaria [i Serbia, 15% în Austro-Ungaria30.
Prin urmare, armata a fost subfinan]at` în mod cronic,
acumulându-se  serioase r`mâneri în urm`, în domenii \n
care efectele nu apar decât în situa]ii de criz`, de r`zboi –
instruirea efectivelor, formarea cadrelor, asigurarea material`
etc. Pe un raport, din anul 1904, al [efului Marelui Stat Major,
generalul {tefan T`t`rescu, prin care se solicita
reorganizarea infanteriei [i, implicit, fonduri b`ne[ti
suplimentare, D.A Sturdza, [eful Partidului Liberal [i primul
ministru a scris: „Armata nu renteaz`” 31. S-ar putea r`spunde
c` D.A. Sturdza era arghirofil, ceea ce era adev`rat. Dar
sintagma reflecta o întreag` concep]ie a clasei politice
române[ti. La ad`postul alian]ei cu Puterile Centrale, care
asigura României un scut protector împotriva Imperiului rus,
considerat cea mai mare amenin]are, clasa politic`
româneasc` nu a considerat prioritar` dezvoltarea armatei.
Nevoile de împlinit erau foarte multe, alia]ii puternici (armata
german` era cea mai bun` din Europa), iar r`zboiul
reprezenta o perspectiv` dep`rtat`. Prin urmare, fondurile [i
a[a modeste au fost îndreptate spre alte sectoare.

La aceast` situa]ie s-au mai ad`ugat m`surile adoptate la
propunerea înaltelor comandamente, de sporire a cadrului
organizatoric al armatei, pe considerentul c` num`rul de
baionete este mai important decât calitatea. Neajunsurile au
ie[it în eviden]` în timpul campaniei din 1913, care a fost o
repeti]ie a celei din 1916. Analizele care s-au f`cut au
eviden]iat, a[a cum scria Gheorghe T`t`rescu, într-un studiu
celebru, „Relele organice ale armatei noastre” 32, valoarea
sc`zut` a unor comandamente de mari unit`]i [i unit`]i; criza
corpului ofi]eresc, marcat`, între altele, de lipsuri materiale [i
de atractivitatea redus` a carierei militare, ceea ce a f`cut ca
din 10 600 de ofi]eri, numai 3 920 s` fie activi; insuficien]a
organiz`rii [i func]ion`rii serviciilor; instruirea sumar` a
contingentelor etc. M`surile luate în cei trei ani care au
premers intrarea în r`zboi nu au reu[it s` elimine lipsurile
cronice ale armatei române, astfel c` rezultatul dezastruos
de la Turtucaia a reprezentat începutul unei suite de
înfrângeri care au compromis total campania din 1916.

Dup` opinia noastr`, chiar dac` gre[elile locale au
reprezentat cauza principal` a înfrângerii în b`t`lia capului
de pod ([i ea putea fi evitat` cu u[urin]`), campania început`
la mijlocul lunii august 1916 ar fi avut acela[i rezultat.
„Turtucaia” ar fi ap`rut cu siguran]` în alt` zon` a întinsului,
mult prea întinsului front român. Acesta era, ca s` folosim o
expresie a lui I.G. Duca, în amintirile sale, un fel de „manta a
lui Arvinte”. Ne baz`m aceast` afirma]ie pe lipsa de preg`tire
a societ`]ii [i a armatei române pentru r`zboi, pe situa]ia
geopolitic` [i geostrategic` a statului român din acel
moment, pe evolu]iile politice [i militare de pe celelalte teatre
de ac]iuni militare. În cursul dezbaterilor care au premers
intrarea în ac]iune, s-a evocat de c`tre unii oameni politici,
(Ion I. C. Br`tianu este cel mai ilustrativ exemplu),
posibilitatea înfrângerii. Prin urmare, ea nu a fost o surpriz`
pentru acei lideri, pu]ini, este adev`rat, care au avut
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capacitatea de previziune. Din acest punct de vedere tot atât
de condamnabil este [i faptul c` nu s-a preg`tit temeinic
înfrângerea. S-a cultivat, în mod insistent, implicit sau
explicit, de c`tre o parte a spectrului politic românesc, reflex
[i al unui sentiment larg r`spândit în cadrul opiniei publice,
un avânt r`zboinic de parad`, o retoric` ieftin`, bazat` pe
ideea c` r`zboiul în care România va intra, va fi unul scurt,
relativ u[or, similar, în bun` m`sur`, campaniei din anul
1913. Experien]a celor doi ani de conflict, în care România a
stat deoparte, nu a fost de prea mare folos.

Turtucaia, [i prin extensie, întreaga campanie din
„toamna p`timirii noastre”, cum i s-a mai spus, pune, dup`
opinia noastr`, problema raportului dintre înfrângere [i
umilin]`. Pierderea b`t`liei a generat multe nemul]umiri [i
îngrijor`ri, dar modul în care ea s-a produs a fost umilitor
pentru opinia public` româneasc`, nevoit` s` constate c`
ne-au b`tut pân` [i ... bulgarii! De aici, a[a cum vom vedea,
[i reac]iile dispropor]ionate fa]` de realitatea faptelor întâlnite
la toate segmentele societ`]ii.

Consecin]ele

Confruntarea de la Turtucaia a fost una purtat` la nivel
tactic, de partea român` fiind implicat` Divizia 17 infanterie,
iar totalul efectivelor ridicându-se la 39 000 de militari. Dar,
surprinz`tor la prima vedere, ea a avut consecin]e politice [i
strategice de mare amplitudine, care [i-au pus amprenta pe
evolu]ia ulterioar` a r`zboiului.  Înfrângerea de la Turtucaia a
venit pe fondul entuziasmului general al intr`rii în r`zboi,
dup` o perioad` de dezbateri aprinse, incertitudine [i
nelini[te [i al primelor succese de pe frontul carpatic. Ea era,
scrie I.G. Duca, „a[a de r`sun`toare, încât nu numai c`
anula toate succesele – net`g`duitele succese de la nord –
dar arunca de la început un fel de val de discredit asupra
întregii noastre intr`ri în ac]iune” 33. Un alt contemporan [i
memorialist de excep]ie, Constantin Argetoianu, este [i mai

categoric: „Turtucaia înseamn` o dat` mare în situa]ia
politic` a ]`rii noastre. Odat` cu c`derea Turtucaiei au c`zut
[i solzii de pe ochii celor mai mul]i, s-a pr`bu[it întreaga
schel`rie politic` ridicat` de regele Carol I, în lunga sa
domnie, în jurul statului român” 34. Opinia public` a avut, dintr-
o dat`, revela]ia nepreg`tirii noastre de r`zboi, înfrângerea
punând în eviden]` „goliciunea oamenilor c`rora ]ara le
încredin]ase soarta ei, aproape f`r` nici un control” 35. Pe
acest fond al schimb`rii st`rii de spirit a popula]iei,
Constantin Argetoianu a avansat ideea unei revolu]ii interne
care s` m`ture într-o clip` „tot putregaiul nostru politic”. Tot el
a constatat c` umilitoarea înfrângere nu a generat, a[a cum
ar fi fost normal, dup` opinia sa acte de violen]e împotriva
vinova]ilor, a celor din fruntea ]`rii, concluzia fiind c` odat`
„mai mult românii s-au ar`tat blegi” 36. Era, îns`, greu ca în
plin r`zboi s` se produc` o atare revolu]ie preconizat` de
cinicul om politic care a fost Constantin Argetoianu. România
intrase în conflict pentru întregirea na]ional` [i foarte mul]i
sim]eau, instinctiv, c` acest ideal suprem nu trebuia
compromis. În plus, du[manul era la por]ile Capitalei [i acest
lucru a generat un grav sentiment de nelini[te, unii fiind chiar
cuprin[i de panic`. Într-un cuvânt, „revolu]ia” preconizat` de
Constantin Argetoianu, în bun` m`sur` din motive
politicianiste, nu era proprice, nu avea [ans` de reu[it`.
Toate nemul]umirile, multe dintre ele reale, anesteziate de
momentul intr`rii în lupt`, au c`p`tat, îns`, cale liber` de
exprimare, ceea ce a afectat profund moralul popula]iei [i al
armatei. Pe aceast` baz` a ap`rut [i procesul
„R`spunderilor” în preg`tirea r`zboiului, sintagm` care va
face o carier` r`sun`toare la sfâr[itul conflagra]iei [i din care
î[i va trage seva „legenda Averescu”.

Extrem de grav` a fost criza produs` la nivelul
comandamentului superior al armatei. Sub presiunea emo]iei
generale, produs` de rezultatul b`t`liilor de la Turtucaia [i
Silistra, la sugestia primului ministru Ion I.C. Br`tianu, regele
Ferdinand a convocat la Peri[ (2/16 septembrie 1916) un
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consiliu de r`zboi la care au participat comandan]ii de armat`
[i  generalul Dumitru Iliescu 37. Solu]ia la care s-a ajuns [i la
care au subscris participan]ii, mai pu]in generalul Constantin
Prezan, ce s-a pronun]at pentru continuarea ofensivei în
Transilvania, a fost oprirea ofensivei pe frontul de nord [i
organizarea unei mari ac]iuni la sud de Dun`re pentru
nimicirea for]elor bulgaro-germane. Cu organizarea acestei
ofensive a fost îns`rcinat generalul Alexandru Averescu, în
acel moment comandant al Armatei 2, cel care fusese, de
altfel, autorul ideii38. Întregul dispozitiv a fost restructurat [i s-
a organizat manevra de la Fl`mânda (18 septembrie/1
octombrie-22 septembrie/5 octombrie 1916), care nu a avut
succes.

Schimbarea planului de campanie, înainte ca for]ele din
Transilvania s` ating` aliniamentul râului Mure[, obiectivul
primei etape, a reprezentat o decizie cu urm`ri nefaste
asupra întregului front românesc, chiar dac` concep]ia
manevrei a fost una ingenioas`. Înfrângerea de la Turtucaia,
sever` cum a fost ea, nu justifica prin nimic, pripeala [i lipsa
de st`pânire de care au dat dovad` Marele Cartier General.
Se pierduse o simpl` pozi]ie de ordin tactic [i chiar dac`
trupele inamice se aflau la 60 de kilometri de Bucure[ti,
capitala nu era în pericol, deoarece exista Dun`rea, obstacol
de valoare strategic`. De altfel, adversarul (Grupul Kosch) a
for]at fluviul la 10/23 noiembrie 1916, nu la Olteni]a, punctul
cel mai apropiat de Bucure[ti, ci la Zimnicea. Solu]ia propus`
de generalul Prezan avea avantaje strategice certe, armata
român`, ajuns` pe linia Mure[ului, scurta foarte mult frontul
[i putea organiza ap`rarea în condi]ii mult mai bune. Pe alt
plan, modificarea planului de campanie, f`r` o justificare
temeinic`, a reflectat divergen]ele din cadrul Înaltului
comandament al armatei, op]iunile strategice diferite, reflex al
disensiunilor de la nivelul clasei politice [i chiar animozit`]ile
personale în sânul corpului de generali, situa]ie men]inut`,
din p`cate, pe toat` durata r`zboiului.

B`t`lia de la Turtucaia a constituit subiectul unei anchete,
declan[at` dup` r`zboi de guvernul Alexandru Averescu (1920-
1921). Aceast` misiune a fost încredin]at` generalului Ion
Popescu [i maiorului în rezerv` Camil Demetrescu, primul
pre[edinte al Tribunalului Br`ila. Comisia a stat de vorb` cu
ofi]eri [i solda]i români participan]i la lupte, cerându-le rapoarte
scrise despre activitatea depus` pe timpul b`t`liei de la
Turtucaia [i în prizonierat, a examinat documentele p`strate [i a
evaluat modul de ac]iune al comandan]ilor, corpului de ofi]eri [i
trupei. Pe baza studierii activit`]ii, ofi]erii au fost împ`r]i]i în trei
categorii: unii care au fost absolvi]i de orice vin`; al]ii care
urmau s` fie nota]i necorespunz`tori [i, prin urmare, trebuiau s`
demisioneze din armat`, iar o parte au fost propu[i pentru a fi
trimi[i în fa]a consiliului de reform` în vederea excluderii din
corpul ofi]eresc.

Propunerile comisiei aveau darul s` fac` lumin` în aceast`
tragedie, s` stabileasc` vinova]ii [i s` fixeze sanc]iuni pentru
aceia care s-au comportat nedemn pe câmpul de lupt`. Ministrul
de r`zboi, generalul Ioan R`[canu, cu acordul primului ministru
Alexandru Averescu, omul „R`spunderilor”, a înaintat un raport
regelui Ferdinand, prin care propunea închiderea dosarelor.

Gre[elile ofi]erilor erau transferate asupra comandamentelor
care au dat ordine imprecise, multe neajungând la destinatar.
Dintre ofi]erii români care s-au salvat, mai to]i s-au purtat frumos
în timpul luptelor anterioare. Cei c`zu]i prizonieri, dup` revenirea
în ]ar` au ac]ionat în campania din anul 1919, împotriva
regimului comunist din Ungaria. „Ar fi dureros pentru ei [i
familiile [i binele o[tirii, se afirma în document, ca ace[ti ofi]eri
s` fie distru[i pentru fapte datorate fatalit`]ii [i împrejur`rilor
nenorocite, contra c`rora omul este imposibil s` reziste” 39.

Cu acest raport, aprobat de regele Ferdinand, dosarul
Turtucaia a fost închis, vinova]ii fiind absolvi]i de faptele lor.
B`t`lia de la Turtucaia a devenit doar obiect de cercetare
istoric`. Acest caz nu a fost unul izolat, analiza „r`spunderilor”,
clamat` atât de intens în anii 1918-1919 pentru e[ecurile din
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campania anului 1916 [i lipsa de preg`tire a r`zboiului,
r`mânând doar la stadiul de inten]ie, niciodat` materializat`.
Inclusiv Alexandru Averescu, a c`rui popularitate s-a bazat, în
bun` m`sur`, pe aceast` lozinc`, s-a împotmolit în „tran[eele”
luptei politice din primii ani postbelici.

Împlinirea aproape miraculoas` a idealului na]ional în anul
1918, cu secven]ele ei bine cunoscute de la Chi[in`u, Cern`u]i
[i Basarabia, a diminuat substan]ial spiritul critic. Lipsurile au
r`mas, armata român` fiind caracterizat`, în continuare, de
subfinan]are, de insuficient` dotare [i instruire. În timpul
tragediei din vara anului 1940, soldat` cu dezmembrarea
României Mari, pentru non-combatul armatei, decizie
eminamente politic`, s-a invocat starea ei de nepreg`tire.
Absen]a unei dezbateri temeinice [i a m`surilor
corespunz`toare pentru înt`rirea organismului militar au
reprezentat, cu alte cuvinte, una dintre cauzele pr`bu[irii
României Mari. În 1940, Turtucaia s-a repetat, dar de data
aceasta, la scar` na]ional`.

În concluzie, b`t`lia de la Turtucaia, confruntare de ordin
tactic, r`mâne, prin rezultatul s`u, o pagin` urât` în istoria
na]ional`, un început nefericit al r`zboiului care trebuia s` aduc`
întregirea neamului. Totodat`, ea a spulberat iluziile multora
privitoare la o cale facil` de împlinire a acestui ideal [i a fost
matricea sub care s-au desf`[urat ostilit`]ile din lunile urm`toare
[i care au f`cut din campania anului 1916 un dezastru militar.
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ela]iile politico-militare româno-ruse, relativ bine con-
solidate în perioada r`zboiului ruso-turc din anii 1877-
1878, au intrat într-o perioad` de declin evident dup`

încheierea, la 19 februarie/3 martie 1878, a Tratatului prelimi-
nar de pace de la San Stefano, între Rusia ]arist` [i Imperiul
otoman, conform c`ruia Dobrogea, Delta Dun`rii [i Insula
{erpilor erau cedate Rusiei, care î[i rezerva dreptul de a le
schimba cu sudul Basarabiei. Tratatul de
pace de la Berlin a confirmat preten]iile
teritoriale ale Rusiei fa]` de România, ast-
fel c` aliatul din r`zboiul de la sud de
Dun`re a înc`lcat prevederile Articolului 2
din Conven]ia politic` româno-rus` din
4/16 aprilie 1877, prin care guvernul de la
Petersburg se obliga „a men]ine [i a face
a se respecta drepturile politice ale statului
român, astfel cum rezult` din legile inte-
rioare [i tratatele existente, precum [i a
men]ine [i ap`ra integritatea actual` a
României”1. Reac]ia autorit`]ilor de la
Bucure[ti fa]` de impunerile Tratatului de
la Berlin, a fost de natur` s` determine o încordare a rela]iilor
româno-ruse, amplificat`, în ianuarie 1879, în contextul dis-
putelor privind stabilirea frontierei româno-bulgare în zona
Silistra, când Petersburgul a hot`rât rechemarea temporar` a
ministrului rezident al Rusiei la Bucure[ti.

Pe fondul rela]iilor tensionate cu Rusia, politica extern` a
României a fost direc]ionat` spre Germania [i Austro-
Ungaria, cu care a încheiat, la 18/30 octombrie 1883, un
tratat de alian]`, prin care ]ara noastr` „dobândea anumite
garan]ii de securitate, î[i consolida pozi]ia în aceast` parte a
continentului [i reu[ea s` rezolve «chestiunea Dun`rii» în
conformitate cu interesele ei”2. Timp de 33 de ani, rela]iile

dintre Rusia [i România au fost la un nivel
aproape imperceptibil în via]a politic` de la
Bucure[ti. Abia în anul 1912, pe fondul
Primului R`zboi Balcanic, în perioada 26-
29 noiembrie/9-12 decembrie 1912,
marele duce Nicolae Mihailovici a vizitat
România, având misiunea oficial` de a
înmâna regelui Carol I bastonul de feld-
mare[al al armatei ruse, cu ocazia
împlinirii a 35 de ani de la victoria asupra
Plevnei, rezultat al cooper`rii militare din-
tre trupele române [i ruse. A fost un bun
prilej pentru marele duce de a exprima
punctul de vedere al Rusiei în privin]a

situa]iei din Balcani, pentru a recomanda României „prietenie
cu statele balcanice [i intrarea în confedera]ia balcanic`”3.

Cel de al doilea r`zboi balcanic, intrarea României în
conflictul dintre statele balcanice [i Bulgaria, discu]iile de la
Sankt Petersburg [i Londra privind stabilirea frontierei
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româno-bulgare în Dobrogea, au fost ocazii care au determi-
nat contacte politice româno-ruse, soldate cu rezultate pozi-
tive pentru guvernul de la Bucure[ti, a c`rui orientare spre
Puterile Centrale era evident`.

Aflat` la grani]a între Tripla În]elegere [i Tripla Alian]`,
România trebuia men]inut` sau atras` în cadrul uneia din
cele dou` alian]e politico-militare, în acest sens Rusiei
fiindu-i rezervat un loc aparte în privin]a reorient`rii politicii
externe române[ti.

Momentul de referin]` în rela]iile româno-ruse l-a constitu-
it vizita ]arului Nicolae al II-lea la Constan]a, la 1/14 iunie
1914, la invita]ia suveranului român, care a provocat
nedumerire [i îngrijorare la Berlin [i Viena.

Dup` aprecierea lui I.G.Duca, sfetnic apropiat al lui
I.I.C.Br`tianu [i agent de leg`tur` al acestuia cu reprezen-
tan]ii misiunilor diplomatice aliate din ]ar`, „aceast` vizit`
merit` o men]iune special` fiindc` este în strâns` leg`tur` cu
izbucnirea r`zboiului mondial [i face oarecum parte din pro-
logul lui”4, în condi]iile în care „regatul nostru era un factor
prea însemnat ca s` nu cau]i a-i capta bun`voin]a”5.
Erij#ndu-se într-o ap`r`toare a Serbiei, aflat` într-un conflict
diplomatic deschis cu Viena, Rusia avea nevoie de spa]iul

românesc, de resursele materiale [i, dac` situa]ia ar fi
impus-o, de poten]ialul s`u militar, deloc de neglijat în raport
cu statele din Balcani. Scopul vizitei ]arului Nicolae al II-lea în
România a fost acela de a da un semnal autorit`]ilor române
în leg`tur` cu satisfacerea intereselor sale fa]` de situa]ia
românilor din monarhia austro-ungar`. |n acela[i timp,
deplasarea la Chi[in`u din zilele urm`toare, unde Nicolae al
II-lea a inaugurat statuia lui Alexandru I, sub a c`rui domnie
Basarabia fusese încorporat` de c`tre Rusia ]arist`, era un
semnal de aten]ionare a Bucure[tiului asupra pozi]iei sale
fa]` de teritoriile române[ti pe care le st`pânea de peste o
sut` de ani.

La câteva zile dup` izbucnirea Primului R`zboi Mondial,
Stanislas Poklevski-Koziel a cerut prim-ministrului român, la
18/31 iulie 1914, participarea României la r`zboi al`turi de
Rusia, în schimbul satisfacerii revendic`rilor teritoriale fa]` de
Austro-Ungaria, angajamente cu care Fran]a [i Marea
Britanie erau de acord.

Era o solicitare tardiv` în condi]iile în care, cu o zi înainte,
guvernul român se pronun]ase pentru neutralitate.

Fa]` de aceast` situa]ie, guvernele rus [i francez se
ar`tau dispuse, în cursul lunii august 1914, s` sus]in` [i s`

garanteze interesele na]ionale ale
României, la terminarea r`zboiului, în
cazul p`str`rii neutralit`]ii, atitudine
considerat` de c`tre reprezentantul
guvernului ]arist la Bucure[ti ca o
demonstra]ie de prietenie6.

Pozi]ia Rusiei fa]` de neutralitatea
României, hot`rât` în cadrul [edin]ei
Consiliului de Coroan` din 21 iulie/3
august 1914, a fost afirmat` [i prin
con]inutul Acordului secret ruso-român
din 18 septembrie/1 octombrie 1914
(Acordul Sazonov-Diamandy), prin
care guvernul ]arist, în schimbul neu-
tralit`]ii României, „se angajeaz` s`
garanteze [i s` apere integritatea teri-
torial` a României [i recunoa[te drep-
turile acesteia asupra teritoriilor din
Austro-Ungaria locuite de români”7.

Semnarea acordului a fost consi-
derat` de c`tre I.G.Duca o victorie a
diploma]iei române[ti, un rezultat al
intui]iei [i capacit`]ii de predic]ie a lui
I.I.C. Br`tianu: „Nici azi nu pricep cum
am putut smulge ru[ilor acest tratat
secret, de pe urma c`ruia noi
câ[tigam tot [i ei nimic”8. Afirma]ia lui
I.G.Duca trebuie privit` cu unele re-
zerve. În prima jum`tate a lunii sep-
tembrie 1914, armata rus` de]inea
ini]iativa pe frontul oriental, iar pe
frontul de vest alia]ii opriser` ofensiva
german` pe Marna, astfel c` pentru
Rusia, din punct de vedere geopolitic,
pozi]ia de neutralitate a României era
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varianta cea mai convenabil`. Prin
semnarea acordului, Rusia î[i propunea
s` gestioneze în favoarea sa situa]ia
geopolitic` [i geostrategic` în aceast`
parte a Europei.

R`zboiul de pozi]ii, adoptat de beli-
geran]i la sfâr[itul anului 1914 [i continu-
at în anii urm`tori, rezultat al echilibrului
de for]e realizat pe cele dou` fronturi,
impunea atragerea de noi state în cadrul
alian]elor, în special a acelora ale c`ror
pozi]ii geopolitice [i geostrategice [i ele-
mente de poten]ial puteau înclina rapor-
tul de putere în favoarea uneia din p`r]ile
aflate în conflict. În perioada 1914-1916,
România era nu numai o insul` a
latinit`]ii ci, mai mult, una a neutralit`]ii.
Ambele alian]e c`utau s` atrag`
România în tab`ra lor, în schimbul unor
oferte teritoriale mai mult sau mai pu]in
tentante, cu o perspectiv` uneori dis-
cutabil` în privin]a realiz`rii.

A fost motivul pentru care Fran]a [i
Marea Britanie au f`cut presiuni asupra
Rusiei, pentru a începe tratativele cu
România în vederea intr`rii în r`zboi de
partea Antantei, având în vedere c` satis-
facerea revendic`rilor teritoriale ale guvernului de la Bucure[ti
depindeau în mare m`sur` de atitudinea Petrogradului, în
special în privin]a Bucovinei. Dup` negocieri deosebit de ten-
sionate între delega]iile român` [i rus`, sub presiunea Fran]ei
[i a Marii Britanii, la 4/17 august 1916, la Bucure[ti, s-a
încheiat Tratatul de alian]` dintre România, pe de o parte,
Rusia, Fran]a, Marea Britanie [i Italia pe de alt` parte, sub
forma semn`rii unei conven]ii politice [i a uneia militare.

Reprezentan]ii Rusiei au semnat cu oarecare re]inere
documentul care insera traseul noii frontiere a României, cât
[i pe cel care prevedea aspectele de colaborare [i cooperare
militar`. Semnatarii conven]iei erau con[tien]i c` atitudinea [i
ac]iunea Rusiei erau cheia succesului sau a insuccesului
armatei române, în r`zboiul pe care urma s`-l declare
Austro-Ungariei, st`pânitoarea unor importante teritorii
române[ti, dar [i adversar` a celui mai mare imperiu euro-
asiatic.

Rusia se obliga s` ac]ioneze imediat pe întreg frontul cu
Austro-Ungaria, pentru a asigura libertate de ac]iune trupelor
române care urmau s` declan[eze ofensiva în Transilvania,
s` trimit` în Dobrogea dou` divizii de infanterie [i o divizie de
cavalerie, pentru a coopera cu armata român` împotriva
armatei bulgare. De asemenea, guvernul rus se angaja s`
faciliteze transportul c`tre România a materialului de r`zboi
necesar, estimat la 300 de tone zilnic.

Prevederile conven]iei militare, încheiate cu statele
Antantei, erau încurajatoare, d`t`toare de speran]` pentru un
succes rapid împotriva trupelor austro-ungare, un argument
pentru definitivarea unui plan de campanie (Ipoteza „Z”) în
con]inutul c`ruia misiunile stabilite armatelor [i planificarea în
timp [i spa]iu a opera]iilor au fost stabilite dintr-o perspectiv`
care, în cele din urm`, s-a dovedit a fi nerealist`.

Evolu]ia opera]iilor militare pe frontul român, declan[ate
în noaptea de 14/15 august 1916 (stil vechi), a fost
influen]at` pân` la sfâr[itul anului de atitudinea [i ac]iunea
Marelui Cartier General rus [i a trupelor trimise în sprijinul
armatei române, care s-au dovedit a fi în contradic]ie cu
obliga]iile asumate, cu starea de normalitate care ar fi trebuit
s` existe în cadrul alian]ei.

Înc` din primele zile dup` declan[area ofensivei trupelor
române în Transilvania, ziari[tii ru[i transmiteau la Petrograd
coresponden]e „pline de inexactit`]i [i scrise cu o ur`
nemaipomenit` împotriva noastr`”9, unul dintre cei mai
înver[una]i ziari[ti, identificat de structurile specializate
române, fiind acoperit [i protejat de însu[i ministrul Rusiei la
Bucure[ti -Stanislas Koziel Pokevski. Prev`zut` în Conven]ia
militar`, ofensiva rus` pe frontul austro-ungar nu s-a
declan[at, astfel c` trupele adverse aveau libertatea de
ac]iune pentru executarea manevrei de for]e [i mijloace în
vederea înt`ririi for]elor din Transilvania. Pentru frontul din
Dobrogea, Marele Cartier General rus a destinat Corpul 47
Armat`, care totaliza 28 de batalioane, 12 baterii de câmp,
dou` baterii grele, 24 de escadroane de cavalerie [i dou`
baterii c`l`re]e, totalizând aproape 42.000 de oameni10, a
c`ror preg`tire de lupt` [i stare moral` l`sau de dorit.

Dup` aprecierea generalului Aleksei Brusilov, generalul
M.V. Alekseev, [eful Marelui Cartier General rus, nu a acor-
dat destul` aten]ie trupelor din Dobrogea, unde ar fi trebuit
trimise nu dou` divizii slabe, ci o armat` bine preg`tit`.
Însu[i generalul Andrei Medardovitovici Zaioncikovski a
sesizat atitudinea lui M.V.Alekseev, c`ruia i-a replicat: „Eu
în]eleg silin]ele dumneavoastr` de a nu trimite nici o trup`
României, dar cu o astfel de armat` risc`m a da bulgarilor
satisfac]ia ieftin` de a înfrânge armata rus`”11. Acela[i gen-
eral îi raporta ]arului Nicolae al II-lea c` for]ele puse la dis-
pozi]ie sunt ca „ni[te oase ce s-au aruncat României spre a
o ademeni s` intre în r`zboi”12. Consecin]ele atitudinii con-
ducerii militare ruse fa]` de îndeplinirea obliga]iilor care îi
reveneau în Dobrogea au fost vizibile imediat. Dup` înfrân-
gerea trupelor române la Turtucaia, prezen]a militar` rus`
nu a fost de natur` s` asigure ini]iativa trupelor noastre [i
contracararea for]elor Puterilor Centrale. Pân` la 2/15 sep-
tembrie 1916, trupele române [i ruse au fost nevoite s` se
retrag` pân` pe aliniamentul Rasova, Cobadin, Tuzla, pe
fondul slabei lor organiz`ri, dot`ri [i instruiri, a incapacit`]ii
comandan]ilor [i comandamentelor de a solu]iona situa]ii
previzibile, a slabei implic`ri a trupelor ruse împotriva
for]elor adverse.
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Atitudinea [ov`ielnic`, iresponsabil` [i incalificabil` a
ru[ilor fa]` de alia]i în general, fa]` de România în special, a
fost cauza înfrângerilor suferite în Dobrogea, cu efecte
asupra frontului din Transilvania, acolo unde trebuia s` se
hot`rasc` soarta r`zboiului României.

Înfrângerile din Dobrogea au creat îngrijorare la nivelul
alian]ei [i panic` în rândul conducerii politice [i militare de la
Bucure[ti. La sugestia alia]ilor [i la propunerea generalului
Alexandru Averescu, numit la comanda Armatei 3, aflat` pe
frontul de sud, s-a renun]at la ofensiva din Transilvania, s-a
trecut la planificarea unor noi opera]iuni pe linia Dun`rii [i în
Dobrogea, renun]ându-se la planul de campanie pus în apli-
care la jum`tatea lunii august 1916. Prin urmare, inactivitatea
trupelor ruse în Bucovina [i Gali]ia, slabul aport la confrunt`rile
din Dobrogea, au fost determinante în pierderea ini]iativei pe
frontul român, situa]ie care a avut ca finalitate înfrângerea
armatei române [i retragerea acesteia în Moldova.

Adev`ratele planuri ale Rusiei au ie[it în eviden]` dup`
modificarea planului de campanie al armatei române, urmat`
de trecerea la ofensiv` a trupelor germane [i austro-ungare
în Transilvania.

Sl`bite ca urmare a transferului a numeroase divizii pe
frontul de sud pentru Opera]ia de la Fl`mânda, armatele din
Transilvania au f`cut cu greu fa]` ofensivei austro-germane,
fiind respinse pe aliniamentul de pe care plecase la ofensiv`,
în august 1916. În fa]a situa]iei dificile create, concomitent cu
o nou` manevr` de for]e [i mijloace de pe frontul de sud pe

cel de nord-vest, autorit`]ile române au adresat Marelui
Cartier General rus [i ]arului Nicolae al II-lea cereri pentru
trimiterea de noi for]e pe frontul român, pentru st`vilirea ofen-
sivei Puterilor Centrale, care se desf`[ura cu vigoare în
Transilvania [i Dobrogea. Oprirea ofensivei Puterilor Centrale
pe aliniamentul Rasova, Cobadin, Topraisar [i ca urmare a
introducerii \n lupt` a Diviziei 115 infanterie rus` a fost con-
siderat un succes care putea fi exploatat, dar „generalul
Zaioncikovski nu g`si de cuviin]` s` întreprind` urm`rirea
inamicului b`tut. Fie pentru c`-[i socotea trupele sl`bite prin
luptele continue pe care acestea le suportaser` timp de trei
s`pt`mâni, fie din cauz` c` propria sa structur` sufleteasc`
nu-i permitea ini]iative îndr`zne]e, fie c` se supunea unor
sugestii misterioase care paralizau orice ac]iune energic` pe
frontul nostru”13.  

„Sugestia misterioas`”, la care face referire Constantin
Kiri]escu, era rezultatul concep]iei exprimate, în repetate rân-
duri, de [eful Marelui Cartier General rus, care ar`ta necesi-
tatea scurt`rii liniei frontului pe aliniamentul Carpa]ii Orientali
– Siretul inferior – Dun`rea maritim`.

Geostrategic, de la Petrograd sau de la Moghilev, unde
se afla Marele Cartier General rus, ap`rarea spa]iului dintre
Marea Baltic` [i Marea Neagr` putea fi privit` [i a[a.

Pentru conducerea de la Bucure[ti, un asemenea punct
de vedere era inacceptabil, Oltenia [i Muntenia, precum [i
ceea ce mai r`m`sese din Dobrogea nu puteau fi cedate
inamicului, având în vedere importan]a lor economic` [i
strategic` nu numai pentru România, ci [i pentru ]`rile
Antantei, în primul rând pentru Rusia, ale c`rei rezerve de
cereale erau insuficiente.

A prevalat îns` gândirea geopolitic` a Imperiului ]arist,
care a v`zut într-o eventual` victorie româneasc` un e[ec al
realiz`rii vechiului s`u plan de extindere a st`pânirii sale
pân` în Carpa]ii Orientali.

La începutul lunii noiembrie 1916, pozi]ia Rusiei fa]` de
România a fost clar exprimat` într-un document, semnat
Polivanov, în care era exprimat` atitudinea pe care guvernul
de la Petrograd trebuia s` o aib` în vedere în privin]a cola-
bor`rii politice [i militare cu guvernul de la Bucure[ti: „Dac`
for]ele s-ar fi desf`[urat în a[a mod încât acordul politic [i
militar din 1916, cu România, ar fi fost cu des`vâr[ire
înf`ptuit, un prea puternic stat ar fi fost înfiin]at în Balcani,
compus din Moldova, Muntenia, Dobrogea (România actu-
al`), Transilvania, Banat [i Bucovina (achizi]ii în virtutea
tratatului din 1916) cu o popula]ie de aproape 13 milioane. În
viitor, statul acesta ar fi nutrit cu anevoie sentimente pri-
etene[ti fa]` de Rusia [i el ar fi avut ca ambi]ie s` înf`ptu-
iasc` visele sale na]ionale în Basarabia [i Balcani. În con-
secin]`, distrugerea planurilor de mare putere ale României
în propor]iile men]ionate, nu se opun îndeosebi intereselor
politice ale Rusiei”14. Func]ionarul din cadrul Ministerului de
Externe rus a prev`zut evolu]ia evenimentelor [i a exprimat o
realitate incontestabil`, aflat` într-o opozi]ie total` între
interesele României [i cele ale Rusiei. Realizarea unit`]ii
na]ionale a românilor [i ie[irea Basarabiei de sub st`pânirea
ruseasc` nu erau privite ca o necesitate [i dreptate istoric`,
ci ca un plan de transformare a României într-o mare putere
regional`.

În condi]iile unei asemenea gândiri geopolitice [i
geostrategice -atitudinea conducerii militare ruse, transmis`
pe c`i [i prin mijloace aparent imperceptibile c`tre for]ele
lupt`toare proprii [i aliate –, nu mai surprinde hot`rârea
Marelui Cartier General Rus de a interzice introducerea în
lupt` a Diviziei 3 de tiraliori siberieni pe trec`torile Ruc`r-Bran
[i Predeal, la ini]iativa generalului Alexandru Averescu15, la
începutul lunii noiembrie 1916, nici inactivitatea a trei divizii de
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Înfr#ngerea suferit` în r`zboiul din 1904-1905 a determinat o 
încercare de modernizare rapid` a armatei ruse. În 1908 a fost 
introdus` uniforma kaki. În linii mari, acest tip de uniform` cu tunica
ghimnastiorka [i cizme de iuft a fost preluat` de Armata Ro[ie 
[i este prezent` [i în zilele noastre. 
Pu[ca Moisin Nagan, model 1892, calibru 7,62 mm, avea baioneta
fixat` permanent de ]eava pu[tii. 



cavalerie ruse în perioada opera]iei de pe Neajlov [i Arge[.
În perioada B`t`liei Bucure[tilor [i a retragerii armatei

române spre Moldova, Armatele 4 [i 6 ruse au fost introduse
în dispozitiv de ap`rare în Poarta Foc[anilor. Prin m`surile
adoptate de conducerea militar` rus` s-a eviden]iat dezin-
teresul total fa]` de solu]ionarea situa]iei militare din
Muntenia, în favoarea lu`rii sub control a liniei de ap`rare
preconizate de vechiul [i noul [ef al Marelui Cartier General
rus (generalul Gurko).

Dac` în lunile septembrie, octombrie [i noiembrie 1916,
Comandamentul suprem rus a ar`tat c` nu dispune de
for]ele necesare înt`ririi frontului român, la sfâr[itul lunii
noiembrie, Moldova a fost invadat` de numeroase divizii
ruse[ti care au intrat în dispozitiv de lupt` în Carpa]ii
Orientali [i Poarta Foc[anilor, înapoia c`rora s-au retras
for]ele române din cadrul Grupului de armate „General
Prezan”.

Ocuparea de c`tre Armata 2 a unui aliniament de ap`rare
în Mun]ii Vrancei, între Armatele 4 [i 9 Ruse, a atras
nemul]umirea alia]ilor no[tri, care doreau retragerea tuturor
for]elor române în adâncimea teritoriului Moldovei. Mai mult,
generalul Mihail Aleksandrovici Beleaev, [eful misiunii militare
ruse în România, a cerut ca armatele române (1 [i 2) s` fie
puse sub comanda generalului V.V. Zaharov, comandantul
trupelor ruse din Moldova, iar Marele Cartier General român
s` fie desfiin]at [i contopit cu cel rusesc16.

Tentativa ru[ilor în aceast` direc]ie a e[uat ca urmare a
opozi]iei p`r]ii române [i a generalului H.M. Berthelot, astfel
c`, dup` îndelungi discu]ii, s-a convenit ca regele Ferdinand I
s` fie numit comandant al frontului din Moldova, având ca [ef
de stat major pe generalul V.V. Zaharov.

Rolul regelui Ferdinand I era în mare m`sur` diminuat de
obliga]ia care i-a fost impus`, aceea de a confirma ordinele
Marelui Cartier General rus, iar numirea ca [ef de stat major
a unui general rus însemna, practic, o subordonare indirect`
a Marelui Cartier General român [i a for]elor din subordinea
acestuia.

Pentru o mai ferm` implicare a ru[ilor în problemele mil-
itare ale României, în acord cu linia politic` trasat` la
Petrograd, în noiembrie 1916 a fost trimis la Ia[i A.A.
Mossolov, ca ministru plenipoten]iar al Rusiei în România,
caracterizat de regina Maria ca fiind „un curtean de[tept,
pare cam [iret, a f`cut parte mul]i ani din Curtea ]arului, [tie
multe [i a v`zut multe. Cred c` vom avea nepl`ceri din
partea ru[ilor”17. Temerile suveranei s-au confirmat pe deplin
în perioada imediat urm`toare sosirii înlocuitorului lui S.K.
Poklevski. Preocuparea principal` a noului emisar rus era de
a introduce, neoficial, un regim de ocupa]ie ]arist` prin:
luarea sub control a c`ilor ferate române, sub pretextul slabei
gestion`ri a situa]iei de c`tre autorit`]ile de la Ia[i; deter-
minarea familiei regale [i a autorit`]ilor (guvern, parlament)
s` p`r`seasc` ]ara [i s` se instaleze la est de Nistru; eva-
cuarea Moldovei de c`tre armat`, în vederea reorganiz`rii
între Nistru [i Nipru; trimiterea la est de Prut a elevilor [colilor
militare, [i a contingentelor 1917 [i 1918, care fusese evacu-
ate din Oltenia, Muntenia [i Dobrogea.

Guvernul român a respins solicit`rile reprezentan]ilor
ru[i, considerând c` cererea de evacuare a teritoriului
na]ional „face parte din tendin]a general` a ru[ilor de a ne
absorbi [i c`, prin urmare, datoria noastr` este s` ne
împotrivim unor at`ri încerc`ri de orice natur` ar fi ele, c`
mai mult ca oricând se cuvine s` ap`r`m acum
neatârnarea noastr`”18.

În pofida pozi]iei exprimate de partea român`, la 20
decembrie 1916/3 ianuarie 1917, ministrul Rusiei în
România, generalul A.A. Mossolov, a adresat guvernului de
la Ia[i un document în care era prezentat` pozi]ia oficial` a
]`rii pe care o reprezenta în privin]a evacu`rii armatei noas-
tre la est de Nistru. Punctul de vedere al guvernului rus era
rezultatul propunerilor pe care comandantul Regiunii Militare
Odessa le f`cuse, la 4/17 decembrie 1916, în privin]a zonelor
de reorganizare a armatei române.

Astfel, 300.000 de recru]i trebuiau concentra]i provizoriu
în Districtul militar Odessa, ulterior, dintre ace[tia, 185.000
urmau s` r`mân` definitiv la Odessa, iar ceilal]i 115.000 s`
fie trimi[i la est de acest district19.

{colile militare de infanterie, cavalerie [i artilerie erau
prev`zute a fi evacuate spre nord-est, în ora[ele Jitomir [i
Berdicev.

Guvernul rus avea în vedere [i evacuarea din ]ar` a
uzinelor care puteau lucra pentru nevoile r`zboiului.

Hot`râte s` treac` în timp scurt la ac]iune, autorit`]ile
ruse solicitau date concrete asupra disloc`rii recru]ilor, [co-
lilor militare, prizonierilor de r`zboi [i supu[ilor str`ini, pre-
cum [i numele persoanelor delegate pentru a intra în rela]ie
cu [ambelanul Iacevski în privin]a evacu`rilor [i când se va
putea trece la execu]ie20.

A doua zi, în r`spunsul la solicitarea formulat` de A.A.
Mosolov se ar`ta c`: pentru reorganizare trebuiau evacua]i
550.000 de oameni de la unit`]ile operative [i partea seden-
tar`; din acest efectiv, 350.000 de oameni, apar]inând
unit`]ilor operative, s` fie disloca]i în partea de vest a
Districtului Odessa, iar ceilal]i în partea de est; partea
român` era dispus` s` predea p`r]ii ruse 25.000 de pri-
zonieri de r`zboi, iar uzinele române[ti s` fie evacuate la
Ekaterinov [i Odessa, eventual la Moscova21.

La 25 decembrie 1916/7 ianuarie 1917, generalul
Constantin Prezan, care fusese numit [ef al Marelui Cartier
General, a comunicat comandantului trupelor ruse din
Moldova c`, din punct de vedere militar, era necesar ca
armata român` s` treac` în Basarabia pentru a se reorgani-
za22. Pozi]ia adoptat` de generalul Constantin Prezan, în
privin]a evacu`rii trupelor române în Basarabia, a impus
chemarea acestuia în fa]a Consiliului de Mini[tri, pentru a-l
convinge de netemeinicia pozi]iei sale, prilej cu care  s-a
hot`rât ca armata român` s` se reorganizeze numai pe teri-
toriul aflat sub jurisdic]ia guvernului de la Ia[i23. În baza
hot`rârii guvernului, la 27 decembrie 1916/9 ianuarie 1917,
autorit`]ilor ruse li se aducea la cuno[tin]` c`: „Regele spune
c` trupele române r`mân în actualele zone de reorganizare
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[i c` trecerea lor în Basarabia se va efectua în caz de for]`
major`”24. R`spunsul din ziua de 27 decembrie 1916/9 ia-
nuarie 1917 a fost un moment decisiv pentru discu]iile ulte-
rioare cu partea rus`, activit`]ile organelor militare fiind canal-
izate spre planificarea unei eventuale evacu`ri în Basarabia,
fiind scoas` din calcule o deplasare la est de Nistru.

Fa]` de atitudinea autorit`]ilor române, conducerea militar`
rus` a solicitat, în ultimele zile ale anului 1916, desf`[urarea
unei conferin]e în scopul reglement`rii problemelor referitoare
la eventuala evacuare a armatei române în Rusia.

Ca urmare a acceptului guvernului român în privin]a
desf`[ur`rii conferin]ei, s-a stabilit ca loc de desf`[urare
Odessa, unde a plecat o delega]ie militar`, condus` de ge-
neralul Alexandru Referendaru, al c`rei mandat a fost fixat
prin „Instruc]iunile” din 29 decembrie 1916/11 ianuarie 1917,
care prevedeau:25

Pentru a se asigura reorganizarea în bune
condi]iuni a armatei s-a hot`rât ca, în caz când
situa]ia militar` va impune, trupele noastre s` fie tre-
cute la est de Prut.

În acest scop [i pentru a nu fi surprin[i de eveni-
mente, s-a admis ca s` se studieze [i s` se
preg`teasc` din vreme toate chestiunile referitoare la:

• zonele de sta]ionare a marilor unit`]i;
• adunarea trupelor pe aceste zone;
• hr`nirea lor atât pe timpul mar[urilor, cât [i pe

zonele respective.
Trupele care, eventual, vor fi trecute în Basarabia

sunt:
• Armata 1, adic` Corpurile 1, 3, 5 Armat`, total

nou` divizii;
• trupele [i serviciile care nu intr` în ordinea de

b`taie a armatei.
Pe harta al`turat` se arat` zonele de reorganizare

fixate marilor unit`]i. Aceste zone au fost astfel alese,

încât fiecare mare unitate s` se poat` g`si c`lare sau
imediat în apropierea unei c`i ferate.

Pe hart` mai sunt ar`tate:
• drumurile pe care vor trebui s` urmeze marile

unit`]i pentru a ajunge pe zonele respective, fixate lor;
• e[alonarea unit`]ilor pe zile de mar[;
• depozitele care trebuie s` se înfiin]eze pentru a

se asigura hr`nirea lor atât pe timpul mar[urilor cât [i
pe zonele de sta]ionare.

Tabelul anexat pe hart` arat` capacitatea ce tre-
buie dat fiec`rui depozit.

Pentru traducerea în fapt a celor ar`tate mai sus
se nume[te o comisie compus` din:

• generalul Referendaru ca pre[edinte;
• intendentul locotenent-colonel Grigorescu;
• câte un ofi]er de stat major de fiecare divizie [i

un ofi]er pentru trupe [i servicii neîn divizionate;
Generalul Referendaru împreun` cu intendentul

locotenent-colonel Grigorescu vor stabili, de comun
acord cu delega]ii imperiali ru[i, modul [i condi]iile
preg`tirii cantonamentelor [i depozitelor, cunoscând
c` trupele vor fi ad`postite în bordeie, iar ofi]erii, caii
[i tr`surile în bar`ci.

Bordeiele, bar`cile [i depozitele trebuiesc f`cute
de pe acum chiar dac` ele nu ne vor servi.

Generalul Referendaru, împreun` cu locotentent-
colonel Grigorescu, urmeaz` s` plece imediat la
Chi[in`u pentru a se întâlni cu delega]ii ru[i.

Dup` stabilirea în principiu a chestiunilor de mai
sus, generalul Referendaru va telegrafia M.St.M.
(Partea sedentar`) pentru a trimite la Chi[in`u to]i
ofi]erii de stat major delega]i ai marilor unit`]i care,
împreun` cu delega]ii ru[i, au misiunea:

• s` recunoasc` zona afectat` marilor unit`]i al
c`rei delegat este;

• de a repartiza cantonamentele pe care unit`]ile
le vor ocupa în caz când  bordeiele nu vor fi gata;

• de a alege locul unde trebuie s` se execute
bar`cile [i bordeiele, cunoscând c` unit`]ile acelea[i
[i divizii trebuie s` fie grupate astfel încât instruc]ia s`
se fac` în cât mai bune condi]ii.

Ar fi de preferat [i chiar este necesar ca toat`
divizia s` fie grupat` într-o mare tab`r` de instruc]ie.

• de a studia regiunea din punct de vedere al
resurselor de tot felul;

• de a recunoa[te natura [i starea de practibilitate
a drumurilor pe care-l va urma divizia, pentru a se
deplasa de pe actuala zon`, pe aceea din Basarabia.

Toate aceste recunoa[teri trebuie s` fie terminate
în minimum de timp.

Dup` terminarea lor, generalul Referendaru va
înainta Marelui Cartier General un raport asupra celor
stabilite.

Raportul va fi înso]it de memorii [i scheme
explicative, care vor trebui s` fie întocmite în dublu
exemplar de ofi]erii delega]i.

Pân` la jum`tatea lunii ianuarie 1917, Sec]ia Opera]ii din
Marele Cartier General a elaborat varianta de dispunere a
trupelor române, în vederea unei eventuale reorganiz`ri a
armatei între Prut [i Nistru. Discu]iile de la Odessa,
desf`[urate între 3-7/16-20 ianuarie 1917, au fost tensionate,
ambele delega]ii c`utând s`-[i impun` punctul de vedere în
acord cu mandatul încredin]at.
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Rezultatele conferin]ei s-au materializat într-un „Protocol”26

în care s-a consemnat pozi]ia celor dou` delega]ii în timpul
discu]iilor, fiind prezentate argumentele p`r]ilor implicate.

Conferin]a de la Odessa nu a solu]ionat problema
evacu`rii armatei române în Rusia, fiecare delega]ie
r`mânând ferm pe pozi]ie. Ambele delega]ii, prezente la
Conferin]`, erau în m`sur` s` pun` la dispozi]ia factorilor de
decizie datele necesare, referitoare la caracteristicile
spa]iului în care preconizau reorganizarea armatei române.
Cu toate ezit`rile [i inconsecven]a generalului Constantin
Prezan în privin]a evacu`rii armatei române la est de Prut,
care, se pare, nu a în]eles atunci consecin]ele politice ale
punctului s`u de vedere, la sfâr[itul lunii ianuarie s-a hot`rât
definitiv ca reorganizarea armatei s` se execute între
Carpa]ii Orientali [i Prut.

Întâmpl`tor sau nu, conferin]a de la Odessa s-a încheiat în
ziua în care, la Petrograd, a început Conferin]a interaliat` „în
vederea ajungerii la un acord, în probleme militare, politice [i
financiare între puterile occidentale ale Antantei [i Rusiei”27.

Pe timpul conferin]ei, ]arul Nicolae al II-lea [i generalul
francez Edouard Castelnau au încheiat un acord secret
referitor la viitoarea configura]ie a frontierelor Fran]ei [i
Rusiei. În baza acordului încheiat între cei doi demnitari,
Rusia avea, la sfâr[itul r`zboiului, toat` libertatea stabilirii
frontierei occidentale, în timp ce Fran]ei îi era recunoscut
dreptul asupra Alsaciei [i Lorenei, cât [i cel de a ocupa ba-
zinul din valea Saarului.

Aranjamentul ruso-francez din ianuarie 1917 a marcat
finalul politicii promovate de Rusia fa]` de aliatul s`u nemi-
jlocit pe frontul oriental, din momentul intr`rii României în
r`zboi pân` la cel al unui aranjament geopolitic între dou`
puteri europene. Slaba ac]iune militar` a trupelor ruse pe
frontul român, dificult`]ile create de structurile implicate în
organizarea, coordonarea [i executarea transportului de
material de r`zboi c`tre România, concentrarea în Moldova

a circa un milion de militari ru[i, presiunile exercitate pentru
evacuarea armatei, [colilor militare, întreprinderilor econom-
ice, tezaurului [i a unei p`r]i a tineretului [colar, au fost c`i
[i mijloace, par]ial puse în aplicare [i realizate, prin care
Rusia a urm`rit s` ocupe un teritoriu, care fusese avut în
vedere înc` din anul 1812.

Carpa]ii Orientali, Poarta Foc[anilor, Dun`rea maritim`,
Delta Dun`rii [i, cu siguran]`, în perspectiv`, Dobrogea, ar fi
constituit atuuri geostrategice ale Rusiei, pentru realizarea visu-
lui s`u de a-[i asigura un acces facil, pe cale terestr`, c`tre
Peninsula Balcanic` [i spre strâmtorile Bosfor [i Dardanele.

În decembrie 1916 [i ianuarie 1917, România a fost în
fa]a unui grav pericol, generat de un aliat al c`rui ]el nu era
victoria împotriva Puterilor Centrale, ci luarea sub control a
unor spa]ii geografice care s`-i asigure pozi]ii geostrategice
favorabile în raport cu adversarii tradi]ionali, Germania,
Austro-Ungaria [i Imperiul otoman, al`turi de care va sfâr[i
prin a fi învins, prin ac]iuni politico-militare asimetrice.

Previziunea lui Polivanov din toamna anului 1916 s-a
îndeplinit în anul 1918 când, prin voin]a românilor din
Basarabia, Bucovina [i Transilvania, s-a realizat România în
grani]ile sale fire[ti, spre dezam`girea conduc`torilor
revolu]iei bol[evice, c`rora apetitul pentru st`pânirea teritori-
ilor cu valen]e geostrategice era cel pu]in la nivelul ]arilor.

Rezisten]a fa]` de presiunile exercitate de Rusia pentru
evacuarea armatei în afara teritoriului na]ional, încurajat` pe
toate c`ile de generalul H.M. Berthelot, a fost o mare victorie
politic` [i militar` a românilor, care a creat premisele incon-
testabilelor succese militare din anii 1917, 1918 [i 1919.

Rezisten]a autorit`]ilor române fa]` de ingerin]ele [i pre-
siunile aliatului de la r`s`rit, trebuie s` fie o lec]ie bine
înv`]at` de cei care, ast`zi ca [i mâine, sunt abilita]i s` ia
decizii prin care se hot`r`[te soarta ]`rii [i care implic`
unele structuri cu atribu]ii în domeniul securit`]ii [i ap`r`rii
na]ionale.
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La aceast` conferin]` au participat:
Ca  delega]i  ru[i:
Generalul de artilerie Holodovski, generalul-maior Povski,

generalul-maior Kolakov, generalul-maior Dealov, generalul-
maior Andreev, [ambelonul Iacevski, consilierul de stat Sobolev,
consilierul de stat privat Vaganov [i generalul-maior Konovalov.

Ca  delega]i  români:
Generalul de brigad` Referendaru, inspectorul general

inginer Popescu, colonelul de stat-major Nicoleanu [i locote-
nent-colonelul de intenden]` Grigorescu.

{edin]ele conferin]ei au avut loc la Odessa, între 16-18 ian-
uarie 1917, când au fost discutate problemele [i între 19-20
ianuarie, când s-a redactat Protocolul.

Conferin]a a discutat problema evacu`rii, conform
indica]iilor date de generalul de cavalerie Zaharov, loc]iitorul
Augustului Comandant Suprem al Armatelor de pe Frontul
Românesc, în telegramele cu nr. 115 [i 194 [i în Notele min-
istrului de R`zboi al României adresate generalului Mossolov,
ministrul Rusiei în România, precum [i ordinele date delega]ilor
români de c`tre ministrul de R`zboi [i loc]iitorul s`u, generalul
de corp de armat` Prezan, [eful Marelui Stat Major al armatei
române.

Urmând aceste indica]ii, Conferin]a a hot`rât s` se ocupe
numai de evacuarea în Rusia a armatei de opera]ii [i a p`r]ilor
sedentare [i aceasta cu singurul scop de a organiza
aceast` armat`.

Armata de opera]ii român` cu recru]ii din anii 1917, 1918,
care sunt deja încorpora]i, are un efectiv de 350.000 de
oameni, iar p`r]ile sedentare cu recru]ii din anii 1919 [i 1920
num`r` 200.000 de oameni.

Dup` indica]iile date delega]ilor prin Notele citate mai sus,
evacuarea nu va avea loc decât în caz de for]` major` [i chiar
atunci se va evacua numai prima armat` de opera]ii, compus`
din 9 divizii, trupele care nu intr` în compunerea armatelor
(pontonieri-avia]ie etc.) [i p`r]ile sedentare.

În acest caz, efectivele de evacuat se reduc, astfel, la:

[i 70.000 de cai [i de vaci.
Cifra exact` va fi comunicat` ulterior.
Regiunea indicat` în Note este cea de la B`l]i-Chi[in`u; ea

a fost aleas`, ]inându-se seama de faptul c` este cea mai
apropiat` de frontier`, [i, astfel, nu se va pierde timpul atât de
necesar pentru organizarea de mar[uri, ca [i de faptul c` este
deservit` de dou` linii de cale ferat` care o traverseaz`.

Membrii ru[i sunt de p`rere c` aceast` regiune nu este
bine aleas`, din motivele urm`toare:

• Regiunea este complet lipsit` de resursele necesare (ali-
mente, lemn pentru înc`lzire [i pentru preg`tirea hranei,
furaj etc.);

PROTOCOLUL
Conferin]elor delega]ilor ru[i [i români referitoare la evacu`rile din România,

sub pre[edin]ia generalului-locotenent Kianovski

Prima armat` [i trupele indicate 200.000 de oameni
P`r]ile sedentare 200.000 de oameni 

Tottall  generall 440000.000000  dde  oamenii
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• Pentru a aduce subzisten]e, va trebui folosit` calea ferat`.
Or, cele dou` linii existente (Bender-Chi[in`u [i Slobozia-B`l]i-
Ocni]a) care au, fiecare, un debit de 12 trenuri pe zi, sunt insu-
ficiente chiar [i pentru nevoile armatelor ruse din România [i
Bucovina, mai ales c` trebuie transportate: subzisten]e, muni]ii,
echipament, combustibil pentru liniile c`ilor ferate române,
material pentru c`ile de comunica]ii, r`ni]ii evacua]i etc.

În acest caz, dac` se vor putea aduce astfel subzisten]ele
necesare pentru cei 400.000 de oameni, va trebui redus
num`rul trenurilor pentru armatele ruse, ceea ce este imposibil.

Materialul necesar pentru baracamente lipse[te complet în
aceast` regiune [i este imposibil de adus pe calea ferat`, pen-
tru motivele indicate la nr. 2.

Ca situa]ie sanitar`, regiunea las` de dorit, c`ci acum,
acolo, este o puternic` epidemie de febr` tifoid` (telegrama
[ambelanului Iacevski).

Din cauza acestor greut`]i, membrii ru[i propun o alt`
regiune, în estul Nistrului, cea de la Balta, Ananiev, Olviopol [i,
ca rezerv`, Elisavetgradul.

În aceast` regiune se g`se[te destul cantonament pentru
armata de opera]ii [i pentru p`r]ile sedentare. În plus, regiunea
este salubr`, are ap` potabil`, poate fi u[or aprovizionat` prin
cele dou` linii de cale ferat` care o traverseaz`: cea dubl` de
la Jmerinca-Odessa [i cea de la Elisavetgrad.

}inând seama de acestea, Conferin]a a hot`rât ca
autorit`]ile militare superioare s` fie avertizate; a[teptând
ordinele, discu]iile s` continue, pentru a fixa principiile aplica-
bile la orice regiune, [i s-a luat ca exemplu regiunea Balta-
Ananiev.

Cantonamente

În regiunea propus` de c`tre membrii ru[i, caz`rmile
lipsesc, iar [colile, b`ncile, cluburile [i alte edificii publice exis-
tente vor servi numai ca spitale [i cartiere. Cantonamentul tru-
pelor se va face, cu anumite îmbun`t`]iri ale cl`dirilor, la
locuitori.

În ceea ce prive[te baracamentele ale c`ror modele române
sunt asem`n`toare cu cele ruse, [i materialul lipse[te în
aceast` regiune, iar pe calea ferat` nu se va putea transporta
decât cel strict necesar  infirmeriilor, spitalelor, buc`t`riilor etc.

}inând seama de dificult`]ile locale [i lipsa mijloacelor din
România, membrii români au propus ca aceste construc]ii s`
fie executate de c`tre autorit`]ile militare ruse.

Construc]ia baracamentelor [i a bordeielor pentru toat`

armata care trebuie dislocat`, precum [i a Marelui Cartier
General Român, considerat necesar, este imposibil`, dup`
p`rerea membrilor ru[i, chiar [i în aceast` regiune, pentru
urm`toarele motive:

• numai pentru armata de opera]ii va fi nevoie, pentru bara-
camente, de 2.500 de vagoane de material al c`rui transport va
dura cel pu]in o lun` [i jum`tate, dou` luni;

• pe întreaga regiune, ca [i în toat` Rusia exist` acum o
asemenea lips` de muncitori, încât s-a recurs, pentru agricul-
tur`, chiar la muncitorii de pe teritorii îndep`rtate.

Admi]ând c` se vor g`si muncitorii [i materialul, durata con-
struc]iei va dura maximum trei luni. Când totul va fi terminat, se
vor putea utiliza ca ad`posturi corturile.

Itinerare

Pentru a ajunge în regiunea Balta-Ananiev se vor folosi
punctele de plecare de pe frontiera român` indicate pentru
regiunea B`l]i-Chi[in`u, urmând itinerarele indicate pe hart` [i
în tabelele anex`.

Traversarea Nistrului se va face la R#bni]a [i Dub`sari.
Este de dorit ca, pentru a u[ura trecerea acestui fluviu, s` se
construiasc` alte poduri, dac` se va g`si materialul necesar.

Etapele fixate, în raport cu capacitatea satelor care se afl`
în aceast` rut` [i în care armata român` va fi cantonat`, vari-
az` de la 15 la 28 de verste, iar pentru întreaga traversare sunt
necesare 13-15 zile, incluzând [i zilele de odihn`.

Subzisten]e

Autorit`]ile militare ruse vor organiza, pe liniile etapelor [i în
regiunea de reorganizare, depozite de subzisten]e pentru trupe
[i animale.

Pe liniile etapelor, depozitele, organizate câte unul pentru
fiecare etap`, trebuie s` aib` toate subzisten]ele necesare
pentru trupe, cai [i vite, ca [i lemnul pentru preg`tirea hranei.
(Depozitele din regiune trebuie s` aib` [i lemn pentru
înc`lzire).

Preg`tirea [i distribuirea pâinii, în timpul mar[urilor, se va
face de c`tre autorit`]ile militare ruse din depozitele care vor fi
organizate, câte unul la fiecare 2-3 etape, [i unde se va g`si
pâine pentru zilele de mar[ între aceste depozite.

Pentru preg`tirea hranei, în timpul mar[urilor, autorit`]ile
militare ruse vor pune la dispozi]ia armatelor române mijloacele
necesare, dar acestea vor lua toate m`surile ca personalul
care se ocup` cu preg`tirea hranei s` precead` trupele.

Pentru  a face fa]` tuturor eventualit`]ilor care ar putea sur-
veni din cauza st`rii drumurilor sau a vremii proaste, membrii
ru[i propun ca trupele române s` fie aprovizionate, pe timpul
drumului, cu trei ra]ii de hran` de rezerv`.

În acela[i timp, membrii ru[i propun ca, carnea necesar`
(sic!), pentru tot drumul [i pentru primele trei zile de la sosirea
în regiune, s` fie adus` de trupele române.

F`când socoteala, rezult` c`, pentru cei 400.000 de
oameni, admi]ând chiar c` trei zile pe s`pt`mân` se va posti,
cifra vitelor necesare este de minimum 7.000.

Membrii români aduc la cuno[tin]a membrilor Conferin]ei
c`, ]inând seama de num`rul de vite care exist` în România,
de necesit`]ile ]`rii pentru agricultur` [i hran`, nu vor fi mijloace
care s` satisfac` aceast` cerere.

Datorit` acestor greut`]i, Conferin]a a acceptat ca, de la
sosirea în regiune, carnea s` fie procurat` de c`tre autorit`]ile
militare ruse, iar în ceea ce prive[te carnea din timpul drumu-
lui, problema s` fie supus` aprob`rii autorit`]ilor militare supe-
rioare ruse.

În regiunea de reorganizare se vor organiza depozite, câte
dou` pentru fiecare divizie sau grup` echivalent` cu trupele
speciale [i cu p`r]ile sedentare.

Aparat din lemn, realizat de militarii rom#ni, care simula zgomotul
unei mitraliere \n ac]iune
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Pe teritoriul rus ra]ia de hran` va fi calculat` dup` ra]ia
armatei ruse, iar distribuirea se va face cu ni[te cercuri impri-
mate în limba rus` [i român`, având [tampilele celor dou`
autorit`]i militare [i semn`tura delegatului român care va primi
subzisten]ele.

Toate depozitele vor fi organizate, reaprovizionate [i admin-
istrate pe timpul func]ion`rii de c`tre autorit`]ile militare ruse.

Armata român` va fi obligat` s` trimit`, la toate depozitele,
interpre]i, iar în cazul în care nu se vor g`si în regiune,
autorit`]ile militare ruse s` accepte ca armata român` s` anga-
jeze, pe cheltuiala ei, interpre]i din Basarabia, dintre indivizii
care nu sunt mobilizabili [i care vor fi aviza]i de autorit`]ile mil-
itare ruse.

Echipament

Membrii români au adus la cuno[tin]a Conferin]ei faptul c`
recru]ii din anii 1919 [i 1929 nu sunt echipa]i [i c`, prin urmare,
este absolut necesar ca autorit`]ile militare ruse s` trimit` la
Ia[i efecte (îmbr`c`minte [i înc`l]`minte).

Conferin]a a admis acest lucru, dar a hot`rât ca autorit`]ile
militare ruse s` cunoasc` exact [i, pe categorie, num`rul de
efecte absolut necesare, cu excep]ia coifurilor, care vor fi
furnizate de c`tre armata român` sau folosite cele ale
recru]ilor; ca [i rani]a pentru proviziile care trebuie luate din
regiune (desaga folosit` de ]`rani).

Autorit`]ile militare ruse vor trimite la Ia[i, înainte de ple-
carea recru]ilor, pantaloni [i bluze v`tuite, înc`l]`minte bine
reparat` [i dezinfectat`, pentru ca echipamentul nou [i complet
s` fie distribuit în regiunea de reorganizare, dac` va fi posibil [i
dac` exist` pentru aceasta o Conven]ie pe acest subiect între
cele dou` guverne, lucru pe care membrii români îl consider`
real.

Serviciul medical

Personalul sanitar român va face un examen medical al
tuturor oamenilor, înainte de plecare [i la frontier`, comisiile

medicale mixte vor face un alt examen sumar.
Fiecare unitate a armatei de opera]ii [i a p`r]ii sedentare va

avea un serviciu sanitar român format din medici, sanitari [i
materialul necesar.

Pentru a îngriji bolnavii în timpul drumului, autorit`]ile mil-
itare ruse vor organiza, pe liniile etapelor, spitale, provizii, unul
pentru fiecare 2-3 etape, încadrate cu personal, material rus [i
în care armata român` nu va trimite decât interpre]i (cca. 50).

În regiunea de reorganizare, armata român` va organiza,
cu personal român, spitale, în b`rcile construite de personalul
rus sau în cl`dirile existente. Materialul acestor spitale, inclusiv
cel farmaceutic, va fi procurat de armata român`.

Dup` p`rerea membrilor ru[i, num`rul de posturi din spitale
trebuie s` fie în propor]ie de cel pu]in 1% din efectivele armatei,
incluzând p`r]ile sedentare [i excluzând paturile din infirmerii.

Pân` la instalarea acestor spitale, autorit`]ile militare ruse
vor pune la dispozi]ia armatei române, în cazul în care armata
va merge în regiunea Balta-Ananiev, 200 de posturi în spitalul
din Balta, 200 în cel din Ananiev [i 1.000 în cel din
Elisavetgrad.

Pentru a putea lua toate m`surile împotriva epidemiilor, ser-
viciul sanitar român va aduce [i serul necesar care lipse[te în
Rusia.

Serviciul veterinar

Examenul animalelor se va face la frontier` de c`tre comisii
veterinare mixte. În regiune, serviciul veterinar va fi îndeplinit
de personalul român [i, numai în caz de necesitate absolut`,
de serviciul veterinar rus civil care se va g`si în regiune.

Mijloace de transport

Armata de opera]ii va avea mijloace de transport (m.d.t.) de
care va dispune, iar pentru p`r]ile sedentare vor trebui organi-
zate coloane: pentru fiecare e[alon de 2.000 de oameni, de 10
m.d.t., pentru transportul bagajelor, materialul proviziilor, [i 5
m.d.t., pentru ambulan]e improvizate.

Generalul
francez 

Henri Berthelot,
\ntre]in#ndu-se

cu generali
rom#ni (1917)
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aprilie/4 mai 1877, pp. 2671-2672.
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extern`…) Bucure[ti, Editura {tiin]ific` [i
Enciclopedic`, 1986, p. 143.

3. Titu Maiorescu, România, r`zboaiele bal-
canice [i Cadrilaterul, Bucure[ti, Editura
Machiavelli, 1995, p. 52.

4. I.G. Duca, Memorii, vol. 1, Bucure[ti,
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6. Apud România în anii primului r`zboi

mondial, vol.1, Bucure[ti, Editura Militar`, 1987,
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Editura I.G.Hertz, f.a., p. 282.

13. Constantin Kiri]escu, op. cit., p. 365.
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România în timpul r`zboiului, 1916-1918, fasci-
cola nr. 8, Bucure[ti, aprilie 1920, p. 124.

15. Mare[al Alexandru Averescu, Noti]e zil-
nice din r`zboi, vol. 2, Bucure[ti, Editura Militar`,
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23. Colonel dr. Ion Giurc`, 1917.

Reorganizarea armatei române, Bucure[ti,
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24. AMR, fond MCG, dosar 1937, f. 105.
25. Ibidem, ff. 106-108.
26. AMR, fond MCG, dosar 1037, ff. 34-44.
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The author considers that, on December 1916 and on
January 1917, Romania faced a serious danger, generated by
Russia, which goal was not to defeat the Central Powers but
to take control of a geographical spaces which were able to
assure favorable geostrategical positions towards her tradi-
tional enemies, Germany, Austro-Hungarian and the Ottoman

Empire. The resistance towards the pressures pursued by
Russia to evacuate the army beyond the national territory,
encouraged by all means by General H.M. Berthelot, was a
great military and political triumph of Romanians, which set
the premises of the indisputable military successes from
1917, 1918 and 1919.

1916-11917.  An  ineffectual  Russian  withdrawal  plan

Terenuri pentru exerci]iile militare
[i depozitele de muni]ii

Exerci]iile militare [i de trageri ale infanteriei se vor face pe
terenul liber [i, eventual, pe toate terenurile, în acelea[i condi]ii
prev`zute pentru armata rus`.

Pentru exerci]iile de tragere ale artileriei se va face tot posi-
bilul pentru ca ele s` se fac` în regiunea de reorganizare, chiar
dac` poligonul de tragere al armatei ruse este prea departe de
regiune (la Otceacovi).

Muni]iile vor fi depuse în depozite centrale fixate de [eful
compartimentului muni]ii al frontului român [i, în caz de nece-
sitate, se vor putea organiza mici depozite în aceea[i regiune.

În afara problemelor de mai sus, Conferin]a a considerat
necesar s` discute [i s` aprobe ceea ce urmeaz`:

Transporturile pe calea ferat`, serviciul po[tal, telegrafic
[i telefonic de care armata român` va avea nevoie se vor
face în acelea[i condi]ii pe care le îndepline[te armata rus`
în România.

Pentru a evita incidentele care pot surveni între armata
român` [i autorit`]ile [i popula]ia rus`, se fac urm`toarele
propuneri:

• s` fie ata[at un general român pe lâng` guvernul militar
de la Odessa, iar militarii ru[i s` fie ata[a]i pe lâng` fiecare
comandant de corp de armat`, de divizie român`, sau grup`
echivalent`;

• s` se ata[eze pe lâng` fiecare comandant de garnizoan`
rus un ofi]er român;

• acolo unde nu va fi un comandant militar rus, un delegat
român va fi ata[at pe lâng` autoritatea civil` rus`;

• în fiecare gar` care va servi [i pentru nevoile armatei
române va fi ata[at un ofi]er român ca adjunct al comandantu-
lui militar al g`rii.

Toate problemele care au fost discutate în acest protocol
vor fi supuse aprob`rii autorit`]ilor militare superioare.

Odat` protocolul aprobat, este absolut necesar ca, pentru
detaliile de cantonament, pentru organizarea depozitelor,
recunoa[terea itinerariilor etc., s` fie numite comisii mixte,
compuse din ofi]eri, ingineri [i grada]i, câte o comisie pentru
fiecare divizie sau grup` echivalent`.

Aceste comisii vor lucra dup` indica]iile comandantului
guvernului militar de la Odessa. Conferin]a este de p`rere c`
aceste comisii mixte trebuie s`-[i înceap` activitatea cât mai
repede posibil.

Membrii ru[i sunt de p`rere [i solicit` s` fie avertiza]i cu 3-
4 s`pt`mâni înainte ca trupele române s` se pun` în mi[care,
pentru a avea timpul necesar ca s` organizez depozitele, trans-
portul de material etc.

Protocolul a fost redactat în dou` exemplare, în limbile rus`
[i francez`.

Pre[edintele

Membrii ru[i Membrii români

Mitralier` \n ac]iune
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roiectul ac]iunilor generale ale alia]ilor pentru anul
1917 s-a discutat în cadrul Conferin]ei Interaliate de
la Chantilly, desf`[urat` în zilele de 2 [i 3 noiembrie

1916, la care au participat reprezentan]ii Fran]ei, Belgiei,
României [i Serbiei1. Hot`rârea principal` care s-a adoptat
cu aceast` ocazie, a fost ca anul 1917 s` fie unul al
ac]iunilor decisive, declan[ate înc` din primele luni, pentru a
se evita surprinderea din partea Puterilor Centrale (a[a cum
se întâmplase în vara anului 1916, la Salonic), cu mobi-
lizarea tuturor resurselor umane [i materiale aliate.

Pe frontul occidental s-au preconizat
ac]iuni ofensive masive, care s` produc` o
ruptur` a for]elor germane, cu exploatarea
ei energic` în adâncime, cu distrugerea
grosului armatei [i eliminarea posibilit`]ii
ca Germania s`-[i mai ajute alia]ii.

În Balcani, alia]ii vizau scoaterea
Bulgariei din r`zboi printr-o ac]iune
comun` a armatelor ruso-române dinspre
Nord spre Sud, respectiv a trupelor aliate
de la Salonic, dinspre Sud spre Nord.

Aceste planuri [i derularea opera]iunilor
aveau s` fie esen]ial modificate de dou`
mari evenimente politico-militare:
desf`[urarea revolu]iei din Rusia, începând cu a doua
jum`tate a lunii februarie 1917 respectiv, intrarea Statelor Unite
ale Americii în r`zboi, de partea Antantei, la 6 aprilie 1917.

Rusia \n criz`
Respectivele evenimente erau de mare interes pentru

guvern [i conducerea militar` a ]`rii, pentru c` România par-
ticipa la un r`zboi de coali]ie al`turi de armata rus`, în cola-
borare nemijlocit` cu aceasta, încercând s` salveze ceea ce
mai era de salvat, într-o încle[tare dramatic` pe frontul din
Moldova, împotriva unor for]e inamice hot`râte s` tran[eze
soarta r`zboiului în favoarea lor.

Dramatismul situa]iei din Moldova s-a
accentuat începând cu prim`vara anului
1917, odat` cu declan[area revolu]iei
ruse, cu impact decisiv asupra armatei,
atât a celei din interior, cât mai ales a celei
de pe front.

Pentru c` situa]ia devenise tot mai neli-
ni[titoare [i autorit`]ile române aveau
mare nevoie de informa]ii privind evolu]ia
acesteia, dialogul cu Petrogradul s-a inten-
sificat, orice schimbare petrecut` în Rusia
fiind raportat` la Ia[i, acolo unde se insta-
lase guvernul român, dup` p`r`sirea capi-
talei, în noiembrie 1916.

Informa]iile cele mai numeroase2 în
leg`tur` cu aceste evenimente provin de la reprezentantul
armatei române la Înaltul Comandament Rus, generalul
Constantin Coand`, care raporta direct, f`r` mijlocirea
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Lega]iei, atât Marelui Cartier General, cât [i premierului Ion I.
C. Br`tianu.

Dar ce se întâmpla în Rusia ]arului Nicolae al II-lea la
începutul anului 1917?

R`mas` mult în urm` fa]` de Occident, atât sub raportul
dezvolt`rii economice, cât [i al rela]iilor sociale, Rusia imperi-
al` era considerat`, totu[i, un adversar de temut, în special
prin poten]ialul uman pe care-l putea angaja în conflict.
Echilibrul relativ al celor dou` tabere beligerante – Antanta [i
Tripla Alian]` – putea fi \nclinat în favoarea celei din urm`,
dac` Rusia ar fi fost scoas` din scen`. Spre acest obiectiv
aveau s`-[i concentreze eforturile Înaltul Comandament
German [i aparatul propagandistic al celui de Al Doilea
Reich.

Dup` un an [i jum`tate de r`zboi, situa]ia Rusiei s-a
agravat [i mai mult, criza sistemului devenind iminent`. O
simpl` revolt` a cet`]enilor Petrogradului, nemul]umi]i de
proasta aprovizionare a ora[ului cu produse alimentare
(numit` sugestiv, în unele lucr`ri, „revolta consumatorilor”) a
c`p`tat accente revolu]ionare datorit` incapacit`]ii guvernului
]arist de a oferi solu]ii mul]umitoare.

La 27 februarie/12 martie s-a constituit Comitetul
Provizoriu al Dumei de Stat, condus de Rodzianko, pre[edin-
tele Dumei, care a înlocuit guvernul imperial. Compozi]ia
Comitetului era eterogen`, incluzând reprezentan]i ai partide-
lor democrate (octombri[tii, progresi[tii [i cade]ii) [i ai munci-
torimii (Kerenski), f`r` a-i cuprinde îns` [i pe social-
democra]i, care au refuzat s` fac` parte din acest Comitet.

În paralel, s-a creat un al doilea organ, cu veleit`]i de
conduc`tor - Consiliul Sovietului Deputa]ilor Muncitorilor [i
Solda]ilor, unul dintre ini]iatori, Gimmer Subranov, fiind agent
german. 

Între cele dou` organisme au ap`rut grave fric]iuni, înc`
din prima zi, Consiliul Sovietului opunându-se Comitetului

Provizoriu al Dumei [i Guvernului Provizoriu,  format la 13
martie 19173.

Dominat de bol[evici, Consiliul Sovietului a reu[it s` se
impun` în fa]a Guvernului Provizoriu [i s` controleze cele
mai importante pârghii ale puterii: trupele, c`ile ferate, ser-
viciile po[tale.

Generalul Gu[kov, ministrul de R`zboi, constata cu
stupoare c` Guvernul Provizoriu nu avea nici un fel de pute-
re, iar ordinele sale erau îndeplinite doar în m`sura în care
îng`duia Sovietul. Într-o discu]ie cu generalul Alekseev, aflat
la Moghilev, acela[i Gu[kov observa c` Guvernul Provizoriu
func]iona doar pentru c` Sovietul de Deputa]i ai Muncitorilor
[i Solda]ilor îl tolereaz`. De pe aceast` pozi]ie de for]`,
Sovietul a cerut [i a ob]inut abdicarea ]arului (2/15 martie).

La rândul ei, Duma de Stat, care ar fi trebuit s` succead`
]arului, a renun]at la exercitarea prerogativelor, în contextul
valului revolu]ionar în cre[tere, ajungându-se la o situa]ie de
disolu]ie a puterii, disputat` de cele dou` organisme.

Astfel, Guvernul Provizoriu nu mai era în m`sur` s` ges-
tioneze criza ap`rut`, iar m`surile luate – proclamarea
amnistiei generale, înlocuirea vechii poli]ii cu mili]ia
revolu]ionar`, înlocuirea guvernatorilor ]ari[ti cu pre[edin]i ai
corpurilor legale [.a – au aruncat ]ara în haos.

Intr` \n scen`… 
„democratizarea” armatei

Starea de criz` a puterii [i de haos social s-a agravat în
scurt timp prin ac]iunea propagandei germane, care [i-a
focalizat aten]ia asupra organismului militar care trebuia
ab`tut de la angajamentele pe care [i le luase fa]` de alia]i.
Lozinca privind „democratizarea armatei”, pus` în practic`
prin prevederile Pricazului (emis chiar în ziua abdic`rii ]arului),
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avea s` însemne, în fapt, începutul unui proces de destruc-
turare profund` a acesteia, cu consecin]e deosebite asupra
desf`[ur`rii ac]iunilor militare pe frontul de r`s`rit [i nu
numai. La doar dou` zile de la aceste evenimente, pe masa
premierului român se g`sea raportul nr. 3654, prin care ge-
neralul Coand` f`cea cunoscut întregul con]inut al
Manifestului ]arului Nicolae al II-lea, adresat poporului rus, cu
ocazia abdic`rii. Evenimentele revolu]ionare au supus nu
doar Rusia „la noi [i grele încerc`ri” – cum se exprima ]arul
–, ci [i România, care [i-ar fi dorit o cooperare deplin` pe
front, astfel încât s` fie respinse for]ele inamice [i redobân-
dite teritoriile pierdute. Trebuie men]ionat c`, în prim`vara
anului 1917, pe frontul din Moldova, erau dislocate 6 armate,
patru ruse [i dou` române, dispuse alternativ, de la nord la
sud, astfel: Armata 8 rus` – Armata 1 român` – Armata 9
rus` – Armata 2 român` – Armatele 4 [i 6 ruse.

Ceva mai târziu, la 24 martie, generalul Coand` raporta
despre con]inutul declara]iei pe care, sub autorizarea con-
ducerii Marelui Cartier General rus, generalul Lukomski o
f`cuse misiunilor militare str`ine. Între altele, acesta îi infor-
ma pe reprezentan]ii militari alia]i asupra faptului c` autori-
tatea cea mai puternic` în Rusia este Comitetul deputa]ilor,
lucr`torilor [i solda]ilor „fiindc` dispune de toate trupele din
Petrograd5, echipajele din Marea Baltic`, uzinele, c`ile ferate,
telegraful, po[ta”6.

Comitetul devenise atotputernic în societatea rus`, inclu-
siv în armat`. „Este de ajuns ordinul s`u – releva Lukomski –
pentru ca totul s` fie paralizat. Trebuie, deci, a suporta
impunerile sale [i în ce prive[te armata”7.

Afirma]ia acestuia, potrivit c`reia „trupele au p`r`sit re-
gulile disciplinei [i ierarhiei”8, a produs un puternic impact
asupra celor prezen]i, care cuno[teau faptul c` t`ria armatei
ruse consta, în primul rând, în ordinea [i disciplina ce o ca-
racterizaser`.

Generalul Lukomski încerca s` inspire încredere alia]ilor
în leg`tur` cu evolu]ia evenimentelor, afirmând: „Depunem
eforturi pentru a împiedica propagarea acestei epidemii [i la
trupele de pe front. Sper`m c` vârful crizei a trecut”. Totu[i,
el era nevoit s` precizeze c`, [i în situa]ia în care lucrurile
s-ar lini[ti, „o adev`rat` ofensiv` nu va putea începe decât la
începutul lui iunie”9. Întârzierea momentului declan[`rii ofen-
sivei pe acest front însemna, în fapt, anularea planurilor sta-
bilite la Chantilly.

La doar câteva zile dup` aceast` discu]ie, la 31 martie
1917, generalul Coand` raporta despre întâlnirea corpului
misiunilor militare str`ine, convocat din nou la M.C.G. rus, de
aceast` dat` cu primul ministru, prin]ul Lvov, înso]it de
mini[trii de Externe [i de R`zboi.

Mai optimist decât o demonstra realitatea, [eful guvernu-
lui afirma: „Criza revolu]ionar` din Rusia a trecut, ]ara
întreag` a intrat în lini[te [i guvernul, ca [i statul, se înt`resc
din zi în zi [i foarte repede. Armata reînviaz` mai viguros [i
t`ria ei este ast`zi mai mare dec#t sub regimul trecut. În cele
din urm` sper`m în succesul final, beneficiind de concursul
fidelilor no[tri alia]i [i suntem siguri c` în curând va veni
izbânda”10. Aprecierile sale, departe de situa]ia real`, demon-
streaz` incapacitatea sa [i a guvernului pe care-l conducea
de a evalua [i gestiona consecin]ele unui proces revolu]ionar
aflat în plin` desf`[urare.

Este destul de clar ce mesaj purtau aceste rapoarte pen-
tru primul ministru român, c`ruia îi erau adresate, ca [i pen-
tru conducerea armatei române. Pe o trup` aflat` în descom-
punere, pentru care ordinele [i ierarhiile nu mai existau, nu
se putea pune prea mare n`dejde. Mai mult chiar, Marele
Cartier General trebuia s` adopte m`suri adecvate pentru a
stopa dezordinile, care începuser` a se face sim]ite la

unit`]ile ruse de pe frontul român, [i pentru a opri extinderea
bol[eviz`rii [i contaminarea trupelor proprii.

Cooperarea militar` rom#no-rus`,
sub semnul \ntreb`rii

În acest sens, în urma vizitei f`cute de [eful Marelui
Cartier General român la Marele Cartier General rus, în ziua
de 13/26 mai, a avut loc un consiliu de r`zboi pentru a se
stabili definitiv noul plan al ofensivei de pe frontul român. La
acest consiliu au participat regele Ferdinand, generalul
{cerbacev11, primul ministru, Ion I.C. Br`tianu, generalii
Prezan, Averescu [i Berthelot. Pe baza informa]iilor pe care
deja le primise de la generalul Coand` [i în pofida sincerelor
inten]ii de îmbun`t`]ire a cooper`rii pe front, exprimat` de
{cerbacev, premierul Br`tianu [i-a manifestat neîncrederea
c` armatele ruse, aflate în descompunere, vor participa la
ofensiva preconizat`. De aceea, el a opinat c`, în situa]ia
grav` în care fusese pus frontul român de revolu]ia rus`,
armata român` ar trebui p`strat` pentru a putea face fa]`
evenimentelor care vor surveni.

Comandamentul român, ca [i cel rus, [i, de asemenea,
generalul Berthelot au fost îns` pentru ofensiv`, stabilind
m`surile preg`titoare pentru declan[area cât mai curând a
acesteia. În prima parte a anului 1917, pe lâng` problemele
generale, generate de necesitatea asigur`rii noii cooper`ri
româno - ruse pe front, cu încerc`rile insistente atât din
partea guvernului român, cât [i a unei p`r]i a noii conduceri
politice din Rusia, mai intervine [i problema prizonierilor
români12 care proveneau din rândul solda]ilor recruta]i în
armata austro-ungar`, din teritoriile aflate vremelnic sub
st`pânirea imperiului dualist.

Prin telegrama 1192, din 23 februarie, ministrul de
R`zboi, Vintil` Br`tianu, comunica generalului Coand`
„hot`rârea guvernului român de a proceda la constituirea în
Rusia a Corpului Voluntarilor Români”13, dup` un proiect pe
care-l anexa (de fapt, statutul acestei structuri militare).

Era îns`rcinat cu organizarea acestui corp chiar generalul
Coand`, urmând a fi ajutat de locotenent-colonelul
Constantin G. Pietraru, care trebuia s` îndeplineasc` func]ia
de [ef de stat major.

La rândul s`u, generalul Coand` îi transmitea, la 18
aprilie 1917, subordonatului s`u, îns`rcinarea „de a merge la
Petrograd [i a-l pune la curent pe ministrul Diamandy cu
propunerile [i trat`rile ce s-au urmat, cu privire la formarea
Corpului Voluntarilor Români din prizonierii români din
Transilvania”. Locotenent-colonelul Pietraru trebuia s` fac` la
fa]a locului constat`rile necesare, s` l`mureasc`, de comun
acord cu Ministerul de R`zboi rus, chestiunea echip`rii, pre-
cum [i a transportului de la Darni]a pân` în ]ar`, iar conclu-
ziile s` le transmit` ministrului de R`zboi. Pe baza indica]iilor
acestuia, ministrul Diamandy primea dezlegarea de a semna
conven]ia respectiv`.

Problema competen]elor de ordin militar [i politic, privind
discu]iile care trebuiau s` se desf`[oare cu partea rus`, este
l`murit` de generalul Coand` care, la 24 iunie, raporta mi-
nistrului de R`zboi: „În ceea ce prive[te activitatea mea în
chestiunea voluntarilor pe lâng` Marele Cartier General rus,
generalul Klembonski nu a avut nicio obiec]iune de f`cut, cu
privire la cererea de a ni se ceda to]i prizonierii români din
Transilvania [i, ca atare, chestiunea depinde ast`zi numai de
guvernul rus”14. 

De asemenea, generalul Coand` opina c` problematicii
voluntarilor i se d`dea o nou` form` „anume c` organizarea
acestui corp s` se fac` în ]ar`, iar aici, numai adunarea,
echiparea [i administrarea de scurt` durat`”15. El considera,
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de asemenea, c` nu mai era necesar ca locotenent-colonelul
Pietraru s` fie împuternicit doar [ef de stat major al Corpului
Voluntarilor Români, ci, pentru accelerare, s` i se dea toat`
autoritatea de a trata direct cu Ministerul de R`zboi, el anga-
jându-se c` îi „va oferi tot sprijinul pentru chestiuni care ar
depinde de Cartierul General, iar lega]iunea, pentru chestiu-
nile de resortul Ministerului de R`zboi de la Petrograd”16.

Dup` stabilirea aspectelor organizatorice de principiu [i
dup` ob]inerea acordurilor din partea Rusiei, s-a trecut efec-
tiv la constituirea acestui corp, ac]iune ce s-a desf`[urat în
condi]ii dificile, datorit`, în special, faptului c` prizonierii
români se aflau la un loc cu cei de alte na]ionalit`]i,
apar]inând Puterilor Centrale, care se opuneau vehement
proiectului român. Pentru înl`turarea acestor greut`]i, atât
ministrul de R`zboi, cât [i reprezentan]ii prizonierilor cereau
cu insisten]` ata[atului militar la Petrograd s` intervin` la
Marele Cartier General rus17 pentru a înl`tura toate obsta-
colele care împiedicau formarea deta[amentelor [i trimiterea
lor în ]ar`18.

În tot acest timp, schimb`rile de ordin politic [i militar din
Rusia au continuat cu rapiditate, având drept consecin]` o
instabilitate politic`, cu grave urm`ri asupra st`rii de spirit a
armatei, implicat` [i ea direct în acest proces, sub puternica
influen]` a propagandei pacifiste promovat` de sociali[tii re-
volu]ionari, ajun[i în guvern al`turi de men[evici, începând
cu luna mai 1917.

Dup` reprimarea puternicei demonstra]ii de la Petrograd,
din 16-17 iulie 1917, puterea deplin` este preluat` de guver-
nul provizoriu condus de Kerenski, iar la conducerea
suprem` a armatei ruse era numit generalul Kornilov, care-l
înlocuia pe generalul Brusilov.

Întrucât situa]ia din Rusia ridica un mare semn de între-
bare în ceea ce prive[te ajutorul pe care se mai putea conta,
din partea acesteia, în cadrul r`zboiului de coali]ie, alia]ii
occidentali erau [i ei interesa]i s` cunoasc` pozi]ia noii puteri
de la Petrograd.

La 9 septembrie, premierul Kerenski s-a întâlnit, la sediul
Înaltului Comandament rus, cu [efii misiunilor militare occi-

dentale. În leg`tur` cu aceast` întâlnire, la 10 septembrie,
generalul Coand` raporta19: „La întrebarea generalului Rykel
– decanul [efilor misiunilor militare aliate în Rusia – dac`
alia]ii mai puteau conta pe Rusia pentru continuarea r`zboiu-
lui pân` la victoria final`, Kerenski i-a r`spuns «Rusia, ca [i
armata rus`, este aceea[i ca [i înaintea regretabilului inci-
dent de la Stavka, de acum trei s`pt`mâni. Toate m`surile
pentru refacerea armatei sunt luate, [eful de stat major [i
ministrul de R`zboi lucreaz` serios pentru restabilirea disci-
plinei [i crede c`, în curând, autoritatea ofi]erilor va fi deplin
restabilit`»”20.   

La rândul s`u, Kerenski cerea în continuare ajutorul
alia]ilor, solicitându-le în special tunuri [i muni]ie pentru ca
armata rus` s` poat` continua lupta pân` la victoria final` a
alia]ilor.

Foamete [i revolt`

Situa]ia din Rusia se degradeaz` îns` tot mai accentuat,
iar conducerea militar` scap` efectiv situa]ia de sub control.
La 18 octombrie, dup` cum relata generalul Coand`,
„revolu]ia era în toi [i se întinde la diferite ora[e”. Marele
Cartier General rus se ferea s` mai fac` vreo declara]ie ofi-
cial`, Kerenski era tot mai izolat, „în a[teptarea concentr`rii
trupelor”, iar pe fronturi se semnala „fraternizarea cu
vr`jma[ii [i indiferen]`”21.

La doar câteva zile, generalul Coand` revine cu un nou
raport, informând guvernul despre ultimul comunicat al
M.C.G. rus. Se men]iona c`, la 1 noiembrie, trupele gene-
ralului Krasnov au încheiat un armisti]iu cu garnizoana din
Petrograd, pentru a pune cap`t r`zboiului civil. Întrucât
Kerenski – comandantul suprem – p`r`sise trupele, generalul
Duhonin, devenit [ef al Stavka, preluase comanda acestora,
interzicându-le, totodat`, deplasarea spre Petrograd.

În acel moment de mare cump`n`, generalul Duhonin a
f`cut un ultim efort pentru a normaliza situa]ia. „În a[teptarea
rezolv`rii crizei – preciza el în ordinul c`tre armat` – fac apel
la trupele de pe front ca s`-[i îndeplineasc` cu lini[te datoria
lor, spre a nu da inamicului putin]a s` profite de mi[c`rile
interne [i s` p`trund` mai adânc pe p`mântul patriei”22.

Dup` r`sturnarea Guvernului provizoriu, prin „insurec]ia
armat`” de la Petrograd (7 noiembrie 1917), [i preluarea pu-
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terii de c`tre bol[evici, în frunte cu Lenin, situa]ia a devenit
de-a dreptul dramatic`. Raportul generalului Coand` c`tre
Marele Cartier General român, nr. 888 din 8 noiembrie,
prezint`, în tot tragismul ei, aceast` situa]ie, al c`rei mesaj
nu putea sc`pa conduc`torilor militari: armata rus` era în
imposibilitatea de a mai ac]iona pe front [i, prin urmare, orice
speran]` de sprijin era de[art`. „Situa]ia pe fronturi – raporta
generalul Coand` – este foarte grav`. Foametea a început
pe frontul de Nord. Trupele sunt revoltate contra
organiza]iunii dinapoi care le-a expus la mizerie. Reclam`
r`spuns categoric dac` traiul lor poate fi asigurat. Comitetele
nu iau nici o r`spundere de a se opune p`r`sirii frontului [i
jafului. Frontul de Vest a început consumarea pesme]ilor, ulti-
ma resurs` pentru înc` 4 zile. Aprovizionarea pu]inului ce s-
ar putea trimite, este imposibil` din cauza distrugerii par]iale
de linii pentru a nu permite disloc`ri de trupe de pe front [i a
împiedica circula]ia trenurilor destinate pentru Petrograd”23.

Situa]ia raportat` era de o gravitate excep]ional`, pentru
c` armatele ruse în descompunere nu mai reprezentau nici o
garan]ie pentru men]inerea pozi]iilor pe front. Mai mult, ele
constituiau chiar un pericol pentru siguran]a armatei [i a sta-
tului român, având în vedere solicitarea guvernului bol[evic
ca for]ele ruse s` participe la extinderea „revolu]iei” la nivelul
Moldovei.

Singura consolare pentru guvernul român [i Marele
Cartier General r`m`sese generalul {cerbacev – coman-
dantul for]elor ruse de pe frontul român, care, împreun` cu
ofi]erii superiori comandan]i de trupe – de[i demi[i din
func]ie de guvernul maximalist – au încercat s` men]in`
starea de spirit a trupelor comandate, orientat` spre con-
tinuarea r`zboiului împotriva Puterilor Centrale, f`r` a
avea îns` prea mare succes.

Bunele sale inten]ii au fost \ns` spulberate de Decretul
asupra p`cii, emis la cel de-al doilea Congres al sovietelor
de deputa]ii din 25-26 octombrie 1917, prin care guvernul
bol[evic deschidea calea negocierilor pentru semnarea
armisti]iului (care au [i demarat la 20 noiembrie /3 decem-
brie), dup` ce generalissimul Kr#lenco anun]ase suspen-
darea ostilit`]ilor pe întregul front, de la Marea Baltic` la
Marea Neagr`.

Situa]ia creat`, foarte complex` atât din punct de
vedere militar, cât [i diplomatic, a impus convocarea unui
Consiliu de r`zboi (18 noiembrie/2 decembrie 1917) cu
participarea premierului, a generalilor Prezan, Averescu,
Grigorescu, Iancovescu [i a generalului Berthelot, unde
urma s` se stabileasc` conduita armatei române în raport
cu evolu]ia evenimentelor din Rusia.

Au fost discutate mai multe solu]ii, dar situa]ia
devenise f`r` ie[ire pentru România. Cu toate insisten]ele
alia]ilor occidentali ca România s` continue ac]iunile mil-
itare [i s` men]in` activ frontul r`s`ritean, armata român`
nu mai putea face fa]`, de una singur`, acestei situa]ii,
autorit`]ile fiind nevoite s` accepte tratativele pentru
semnarea armisti]iului [i, apoi, a p`cii separate, la 24
aprilie/7 mai 1918.                                                      
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NOTE

1. Cooperarea interaliat` a mai fost discutat` [i în cadrul altor întruniri:
decembrie 1916 (Roma); ianuarie – februarie 1917 (Petrograd); iulie 1917
(Paris).

2. De[i ata[atul militar român a continuat s` func]ioneze la
Petrograd, rapoartele pe care institu]iile specializate de arhiv` le de]in, în
leg`tur` cu activitatea acestuia, sunt foarte pu]ine, datorit` faptului c`
autorit`]ile sovietice au ridicat, în anii ’50, cea mai mare parte a arhivei
Lega]iei române de la Petrograd. Despre „predarea” unor arhive c`tre
Uniunea Sovietic` vezi Gheorghe Buzatu, România în Arhivele
Kremlinului, cap. 9, Bucure[ti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.
Rapoartele [i informa]iile pe care le voi invoca în continuare provin, f`r`
excep]ie, din Arhivele Militare Române (\n continuare se va cita A.M.R.). 

3. Guvernul Provizoriu avea urm`toarea componen]`: prin]ul Lvov,
pre[edinte [i ministru de Interne, Milinkov, la Afacerile Externe, Kerenski,
la Justi]ie, Gu[kov, la R`zboi [i interimar la Marin`.

4. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1.2488, c. 630.
5. Trupele din Petrograd fraternizaser` cu Revolu]ia înc` din 12 martie

1917.
6. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1. 2488, c. 592; Raportul este

integral publicat în „Buletinul Muzeului Militar Na]ional”, nr. 2/2004.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem. De altfel, Alekseev îl sf`tuise pe generalul Janin ca Înaltul

Comandament francez s` întârzie ofensiva proiectat` pentru luna martie [i
s` nu se angajeze prea mult, c`ci armata rus` avea nevoie de 3-4 luni pen-
tru a se restabili.

10. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1. 2488, c. 604.
11. Numit la comanda trupelor ruse de pe frontul român, era printre

pu]inele cadre de conducere cu disponibilitate de a îmbun`t`]i cooperarea
cu armata român` [i de a ]ine sub control starea de spirit [i disciplina tru-
pelor din subordine (vezi Ordinul de zi nr. 379/15 aprilie 1917 la Dumitru
Preda, România [i Antanta, Ia[i, Institutul European, 1998, p. 197).

12. Chestiunea ced`rii prizonierilor provenind din Transilvania fusese
pus` de premierul român, cu ocazia vizitei sale la Petrograd, la 7 ianuarie
1917, când fusese primit cu înalte onoruri de ]arul Rusiei.

13. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1.2489, c. 327.
14. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1.2527, c. 205.
15. Ibidem, c. 206.
16. Ibidem.
17. Vezi Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (se va cita \n continuare

Arh. M.A.E.), fond 71, partea a II-a, vol. 16, f. 360. Adresa 203 din 16 iulie
1917, adresat` de Corpul Voluntarilor Români ata[atului militar roman la
Petrograd.

18. Prin Adresa 202, din 16 iulie 1917, a Corpului Voluntarilor Români
trimis` ata[atului militar, acesta era în[tiin]at c`: „La 3 iunie, a plecat din
Kiev în ]ar` un tren cu 116 ofi]eri [i 1.200 de solda]i voluntari, iar pe 16 iulie
a plecat, tot din Kiev, un al doilea tren cu 100 de ofi]eri [i 550 de voluntari.
Din circumscrip]ia Moscova nu a plecat nici un tren, pentru c` angajarea
voluntarilor merge foarte greu”. Arh. M.A.E., fond 71, E 2, vol. 16, f. 392.

19. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1.2489, c. 655; Raportul nr. 449,
din 10 septembrie 1917.

20. Ibidem.
21. A.M.R., Fond Microfilme, rola P. II. 1.2532, c. 17.
22. Ibidem, c. 18.
23. Ibidem, c. 19.

The author resumes the discussion caused by the out-
burst of Russian Revolution, in the spring of 1917, which had
a major impact over the army, the interior one, and the one
sent on the front line. The documents presented by Colonel
Vasile Popa mirror the Romanian political and military leaders
difficulties, towards the negative evolution from Russia, in the
context of Bolshevik Revolution breaking out. The situation,

quite complex both of military and diplomatic point of view,
imposed the convening of an War Council (November,
18/December, 2, 1917), with the participation of the prime-
minister, Generals Constantin Prezan, Alexandru Averescu,
Eremia Grigorescu, Iancovescu and the General Henri
Berthelot. The Council was to establish the Romanian Army
behavior in relation with the event evolution from Russia.

1917.  The  Russian  "breakdown".  Unpublished  military  and  diplomatic  documents



inston Churchill spunea despre intrarea Rom#niei \n
Primul R`zboi Mondial, \n august 1916: „Marea
ocazie pe care a a[teptat-o România atât de mult nu

numai c` a venit, dar aproape c` s-a dus imediat”. 
Contextul intr`rii României în r`zboi, la 27 august 1916

(toate datele men]ionate \n text se refer` la stilul nou),
precum [i strategia militar` adoptat` de factorii de decizie de
la Bucure[ti mai constituie înc` un subiect de controvers`
printre istorici. De aceea, am considerat necesar s`
prezent`m opiniile unui observator neutru – ambasadorul
Fran]ei la Petrograd, Maurice Paléologue, în perioada 1914-
1917.

N`scut la 13 ianuarie 1859, la Paris, cu
studii de drept la Sorbona, Maurice
Paléologue a intrat în diploma]ie în 1880,
fiind secretar la reprezentan]ele
diplomatice ale Fran]ei din Maroc, China [i
Italia, [ef al Lega]iei din Sofia (1907-1912),
ambasador în Rusia (1914-1917) [i
secretar general al Ministerului Afacerilor
Externe în anii 1920-1921. Istoric [i eseist
de valoare, acesta a fost ales, în 1928,
membru al Academiei Franceze. A murit la
18 noiembrie 1944. În cartea sa, „Între
Orient [i Occident“, istoricul Neagu Djuvara afirm` c`
Maurice Paléologue ar fi fost fiul unui pa[optist român,
Alexandru Paleologu, care, fiind implicat în tentativa de
asasinare a domnitorului Gheorghe Bibescu, din 9/21 iunie
1848, s-a refugiat în Fran]a1.

În anii 1921–1922, Maurice Paléologue public` lucrarea
„Rusia ]arilor în timpul Marelui R`zboi“, ap`rut` în trei
volume2, în fapt jurnalul din timpul misiunii sale la Sankt
Petersburg. De[i însemn`rile poart` pecetea diplomatului
care este obi[nuit s` nu-[i exteriorizeze sentimentele sau s`
exprime opinii prea tran[ante, în paginile scrise în vara lui
1916 se întrevede o anumit` exasperare fa]` de aparent
interminabilele negocieri duse de Ion I.C. Br`tianu cu
reprezentan]ii Antantei.

La 18 august 1916, când este încheiat Tratatul de alian]`
între România  [i  Antanta, Maurice Paléologue crede c`,
„din exces de pruden]` sau subtilitate“, primul ministru român
a l`sat s` treac` trei mari ocazii de a intra în conflict: prima
dat`, în septembrie 1914, când, dup` ocuparea Lembergului
(actualul Lvov) de c`tre ru[i, trupele austro-ungare se
retr`geau în derut`, apoi, în mai 1915, concomitent cu
intrarea \n r`zboi a Italiei, în timp ce Bulgaria era înc` neutr`,
iar Grecia condus` de pro-antantistul Venizelos; [i ultima
oar` la începutul ofensivei lui Brusilov, în iunie 19163.

Un alt motiv de nemul]umire pentru Maurice Paléologue îl
constituie strategia militar` adoptat` de
guvernul de la Bucure[ti pentru o ofensiv`
peste Carpa]i în defavoarea unui atac
împotriva Bulgariei. Diplomatul nu în]elege
deciziile românilor, în special dezavuarea
de Br`tianu a conven]iei militare semnate
la Chantilly, de ata[atul militar român,
colonelul Vasile Rudeanu, act prin care se
stipula trimiterea a 150.000 de militari
români contra Bulgariei, manevr`
sincronizat` cu o ofensiv` a Armatei de la
Salonic. Aceste schimb`ri îl fac pe Maurice
Paléologue s` suspecteze existen]a unei

în]elegeri secrete româno-bulgare: „Am fost informat ieri,
dintr-o surs` secret`, c` departe de a se preg`ti de ofensiv`
împotriva Bulgariei guvernul român e angajat în tratative
secrete cu cabinetul de la Sofia. Raportul este confirmat
par]ial de o telegram` pe care Buchanan (ambasadorul
britanic la Petrograd – n.n.) a recep]ionat-o azi diminea]` de
la [eful Lega]iei de la Bucure[ti, în care se spunea c` prim-
ministrul român nu numai c` nu a acceptat ideea atac`rii
Bulgariei, dar nici m`car nu va face o declara]ie de r`zboi
acestei ]`ri”.

La 16 septembrie, la zece zile dup` c`derea Turtucaiei,
Maurice Paléologue  noteaz`: „Sub presiunea din ce în ce
mai mare a bulgarilor, românii au evacuat trepat Dobrogea,
iar Bucure[tiul este bombardat zilnic de aeronau]ii austrieci
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”” ””|nsemn`rile poart`
pecetea diplomatului
obi[nuit s` nu-[i
exteriorizeze
sentimentele sau s`
exprime opinii prea
tran[ante.

Maurice Paléologue

M`rturiile unui ambasador
Lucian DR~GHICI

Serviciul Istoric al Armatei

W

26 februarie 1917. Paléologue despre conduc`torii României.

În aceast` n`past` – una din cele mai grele care s-au ab`tut vreodat` asupra unei
]`ri – regele Ferdinand, regina Maria [i Br`tianu sunt adev`rate lumini c`l`uzitoare.

Toate ve[tile pe care le primim de la Ia[i m`rturisesc în acest sens. Cu calm, energie [i
temeritate, regele sus]ine moralul poporului s`u [i îi mobilizeaz` pe to]i pentru ap`rarea

]`rii. Grav [i f`r` niciun fel de afectare, el î[i îndepline[te cu m`re]ie îndatoririle de
suveran [i comandant. 

În mod asem`n`tor, Br`tianu arat` t`rie de caracter, calm [i un curaj circumspect [i
el face face fa]` inevitabilelor sacrificii cu aceea[i b`rb`]ie. 

Pe de alt` parte, în cazul reginei patriotismul ia o form` eroic`. Din partea ei se
manifest` o ardoare mândr` [i p`tima[`, o ardoare entuziast` [i cavalereasc`

asem`n`toare unui foc sacru. Astfel, ea a devenit deja o figur` legendar`; prin mândria
[i dorin]a ei de victorie, regina este o întruchipare a sufletului poporului ei.

„

„



(de fapt, germani – n.n.) de la baza lor din Rusciuk. Guvernul
român a pl`tit scump pentru gre[eala de a-[i îndrepta
întregul efort militar spre Transilvania, bazându-se pe vagi
zvonuri (de nonbeligeran]` – n.n.) de la Sofia [i închipuindu-
[i c` bulgarii au abandonat ideea unei revan[e militare
pentru umilin]a îndurat` în 1913”.

Îngrijorat fiind de situa]ia grea a frontului din Dobrogea,
ambasadorul francez la Petrograd intervine la Boris Stürmer4,
prim-ministrul rus, pentru a sus]ine cererile generalului Joffre
de a fi trimi[i în Dobrogea 200.000 de militari ru[i. La 27
septembrie 1916, Maurice Paléologue îl întreab` pe Stürmer
dac` generalul Alekseev5, conduc`torul de facto al armatei
ruse, este con[tient de importan]a vital` pentru cauza
comun` a men]inerii României în r`zboi. Stürmer îi r`spunde
c` generalul rus în]elege însemn`tatea foarte mare a
opera]iilor din Dobrogea, dar nu poate trimite acolo decât
patru divizii ruse [i dou` sârbe[ti.

Peste dou` s`pt`mâni, la 10 octombrie 1916, Maurice
Paléologue are o nou` întrevedere cu Boris Stürmer, cu
ocazia trecerii prin Petrograd a misiunii militare franceze
conduse de generalul Henri Berthelot. De[i, în aceea[i zi,
diplomatul francez noteaz` în jurnal c` Marele Cartier
General român este incapabil, iar trupele române[ti sunt
obosite [i demoralizate (afirma]ii cel pu]in discutabile pentru
perioada când armatele române[ti erau angajate în eroicele
b`t`lii de la trec`torile Carpa]ilor), în fa]a prim-ministrului rus
el pledeaz` cu c`ldur` cauza României: „Dac` l`s`m
România s` fie zdrobit` [i Bucure[tii [i Constan]a s` cad` în
mâinile inamicului, Rusia va fi cea care va suporta
consecin]ele, pentru c` Odessa va fi amenin]at`, iar drumul
spre Constantinopol blocat. În aceste condi]ii, generalul
Alekseev  nu va putea trimite echivalentul a trei sau patru
corpuri de armat` pentru a ajuta România. Ofensiva Armatei
de la Salonic a pornit bine6, dar toate eforturile acesteia vor fi
zadarnice dac` armata român` va fi înfrânt`“. Maurice
Paléologue mai scrie c` „prim-ministrul rus a aprobat, ca de
obicei, spusele mele, dar, tot ca de obicei, nu îl va presa pe
generalul Alekseev s` ]in` cont de acestea”.

Despre aceast` întâlnire, colonelul Victor Pétin, [eful de
stat major al Misiunii Militare Franceze, prezint` o variant`
oarecum diferit` a atitudinii lui Stürmer. Acesta din urm` nu
aprob` întru totul afirma]iile ambasadorului francez, ci
contraatac`, men]ionând efortul dur al Rusiei de a sus]ine
r`zboiul, fiind izolat` geografic fa]` de alia]i, iar despre
români spune c` ace[tia au fost r`u preg`ti]i pentru r`zboi [i
nu le-au dat ru[ilor decât decep]ii7.

Pentru o mai bun` în]elegere a atitudinii alia]ilor ru[i fa]`
de noi, men]ion`m aici [i întrevederea pe care Berthelot,
împreun` cu Pétin, a avut-o cu generalul Alekseev, la
Moghilev. Primirea f`cut` de ru[i oaspe]ilor francezi a fost
rece, Alekseev fiind înc` sub impresia defavorabil` a

solicit`rii lui Joffre, f`cut` la 1 octombrie 1916, privind
declan[area unei ofensive contra bulgarilor. La sfâr[itul
scurtei convorbiri cu militarii francezi, Alekseev are o ie[ire
nervoas`, strigând: „Str`dui]i-v` s`-i face]i pe ace[ti oameni
(pe români – n.n.) s` în]eleag` c` România nu se ap`r` pe
Carpa]i, ci pe Siret“, dup` care, cu un gest violent, generalul
rus a lovit cu un coupé-papier o hart` în regiunea Siretului8.

De[i, în public, Maurice Paléologue era un sus]in`tor
fervent al României în fa]a factorilor de decizie ru[i, în
particular el îi privea cu reticen]` pe politicienii români. La 13
octombrie 1916, Maurice Paléologue are o întrevedere cu C.
Diamandy, reprezentantul României la Petrograd, care îi
prezint` rezultatele întrevederilor pe care le-a avut la
Moghilev. Nicolae al II-lea l-a primit „în cel mai amabil mod
cu putin]`“ [i i-a promis c` va face tot posibilul pentru
salvarea României. În schimb, generalul Alekseev a respins
cererea lui Br`tianu, comunicat` de Diamandy, de a fi trimise
cât mai grabnic trei corpuri de armat` ruse[ti, între Vatra
Dornei [i Pasul Oituz, care, de pe acest aliniament, s`
întreprind` o ofensiv` spre Târgu-Mure[ [i Bra[ov, pentru a
elibera presiunea exercitat` de armatele austro-germane în
Carpa]ii Meridionali. El s-a ar`tat dispus de a disloca doar
dou` corpuri de armat` care s` opereze numai defensiv pe
valea Bistri]ei, ]inând strâns leg`tura cu armata rus` din
Bucovina. Aceste dou` corpuri de armat` puteau fi retrase
din armata din Letonia, dar nu aveau cum s` soseasc` mai
devreme de 15-20 de zile. „În pofida pledoariei mele, nu am
reu[it s`-l câ[tig (pe Alekseev – n.n.) pentru concep]iile
strategice ale Marelui Cartier General român”, a
concluzionat, amar, C. Diamandy. Dup` ce l-a  încurajat pe
diplomatul român, amintindu-i de iminenta sosire a Misiunii
Militare Franceze la Bucure[ti, Maurice Paléologue nu s-a
putut ab]ine de la a nu-l chestiona pe C. Diamandy, sub
pretextul „franche]ei necesare între alia]i“, asupra
prezumtivelor negocieri româno-bulgare de la începutul lui
august 1916, negocieri care, presupunea Maurice
Paléologue, ar fi dus la dezavuarea conven]iei militare
semnate de colonelul Rudeanu la Chantilly. 

C. Diamandy i-a explicat diplomatului francez c` Br`tianu
vedea conven]ia militar` de la Chantilly doar ca pe un act
diplomatic valabil numai dup` ratificarea acestuia de
guvernul român [i care trebuia pus în acord cu rezultatele
„principalelor [i vitalelor“ negocieri purtate la Bucure[ti între
generalii Iliescu [i colonelul Tatarinov9.  România nu-[i putea
trimite trupele peste Dun`re, în timp ce germanii ar fi presat
la trec`torile Carpa]ilor. C. Diamandy a recunoscut c` au
existat taton`ri ale bulgarilor privind un acord de
neagresiune, dar Br`tianu le-a considerat ca pe ni[te viclenii
ale ]arului Ferdinand al Bulgariei, prim-ministrul român
necrezând niciun moment într-o neutralitate a Bulgariei fa]`
de România. Sceptic, Maurice Paléologue i-a r`spuns lui
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10 februarie 1917. Întâlnire Paléologue-Br`tianu

Br`tianu a plecat din Petrograd în aceast` sear` [i se va întoarce direct la Ia[i.
Când a venit la mine s`-[i ia r`mas bun, l-am g`sit într-o dispozi]ie care îi face
cinste, cu alte cuvinte era calm, trist [i hot`rât. Niciun repro[ de f`cut cuiva [i nicio
încercare de auto-justificare. El vede [i judec` situa]ia actual` ca un om practic. 

Spunea c` este foarte satisf`cut de numeroasele convorbiri pe care le avusese
cu mini[trii ]arului [i cu participan]ii la conferin]a interaliat`. A fost încântat în
special de aten]ia plin` de încredere [i cordialitate pe care i-a ar`tat-o generalul
Gurko. Br`tianu este prea perspicace pentru a nu realiza c` politica Rusiei fa]` de
România este acum hot`rât` direct de generalii din Marele Cartier General rus
(STAVKA – n.n.) [i, prin urmare, [i-a creat, în mod inteligent, o rela]ie foarte
apropiat` cu ?eful Marelui Cartier General rus.

„

„



Diamandy c` istoria va judeca aceste fapte atunci când toate
documentele vor fi disponibile.

Din însemn`rile lui Maurice Paléologue reiese c` acesta
era sup`rat pe Br`tianu, deoarece neangajarea din primul
moment a unei ofensive militare la sud de Dun`re a implicat
[i neinterven]ia ru[ilor în aceast` zon`. Maurice Paléologue
descrie, extrem de nelini[tit, amplificarea în societatea rus`  a
curentului de opinie care cerea ie[irea imediat` din r`zboi,

întrucât era evident c` Imperiul ]arist nu avea
capacitatea economic` de a-l sus]ine. Practic, doar
]arul, din spirit de onoare pentru angajamentele
diplomatice asumate, [i un cerc restrâns de
politicieni apropia]i acestuia mai doreau continuarea
r`zboiului. Liderii militari ru[i erau con[tien]i de
neputin]a armatei ruse de a înfrânge trupele
kaiserului [i erau partizanii unei „p`ci albe“. În
aceast` cheie poate fi citit` [i atitudinea reticent` a
generalului Alekseev fa]` de cererile române[ti de
ajutor militar, acesta considerând c` lungile
pertract`ri ale lui Br`tianu, din anii 1915-1916, au
dus la intrarea tardiv` a României în conflict. Cu
Serbia ie[it` din lupt` [i f`r` revendic`ri teritoriale în
vest, Rusia nu mai putea fi motivat` s` lupte decât
pentru cucerirea Strâmtorilor. Maurice Paléologue
considera lipsa de interes a ru[ilor pentru o ofensiv`
în Dobrogea ca un simptom îngrijor`tor al unei
iminente ie[iri din r`zboi a Rusiei. Dac` Imperiul
]arist nu mai dorea s` cucereasc` Constantinopolul,
visul ]arilor ru[i de la Petru cel Mare încoace, atunci
era evident c` nu mai exista un motiv valabil pentru
Rusia de a se men]ine în conflict. 

Maurice Paléologue este un martor al pr`bu[irii
treptate a Imperiului Romanovilor. Cu subtilitate [i
talent literar, el surprinde atmosfera crepuscular` a
Petrogradului anilor 1914-1917. De[i, ca diplomat,
el face eforturi sus]inute de împiedica ie[irea Rusiei

din r`zboi, în clipele de reflec]ie realizeaz` inevitabilitatea
unui cataclism social [i militar de propor]ii.

Dispunem acum, \n limba rom#n`, de m`rturiile contelui
de Saint-Aulaire [i ale Yvonnei Blondel [i s-ar impune [i
tip`rirea lucr`rii lui Maurice Paléologue10, care constituie o
m`rturie pre]ioas` pentru în]elegerea istoriei ultimilor ani ai
Imperiului Rus [i, \n particular, a rela]iilor rom#no-ruse \n anii
Primului R`zboi Mondial.                                                   
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NOTE

1. Neagu Djuvara, Între Orient [i Occident.
}`rile române la începutul epocii moderne,
Bucure[ti, Editura Humanitas, 1995, pp. 131-
132. În schimb, în fi[a biografic` de pe site-ul
Academiei franceze (http://academie-
francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.
asp.?param=554) nu se face nici o referire la
originea etnic` a acestuia. 

2. Traducerea în limba englez`, ap`rut` în
1923, poate fi citit` on line la adresa
www.alexanderpalace.org/mpmemoirs, un
excelent site de istorie a ultimelor decenii ale
Rusiei ]ariste, unde pot fi g`site, printre alte
lucr`ri, [i memoriile (apocrife?) ale Annei
V#rubova, domni[oara de onoare a ultimei ]arine
[i acolit` a lui Rasputin. 

3. Credem c` exemplul tragic al pr`bu[irii
Serbiei, în toamna anului 1915, a avut un rol
important în strategia diplomatic` a lui Br`tianu,
la fel ca soarta Poloniei, în septembrie 1939,
pentru membrii Consiliilor de Coroan` din iunie [i
august 1940. 

4. Boris Vladimirovici Sturmer (1848-1917) a
condus guvernul rus în perioada februarie-
noiembrie 1916, de]inând, concomitent, [i
portofoliul Internelor (februarie-iulie 1916) [i
Externelor (iulie-noiembrie 1916). Originea sa
etnic` german` [i faptul c` era un om de paie al
lui Rasputin, au amplificat argumentele celor
care sustineau ca Rusia este guveranta de facto
de camarila filo-german`, format` în jurul ]arinei
[i a „Sfântului Gri[a”. Arestat în timpul revolutiei
din martie 1917, a murit în septembrie, acelasi
an, în sinistra fortareata - închisoare „Petru [i
Pavel”.

5. Generalul Mihail Vasilievici Alekseev
(1857-1918) a fost [ef al Marelui Cartier
General rus, în perioada august 1915-martie
1917. În iarna 1916-1917, a sus]inut cu ardoare
ideea refacerii armatei române pe teritoriul
Rusiei. În martie 1917, a avut un rol decisiv în
abdicarea lui Nicolae al II-lea, sperând c` prin
înlocuirea acestuia cu marele duce Mihail, va
putea salva regimul ]arist de la disolu]ie.

6.  Afirma]ie cel pu]in ciudata a lui Maurice
Paléologue. La 15 august 1916, armata aliat`
de la Salonic ataca trupele germano-bulgare,
dar dup` numai dou` zile trece în defensiv` în
urma unei riposte extrem de puternice a inami-
cului care o amenin]a cu o dubl` înv`luire. De[i
Maurice Paléologue le repro[eaz` românilor, în
însemn`rile sale, faptul ca nu au atacat
Bulgaria, el ignora total presta]ia mediocr` a
generalului Maurice Sarrail, comandantul
armatei de la Salonic.

7. Victor Pétin, La drame roumain 1916-
1918, Paris, Payot, 1932, pp. 21-22.  

8. Ibidem, p. 23.
9. Ata[atul militar al Rusiei la Bucuresti.
10. Fragmente din lucrarea lui Maurice

Paléologue, referitoare la România în timpul
neutralit`]ii, au ap`rut în volumul România în
timpul primului razboi mondial. Marturii
documentare, vol. I., 1914-1916,  Bucure[ti,
Editura militar`, 1996. 

The Maurice Paléologue memoirs, the ambassador of
France in Petrograd, in 1914-1917, weren't interesting for the
Romanian publishers to be translated and printed in
Romanian, although they are a precious testimony for under-
standing the last years history of the Russian Empire, and,

especially for the Romanian-Russian relations in the years of
the First World War. For the first time, the author underlined
the most important commentaries of the French ambassador
regarding the Romanian-Russian relations in the above-men-
tioned period.

Maurice  Paléologue.  The  ambassador  confessions

Regele Ferdinand decoreaz` ofi]eri care s-au remarcat pe c#mpul de lupt`. |n
st#nga imaginii, principele Carol.



evolu]ia rus` din 27 februarie 1917, împreun` cu
intrarea Statelor Unite ale Americii în r`zboi la 24 martie
1917 au reprezentat evenimentele externe care au

influen]at decisiv, prin urm`rile lor imediate, desf`[urarea
primei conflagra]ii mondiale. Revolu]ia rus` a fost perceput`
de refugia]ii ardeleni [i bucovineni din România ca fiind un
semnal al schimb`rii vechii politici ]ariste. În acest sens, omul
reprezentativ al acestora, Octavian Goga, [i-a manifestat de la
început întrega simpatie [i entuziasmul s`u la aflarea ve[tii
instaur`rii Guvernului provizoriu. Nu este exclus ca aceast`
manifestare s` fi fost mai mult expresia unei dorin]e [i mai
pu]in reflectarea unei realit`]i. Ion I.C. Br`tianu [i guvernul pe
care \l prezida au recunoscut destul de
repede noua putere politic` venit` la
conducerea Rusiei. Aceste schimb`ri
p`reau, la început, d`t`toare de speran]e
României [i realiz`rii principalelor ei
obiective. În acest sens, un argument
favorabil acestor speran]e, a fost declara]ia
noului ministru rus de Externe, Pavel N.
Miliukov. 

În prezentarea programului de politic`
extern` al noului guvern instalat la
Petrograd, Miliukov a dat asigur`ri ferme c`
se va urm`ri „respectarea angajamentelor
luate fa]` de puterile aliate”. În acela[i timp,
atât pentru România, cât mai ales pentru
ardelenii [i bucovinenii refugia]i în ]ar` sau afla]i ca voluntari la
Darni]a, deosebit de important` a fost men]iunea lui Miliukov
privitoare la garantarea satisfacerii „aspira]iilor na]ionale ale

popoarelor subjugate din Austro-Ungaria”1. La Darni]a, locul de
concentrare al voluntarilor români ardeleni [i bucovineni,
revolu]ia rus` a fost perceput` ca o schimbare a politicii vechii
puteri fa]` de ei [i obiectivul luptei lor. Sub impulsul
schimb`rilor de la Petrograd, despre care aflau din ce în ce
mai multe lucruri, voluntarii au crezut cu sinceritate c` acestea
vor aduce [i pentru ei, într-un interval de timp relativ scurt,
schimb`rile atât de a[teptate.

Cuprin[i de febra ner`bd`rii [i dornici de a veni în
întâmpinarea a[teptatelor schimb`ri, voluntarii au crezut de
datoria lor s`-[i fac` public` op]iunea de a lupta al`turi de
armata român` împotriva Puterilor Centrale, inclusiv împotriva

armatei din care ei în[i[i f`cuser` parte
pân` la c`derea în prizonieratul rus. Ei au
ajuns la concluzia c` a sosit timpul
expunerii în fa]a lumii întregi a cauzelor
care i-au împins la hot`rârea de a deveni
voluntari [i a scopului urm`rit prin dorin]a
de a lupta cu arma în mân`, al`turi de
armata român`, pentru transpunerea lui în
via]`: unirea cu România. Dând glas
unanimei hot`râri, Comitetul Executiv de la
Darni]a al voluntarilor români din Rusia, a
hot`rât pentru ziua de 11 aprilie 1917
convocarea tuturor ofi]erilor din lag`r.
Adunarea urma s` aib` la ordinea de zi un
singur punct: discutarea proiectului

documentului prin care voluntarii români ardeleni [i bucovineni
urmau s` aduc` la cuno[tin]a guvernelor, politicienilor [i
opiniei publice, în general, programul lor de lupt` politic`,
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motivare a op]iunii lor militare. Cu întocmirea respectivului
document programatic a fost îns`rcinat locotenentul medic
Pompiliu Nistor.

Dup` cum a fost anun]at, la 11 aprilie 1917 s-a desf`[urat
la Darni]a adunarea ofi]erilor voluntari prezen]i în lag`r.
Locotenentul medic Pompiliu Nistor a fost cel care a prezentat
participan]ilor documentul programatic supus dezbaterii, de
altfel redactat chiar de c`tre el. Adresându-se celor prezen]i,
Pompiliu Nistor a dat citire proiectului „Declara]iei-manifest” a
voluntarilor români ardeleni [i bucovineni de la Darni]a2.
Expunerea con]inutului proiectului a început printr-o adresare
impersonal`: „Fra]ilor!”, prin care autorul a dorit s`-[i fac`
p`rta[i nemijloci]i, coautori ai mesajului în cauz`, pe to]i cei
prezen]i. Prin aceast` modalitate de prezentare, con]inutul
analitic [i programatic al materialului ce urma s` fie expus
primea caracteristica ilustr`rii voin]ei tuturor celor prezen]i, nu
numai cea a autorului însu[i sau aceea a unui grup restrâns
din jurul lui. Expunerea-program a mai avut o alt`
particularitate, preg`tirea prezent`rii obiectivelor luptei
voluntarilor români, pentru prima dat`, întregii lumi. Vocea
voluntarilor de la Darni]a devenea, în acest mod, vocea
ardelenilor [i bucovinenilor liberi, care puteau prezenta lumii
democrate voin]a lor de libertate [i unire cu ]ara, elibera]i de
presanta prezen]` în mijlocul lor a aparatului represiv austro-
ungar [i de teama inerent` produs` de acesta.

xpunerea-program a început prin reliefarea faptului c`
„România a ie[it din neutralitate mânat` de un singur
scop sublim”: de a „uni sub un regim toate p`r]ile

constitutive ale neamului românesc, ceea ce e în
concordan]` cu cele mai elementare cerin]e ale oric`rei
democra]ii, fie cât de înaintate”. La timpul potrivit, decizia
României – a ar`tat Pompiliu Nistor – a primit
„consim]`mântul [i garantarea statelor cele mai democratice
ale Europei, precum [i a Rusiei”. De atunci [i pân` la data
prezent`rii expunerii, urmare direct` a evolu]iilor de pe scena
politicii interna]ionale: „Principiul de a uni sub o singur`
forma]iune de stat toate na]iunile care o cer, a fost primit ca
punct de plecare [i de Republica Statelor Unite din America
de Nord, modelul unui stat adev`rat democratic, în adresele
pre[edintelui Wilson, la care a aderat lumea întreag`, afar`
de statele Centrale”. 

Referindu-se la principiul autodetermin`rii,
Nistor a ar`tat în expunerea sa: „Acest principiu a
fost s`rb`tore[te pus ca baz` fundamental` [i în
r`spunsul statelor Antantei la notele lui Wilson.
Chiar [i Rusia autocrat` a fost nevoit` s`
recunoasc` acest principiu, concretizându-l prin
recunoa[terea necesit`]ii form`rii unei Polonii
independente în cadrele ei etnografice”. Cu referire
direct` la situa]ia intern` la zi din Rusia, referentul
a catalogat-o drept „triumful democra]iei”, care a
fost primit cu entuziasm de c`tre toat` lumea, în
general, [i în primul rând de c`tre „noi, care înc`
suntem – sau care de multe ori numai zicem c`
suntem – democra]i [i a c`ror soart` ca neam [i
persoan` depindea a[a de mult de purtarea Rusiei
[i continuarea r`zboiului actual”3. 

Pompiliu Nistor [i-a continuat prezentarea
printr-o pertinent` analiz` atât a situa]iei interne
politice, cât [i a obiectivelor externe ale Rusiei de
dup` revolu]ie. Analiza, mai ales de politic`
extern`, s-a axat pe eviden]ierea op]iunilor
principalilor factori politici de influen]` ap`ru]i pe
scena vie]ii interne ruse. Nistor a relatat
principalele declara]ii ale frunta[ilor noilor for]e
politice afirmate dup` revolu]ie în via]a intern` a
Rusiei.

Ca un lucru îmbucur`tor [i d`t`tor de speran]e, a reliefat
c` to]i ace[tia au dat în permanen]` asigur`ri în sensul
în]elegerii cererilor de autonomie [i „aprob` aceast` alegere
a chestiunilor na]ionale” [i a dorin]elor „de a forma state
independente na]ionale, care s` cuprind` totalitatea
na]iunilor”. Pompiliu Nistor a prezentat [i elementul de
noutate introdus de Kerenski, prin declara]ia lui din 8 aprilie
1917, conform c`reia ru[ii „recunosc primii principiul
dreptului popoarelor de a-[i zidi singure existen]a lor de stat
pe calea plebiscitului”. Oprindu-se asupra în]elesului dat de
Kerenski no]iunii de plebiscit, Nistor a fost obligat s`
recunoasc` c` folosirea termenului „pare a fi o sc`pare din
vedere, o uitare, atât a sociali[tilor, cât [i a guvernului”.
Afirma]ia a fost f`cut` de Nistor în urma constat`rii faptului
c`, în aceast` privin]`, nici „ei în[i[i nu sunt în clar cu ceea
ce voiesc”. Con[tient de ceea ce ar fi însemnat
desf`[urarea unui plebiscit într-o regiune controlat` autoritar
[i discre]ionar de for]a represiv` dominant`, indiferent de
localizarea respectivei regiuni geografice, Nistor a
considerat necesar` explicitarea conota]iei termenului în
sine. În acest sens, el a ar`tat c` este „datoria noastr` de a
conlucra la aceasta, mai ales pân` nu e prea târziu, pân` ce
nu s-a fixat definitiv prin declara]ii solemne sau chiar prin
tratate sau alian]e, cât de departe are s` mearg` dreptul la
independen]` [i existen]` (de sine) a na]iunilor mici”. Pentru
clarificarea [i limpezirea acestor aspecte, Nistor a pus
accentul pe rolul pe care trebuiau s`-l joace reprezentan]ii
respectivelor na]iuni, care urma s` fie unul hot`râtor. Numai
în acest sens misiunea voluntarilor ardeleni [i bucovineni, a
opinat în materialul prezentat Pompiliu Nistor, trebuia s`
devin` una hot`râtoare, pentru c` „noi, pe pielea c`rora se
va încresta dezlegarea acestei chestii, suntem datori s-o
facem, c`ci întreaga îndrept`]ire a noastr` de a fi, întreaga
noastr` fiin]`, în calitate de voluntari, se bazeaz` pe condi]ia
dezleg`rii acestei chestii, în sensul unirii fiec`rui popor într-
un stat na]ional independent”4. Nistor a con[tientizat
pericolul introducerii „plebiscitului” ca unic criteriu al
recunoa[terii voin]ei popula]iei majoritare dintr-o regiune
supus` controlului autorit`]ilor represive ale statului
st`pânitor [i a propus mobilizarea efortului tuturor pentru
limitarea locului [i rolului acestuia.
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De asemenea, Nistor a identificat în persoana voluntarilor
prezen]i la Darni]a, într-un teritoriu neutru, singura for]`
reprezentativ` a ardelenilor [i bucovinenilor menit` a-[i
expune cu claritate [i f`r` nici o team` de represiune imediat`
dorin]a de eliberare na]ional` [i unire a provinciilor lor de
origine cu România. Tocmai ]inând cont de aceast` percep]ie,
raportat` la condi]iile interna]ionale de excep]ie ale
momentului, Pompiliu Nistor a eviden]iat prioritatea ac]iunii
urm`toare: „Cre[te datoria noastr`, c` înc` de la nici un popor
ap`sat care voie[te s` fie liber nu s-au auzit a[a de pu]ine
proteste în contra jugului cel poart` [i a[a de pu]ine cereri de
eliberare ca de la poporul românesc”. Cu triste]e [i
am`r`ciune a fost nevoit s` recunoasc` în fa]a celor prezen]i
c`: „Aceast` datorie nu ne-am îndeplinit-o nici noi, nici cei din
Regat”. Acuza în sine a fost extins` asupra tuturor posibililor
purt`tori de opinie ai ardelenilor [i bucovinenilor voluntari sau
refugia]i în România. De aceea, în continuare, Nistor a
constatat cu acela[i sentiment de regret: „De niciun popor nu
se vorbe[te a[a de pu]in [i ca de-o cantitate neglijabil`,
material` [i uman`, ca de poporul român. [i chiar cu chestia
româneasc` sunt mai neclar, mai ales în Rusia”. În aceast`
privin]` a ar`tat celor prezen]i: „Nu ne este nou` indiferent ce
se crede despre noi în Rusia; aceasta nu era relevant în
vremea absolutismului. În Rusia democrat` de azi, de la care
poate depinde mai mult hot`rârea existen]ei noastre, ce se
crede despre noi are însemn`tate covâr[itoare”. Pornind de la
aceste constat`ri, Pompiliu Nistor a continuat s` prezinte pe
larg o ampl` analiz` a percep]iei „românismului”, în genere, [i
a obiectivului luptei pentru unire a voluntarilor, în particular, în
întreg spa]iul rusesc. Analiza a f`cut o pertinent` trecere în
revist` a tuturor argumentelor favorabile atât „românismului”,
în întregul lui, cât [i necesit`]ii unirii ardelenilor [i
bucovinenilor, în particular; dar [i a celor nefavorabile
acestora. Meritul lui Nistor a constat în prezentarea tuturor
acestor puncte de vedere, pozitive sau negative, înso]ite de un
comentariu bine documentat5. 

l a subliniat f`r` menajamente celor prezen]i faptul c`, la
ora aceea, în „Rusia se [tie c`, la celelalte popoare [...]
care voiesc s` fie independente, s-au produs în decursul

r`zboiului dese acte de dezertare în mas`, r`scoale [i
conjura]ii, se [tie despre condamnarea la moarte [i executare
de cete întregi de oameni politici, însemna]i [i cunoscu]i de
lumea întreag`, de solda]i [i lucr`tori, se [tie de proteste [i
procese sinistre”. În contradic]ie cu acestea, Nistor a prezentat
auditoriului ce credea el c` se [tie despre românii ardeleni [i
bucovineni la acea dat`: „Numai despre români nu prea se
[tie de m`suri analoage; chiar noi afl`m numai cazuri
sporadice, despre oameni pu]in cunoscu]i, întâmplate în
împrejur`ri deloc impun`toare [i demonstative; nici noi n-avem
cuno[tin]e despre martirajul c`peteniilor noastre politice. [i
chiar dac` va fi fost astfel de cazuri, cu atât mai r`u pentru
noi, românii din toate p`r]ile, c` nu le-am [tiut exploata [i nu
le-am f`cut cunoscute lumii întregi”. Dac` „nu am avut” sau
„nu am [tiut s` ar`t`m lumii faptele de rezisten]` [i jertf`”,
Nistor a fost obligat, cu durere, s` constate [i s` prezinte ceea
ce am reu[it s` ar`t`m: „În schimb, la noi [...] s-au f`cut
nenum`rate manifesta]ii de loialitate, deput`[ii la Viena, pe
care ungurii s-au gr`bit s` le trâmbi]eze în lumea întreag`”.
Dac` acestea s-au putut întâmpla la începutul r`zboiului „când
nu se putea prevedea desf`[urarea acestuia”, acum ele pot
primi o anumit` explica]ie [i prin faptul c` „România din motive
politico-strategice nu-[i putea exprima pe fa]` inten]iile”. Dar,
Nistor a fost obligat s` recunoasc` [i s` condamne
permanentizarea unor asemenea ac]iuni [i dup` august 1916,
catalogând cu fermitate c`: „Orice manifesta]ie, orice
declara]ie de loialitate [i alipire fa]` de Habsburgi [i monarhie
e o tr`dare de neam, care nu i se poate ierta num`nui”. În

acela[i timp, Nistor a explicat cauza acestor aparen]e de
loialitate ale ardelenilor [i bucovinenilor fa]` de dubla
monarhie ca datorându-se [i modalit`]ilor ob]inerii lor de c`tre
autorit`]ile statale direct interesate: „Num`rul covâr[itor al
celor ce iau parte la aceste manifesta]ii este strâns cu
baioneta la spate”. Prin aceast` afirma]ie a acuzat public
procedeul utilizat [i a justificat participarea românilor la
adeziunile în cauz`: „Mul]i, foarte mul]i, vor fi s`vâr[it tr`darea
de neam numai pu[i între alternativa: loialitate sau închisoare,
ori moarte.” În]elegând cedarea omului de rând în fa]a actului
de represiune, Nistor a înfierat-o pe cea a frunta[ilor politici ai
ardelenilor [i bucovinenilor: „Dac` omenirea «în]elege»
cedarea de fric` a celor mici [i ne-nsemna]i, nu poate admite,
nici ca împrejurare atenuant`, la[itatea acelor c`petenii
politico-culturale, pe care am fost înv`]a]i s`-i vedem în
fruntea vie]ii politice române[ti, c`ci prin faptul lor au
compromis marele principiu pentru care au luptat ei, [i noi, [i
str`mo[ii no[tri”. Înfierând la[itatea acelor conduc`tori, Nistor,
în acela[i timp, a f`cut cunoscut: „E evident c` poporul român
nu-[i poate exprima azi [i acas` libera sa voin]`, aceasta o
pot exprima numai doi factori ai s`i, ie[i]i de sub jugul ce le
închide gura celor de acas`. Primul dintre ace[tia sunt
refugia]ii no[tri în România, în]elegând prin ace[tia pe cei ce
au trecut grani]a cu inima curat`, cu sfântul gând s` lupte cu
vorba [i cu fapta pentru ideal, iar nu s`-[i apere cinstita lor
piele”. [i totu[i, dac` primul factor putea fi acuzat de o anumit`
influen]are, prin îns`[i reziden]a lui pe teritoriul României, cel
de-al doilea nu mai putea fi acuzat în acest sens. Cu deplin`
cunoa[tere a realit`]ii politice [i implica]iilor afirma]iilor f`cute,
Nistor a nominalizat acest „al doilea factor liber” de opinie al
ardelenilor [i bucovinenilor. Factorul în cauz`: „Suntem noi,
voluntarii români. Primul glas tare al nostru a fost c` ne-am
prezentat credincio[i la apelul na]iunii, f`r` r`sgândire [i f`r`
specula]ii de orice natur`”. Inexisten]a  pân` atunci pe plan
interna]ional a acestui „glas”, care s` fac` „s` se [tie despre
noi [i s` ne aud` glasul [i cei p`r`si]i ai no[tri, Neamul
românesc din Austro-Ungaria [i România, [i ]`rile aliate [i
chiar [i Rusia, în care ne afl`m”, s-a datorat - a considerat
Nistor - voluntarilor care au fost „lipsi]i de sprijinul mul]imii,
care s` stea în jurul” lor [i de „nesiguran]a [i stadiul, ve[nic
prelungit, de t`cere în care suntem; dar [i un gând, nu josnic,
dar mic [i nevrednic de hot`rârea ce-am luat-o s` ne punem
via]a pe altarul nostru: a fost gândul s` nu afle ungurii [i nem]ii
despre noi, s` nu se întâmple nimica r`u celor de acas`”. La
momentul expozeului, ca elibera]i de orice re]ineri [i team`,
Nistor a propus celor prezen]i s` fie de acord asupra faptului
c` a sosit momentul: „s` [tie ungurii c` noi nu-i mai vrem, s`
[tie cei de acas`, c` noi nu i-am uitat [i s` prind` din curajul
nostru nou curaj, nou` voin]` de-a suferi [i spera”6.

recând la analiza schimb`rilor survenite pe scena
politic` în urma victoriei revolu]iei ruse, Nistor a ar`tat
c`: „Azi, [i-n viitor tot mai mult, soarta lumii se decide în

casa ]`ranului [i-n atelierele muncitorului; ast`zi se pun în
discu]ie la pia]` tratatele [i alian]ele diplomatice, se revizuiesc
toate hot`rârile p`rute nestr`mutate ale statelor. R`zboiul
ast`zi  se poart` în numele libert`]ii popoarelor, al drept`]ii [...]
pentru to]i oamenii”. Ca o urmare direct` a acestor schimb`ri,
el a f`cut apel la cei prezen]i: „Ar fi o crim`, dac` nici ast`zi nu
s-ar auzi glasul nostru, dac` [i acum am lipsi s` ne spunem
cuvântul nostru, prin care s` ar`t`m c` r`zboiul nostru, de
asemenea, e în numele democra]iei, în numele dreptului
elementar, al fiec`rui popor, de via]`; s`-[i hot`rasc` singur
soarta, s`-[i aleag` singur statul pe care voie[te s`-l formeze
sau la care voie[te s` se alipeasc`”. Aceast` adev`rat`
declara]ie de politic` extern` a avut menirea s` arate lumii
întregi principiile în baza c`rora voluntarii ardeleni [i
bucovineni în]eleg s` ac]ioneze [i s` le urmeze în lupta lor,
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deschis declarat`, de eliberare na]ional` a provinciilor din care
provin [i unirea lor la România. Con[tien]i de faptul c`
ac]iunea lor nu are caracteristica unicit`]ii, ci, dimpotriv`, a
paralelismului cu aceea a celorlalte popoare subjugate din
dubla monarhie, voluntarii s-au pronun]at deschis pentru o
colaborare cu toate for]ele democratice care-i pot ajuta
realizarea obiectivului lor. De asemenea, Nistor a nominalizat
în expunerea lui cadru, ac]iunile deja desf`[urate în acest
sens de c`tre celelalte popoare din dubla monarhie:
„Prizonierii cehi din Kiev, din Moscova [i foarte probabil [i din
alte p`r]i, au intrat deja în leg`tur` cu comitetele revolu]ionare
ruse[ti, cerând s`-i primeasc` [i pe ei în organiza]ia lor [i
unde vor lucra, desigur, pentru independen]a lor na]ional`”. 

ai mult decât atât: „Din multe p`r]i s-au trimis de
ofi]eri [i solda]i prizonieri adrese de salut [i aderen]`
revolu]iei ruse[ti, cerându-se acelea[i drepturi

na]ionale ca [i ale popoarelor st`pânitoare”. Luând act de
ac]iunile cu caracter na]ional revendicativ desf`[urate atât în
spa]iul imediat înconjur`tor, cât [i în plan interna]ional în
genere, Nistor a ar`tat c` a sosit momentul începerii unor
ac]iuni similare [i din partea românilor ardeleni [i bucovineni.
Ca urmare, principala „datorie” a voluntarilor aduna]i la Darni]a
trebuia s` devin` aceea prin care ei „s` se manifeste în prima
linie printr- un memoriu-declara]ie” ce urma s` fie trimis:

„1. guvernului rusesc provizoriu;
2. comitetelor lucr`torilor [i solda]ilor din Petrograd,

Moscova, Kiev [i ora[ele mai însemnate, precum [i altor
organe ale revolu]iei;

3. partidelor politice [i b`rba]ilor de stat mai însemna]i din
Rusia;

4. ziarelor [i revistelor ruse[ti;
5. organiza]iilor na]ionale cehe, sârbe[ti, poloneze [i

rutene din Rusia, care au acela[i scop ca noi, precum [i
corpora]iilor voluntarilor na]iunilor de mai sus;

6. de alt` parte reprezentan]ilor, din Rusia, ai statelor aliate
[i neutrale, pentru a fi transmise guvernelor lor;

7. birourilor de pres`, ziarelor [i revistelor mai însemnate
franceze, engleze [i italiene;

8. [i de sine se-n]elege, [i guvernului [i ziarelor
române[ti”7. Întreaga problematic`, ca o recapitulare a celor
prezentate, în final a fost concentrat` în principalele „teze” ale
„Declara]iei – adres`” ce trebuiau prezentate tuturor for]elor
sus nominalizate. Tezele respective, dup` ce au fost grupate
de c`tre Pompiliu Nistor în [apte tematici distincte, au fost
prezentate auditoriului sub urm`toarea formulare:

„ I. Salut democra]iei ruse[ti, ader`rii la programul lor
democratic-social, ar`tând c` programul politic al nostru e
identic [i c` l-am profesat, de zeci [i sute de ani; ar`tând, c`
noi suntem un popor absolut democrat, compus din ]`rani,
muncitori [i intelectuali în mare parte proletari, f`r`
aristocra]ie, f`r` capitali[ti [i f`r` latifundii”. Prin aceast` tez`
s-a urm`rit, temporar, punerea în eviden]` a similitudinii
obiectivelor ardelenilor [i bucovinenilor cu cele ale revolu]iei
ruse. Prin paralelismul proclamat s-a sperat în captarea totalei
bun`voin]e a noilor st`pâni ai Rusiei [i primirea, din partea
acestora, a întregului ajutor menit a asigura formarea Corpului
Voluntarilor Români [i recunoa[terea obiectivului luptei
acestuia.

„ II. S` se arate luptele noastre politico-sociale cu
guvernele noastre; s` se arate c` toat` lupta pentru
democra]ie a fost strâns legat` de lupta pentru na]iune, c`
pân` la dezlegarea acesteia în Austro-Ungaria nu se poate
dezlega nici chestia social`, ceea ce au recunoscut [i
partidele socialiste.

III. S` se spun` c` noi suntem un popor în limb`, cultur`,
structur` social`, în întreaga fiin]a noastr` etnic` cu celelalte
p`r]i constitutive ale neamului românesc; c` voin]a noastr`

nestr`mutat` e de-a forma un stat na]ional din to]i românii, pe
care-l vom zidi pe bazele cele mai înaintate ale democra]iei.

IV. S` se arate c`, prin recunoa[terea Poloniei
independente în marginile ei etnografice, s-a început
dezmembrarea Austro-Ungariei [i Germaniei; c` acela[i drept
îl avem [i noi, al`turi de celelalte popoare asuprite de
monarhie, care nu-i decât un conglomerat de ]`ri r`pite f`r`
consim]`mântul popula]iei lor; c` tocmai, ca s` nu fie în
contrazicere cu sine îns`[i, democra]ia rus` trebuie s`
concead` [i cererile noastre, interpretând în sensul de mai sus
«Sameopredelenie» de care vorbe[te în manifestele ei.

V. S` se arate [i minciuna ce s-ar ascunde sub
autonomiile ce-ar fi s` se dea [i imposibilitatea pentru noi de a
le primi.

VI. S` se arate c`-n cadrele vechi ale monarhiei, atât
teoretic, cât [i practic, un plebiscit nu poate exprima voin]a
liber` a popoarelor pân` ce ungurii [i nem]ii vor putea dispune
de toat` puterea aparatului de stat.

VII. S` se fac` cunoscut c` glasul celor de acas` e amu]it
[i dac` se aude e fals [i stors prin teroare [i de frica baionetei;
dovad` ultima declara]ie de loialitate, pe care au isc`lit-o
al`turi de tr`d`torii vechi [i unii din fo[tii no[tri conduc`tori
politici. [i-n sfâr[it, c` glasul adev`rat e exprimat de întrega
istoria noastr`, de martirii no[tri, de refugia]ii no[tri [i de noi,
voluntarii; care, ca ofi]eri – aproape în întregime, ca solda]i în
num`r de zeci de mii, suntem gata s` ne jertfim via]a noastr`
pentru idealul na]ional”8.  

Dup` încheierea expunerii locotenentului medic Pompiliu
Nistor, ofi]erii voluntari de la Darni]a, prezen]i la adunarea din
11 aprilie 1917, au hot`rât în unanimitate întocmirea, în baza
tezelor expuse [i a materialului documentar prezentat, unei
„Declara]ii – adres`” [i trimiterea ei „organelor democra]iei
ruse[ti, ambasadelor tuturor statelor aliate [i neutrale din
Rusia, ziarelor mai mari [i la agenturile de publicitate [pres` –
n.n.]; precum [i, de sine se în]elege, guvernului [i ziarelor
române”. În vederea redact`rii finale a „Declara]iei”, care urma
s` fie supus` aprob`rii tuturor voluntarilor români din Darni]a
în ziua de 13 aprilie 1917, a fost aleas` de c`tre ofi]erii
prezen]i o „comisie” format` din: Pompiliu Nistor, Victor Deleu,
Octavian Vasu, Nicolae Nedelcu, Gavril` Iuga, Vasile Chiroiu,
Trifan Ghilezan, Simion Gocan [i Emanoil Isopescu”. La
rândul lor, membrii comisiei au „încredin]at redactarea” formei
finale a „Declara]iei, domnului doctor Pompiliu Nistor”9.
Proiectul-program destinat a fi inclus în forma final` a
„Declara]iei”, a fost catalogat de c`tre ofi]erii voluntari
participan]i la adunare drept „un nou program politic,
indispensabil în noua lume [i reclamat de marile interese ale
neamului”10.

precierile unanime ale participan]ilor asupra con]inutului
materialului prezentat au stat [i la baza hot`rârii
membrilor comisiei de a declina sarcina redact`rii formei

finale a „Declara]iei” locotenentului medic Pompiliu Nistor.
În ziua de 13 aprilie 1917, în prezen]a tuturor voluntarilor

afla]i la Darni]a, s-a dat citire documentului, care, în forma lui
final`, a fost intitulat semnificativ „Memoriul-manifest al
Corpului Voluntarilor Români” din Rusia11.

„Memoriul-manifest” a respectat, în forma final`, structura
[i „tezele” cuprinse în materialul prezentat de Pompiliu Nistor
ofi]erilor voluntari în ziua de 11 aprilie [i s-a adresat
„Guvernului provizoriu al Rusiei, Sfatului deputa]ilor,
muncitorilor [i solda]ilor din Petrograd, tuturor statelor aliate [i
neutre prin reprezentan]ii lor în Rusia”, în numele Corpului,
„Voluntarilor Armatei Române, ofi]eri, subofi]eri [i solda]i de
na]iune român` de pe teritoriul monarhiei austro-ungare, fo[ti
prizonieri de r`zboi în Rusia”. Memoriul a f`cut public
angajamentul voluntarilor pentru viitor: „Cu jertfa vie]ii noastre
suntem gata s` intr`m în lupt` pentru împlinirea idealului
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nostru: de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din
monarhia austro-ungar` în una [i nedesp`r]it` Românie liber`
[i independent`”. Dup` exprimarea acordului [i încrederii în
programul revolu]iei ruse, a fost eviden]iat programul luptei
voluntarilor români, „satisfacerea deplin` a dreptelor noastre
cereri – postulate inerente oric`rei democra]ii adev`rate – de
via]` liber` [i independent` na]ional`, atât pe teren politic, cât
[i cultural [i economic”. 

ndeplinirea programului, s-a ar`tat în manifest, putea
aduce sfâr[itul „st`pânirii absolutiste [i reducerea la
adev`rata lui valoare a elementului maghiar [i german,

care, de[i în minoritate, voie[te s` ne ]ie în continu` sclavie
economic`, cultural` [i na]ional`, s` ne r`peasc` ce avem
mai scump: limba, cultura [i averea, chiar s` ne impun` cu
sila limba [i cultura lor”. Perspectiva permanentiz`rii
domina]iei ungare [i austriece „pe toat` întinderea Europei
centrale [i sud-estice” a fost semnalat` drept un pericol
împotriva c`ruia manifestul a proclamat hot`rârea ferm` a
voluntarilor, ca împreun` cu „celelalte popoare, aliatele noastre
fire[ti”, de a se opune proiectului pentru c` „]ineau din tot
sufletul s` nu ne lep`d`m de na]iunea noastr`, orice s-ar
întâmpla”. În acest context în manifest a fost prezentat`
adev`rata situa]ie intern` din Austro-Ungaria în care „chestiile
na]ionale primeaz` totdeauna pe cele sociale; de aceea, pân`
nu se vor dezlega, conform drepturilor gin]ilor, chestiunile de
na]ionalitate” în dubla monarhie, pace nu va fi, nici bun`stare.
Manifestul a avertizat, previzionar, c` pân` nu vor fi acordate
drepturi depline popoarelor din monarhia dualist`, „orice
reforme democratice” propagate de aceasta „vor fi moarte [i
mincinoase”. Pân` ce nu vor fi ob]inute toate drepturile
na]ionale de c`tre popoarele asuprite, în manifest s-a ar`tat c`
în: „Austro-Ungaria vor fi cele mai multe privilegii, cele mai
mari d`ri, cei mai mul]i emigran]i [i cele mai mari mizerii. Pân`
atunci Austro-Ungaria va fi un cuib de viespi, care va amenin]a
în continuu pacea [i via]a lini[tit` a Europei întregi”. Dup`
eviden]ierea adev`ratei fa]ade a politicii interne din dubla
monarhie, a fost proclamat cu fermitate [i claritate scopul final
vizat de voluntarii români ardeleni [i bucovineni prin lupta lor:
„Ast`zi, când noi românii – ca [i celelalte neamuri subjugate –
ne-am convins definitiv c`, nou` ca români, nu ne mai e
posibil` existen]a în cadrul statului austro-ungar; noi, care în
limb`, cultur`, în structur` social` [i în întreaga fiin]a noastr`
etnic` [i politic` form`m un trup mic [i nedesp`r]it cu toate
celelalte p`r]i constitutive ale na]iunii române, cerem cu voin]`
nestr`mutat` încorporarea noastr` la România liber`, pentru a
forma împreun` cu ea un singur stat na]ional românesc, pe
care îl vom zidi pe bazele celei mai înaintate democra]ii.” 

|n continuare a fost f`cut cunoscut angajamentul ferm al
voluntarilor dispu[i la orice sacrificii în vederea îndeplinirii
obiectivului propagat al luptei lor: „Pentru acest ideal ne
punem în cump`n` tot ce avem, via]a [i averea noastr`,
femeile [i copiii no[tri, via]a [i fericirea urma[ilor no[tri. [i nu
ne vom opri pân` nu vom învinge ori vom pieri.” Referitor la
concesiile de ordin na]ional promise de monarhia dualist` c`
vor fi efectuate dup` încheierea conflictului, manifestul le-a
denun]at ar`tând adev`rul acestora: „În cadrele statului
austro-ungar orice concesii, orice legi, fie cât de drepte, orice
garan]ii s-ar da, oricât de serioase s-ar p`rea, vor fi tot
minciuni, care vor fi c`lcate în prima zi. C`ci ar trebui înainte
de toate s` se schimbe firea celor dou` neamuri st`pânitoare,
pentru ca ele s` renun]e la visurile lor de hegemonie absolut`
[i de imperialism”. Prin intermediul Manifestului, voluntarii
români ardeleni [i bucovineni [i-au expus cu claritate, liberi de
orice constrângeri, obiectivul politic al ac]iunii lor militare:
„Cerem deci încorporarea noastr` la România, în numele
dreptului fiec`rei na]iuni capabile de via]` [i în stare de a-[i
hot`rî singur` soarta, de a-[i alege singur` statul [i forma prin

care voie[te s` se guverneze. În numele sim]`mintelor noastre
adânc democratice apel`m pentru împlinirea acestui
fundamental postulat al democra]iei, mai ales la sprijinul tinerii
democra]ii ruse[ti”. 

Documentul a acuzat f`r` re]inere structura statal` dualist`
pe care a caracterizat-o c`: „Nu e altceva decât un
conglomerat de ]`ri r`pite prin for]a brutal`, f`r`
consim]`mântul na]iunilor lor, care n-au nimic comun cu na]iile
ce le subjug` decât ura ce-o simt de ele – ur` care va înceta
numai odat` cu c`derea grani]elor actuale.” De aceea, a fost
subliniat` apoi necesitatea dispari]iei respectivei structuri
statale: „Dezmembrarea Austro-Ungariei ar însemna
repararea, în numele democra]iei, a marii nedrept`]i istorice ce
s-a f`cut popoarelor prin înc`tu[area lor de un tron sângeros
[i de o împ`r`]ie f`r` lege. Iar nedezmembrarea ei ar însemna
c` democra]ia recunoa[te atotputernicia for]ei brutale [i c`
sanc]ioneaz` un trecut absolutist [i feudal”.

Cu referire direct` la posibilitatea desf`[ur`rii pe aceast`
tem` a unui „plebiscit”, sub autoritatea dublei monarhii,
Manifestul a proclamat: „În practic` se poate oare închipui un
plebiscit între na]iunile subjugate pân` ce vor exista cadrele
existente ale monarhiei, pân` ce na]iunile dominante vor putea
dispune de tot aparatul puterii de stat? Dar acesta ar însemna
teroare, nu plebiscit; aceasta ar însemna renun]area la orice
aspira]iuni, ori moartea. Se poate închipui oare în astfel de
împrejur`ri, astfel de garan]ii, care s` nu fie c`lcate [i
eludate?” În final, Manifestul a proclamat vizionar, în mod
public, crezul voluntarilor români din Ardeal [i Bucovina în
victoria final` a luptei lor: „Sângele nostru nu se va v`rsa în
zadar. Credem ferm c` între viitoarele state fericite, na]ionale
[i democratice va fi [i România tuturor românilor”.
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Dup` adoptarea în unanimitate de c`tre cei prezen]i, în
mod reprezentativ [i simbolic, „Memoriul–manifest” a fost
semnat de un num`r egal de ofi]eri (250) [i subofi]eri, grada]i [i
solda]i (250) voluntari12. Conform hot`rârilor anterioare,
documentul a fost tradus în limbile rus` [i francez` [i expediat,
între 23-27 aprilie 1917, tuturor „celor aminti]i” la începutul lui13.
Documentul a ap`rut [i în ziarele române[ti din Statele Unite,
fiind distribuit acestora de c`tre Misiunea Român` (Vasile
Lucaciu, Vasile Stoica [i Ioan Mon]ia) care l-a primit la Darni]a,
în drumul ei de la Ia[i în America. De asemenea, textul
documentului [i preciz`ri referitoare la constituirea Corpului
Voluntarilor Români la Darni]a au fost tip`rite de alia]i [i lansate
din avioane deasupra pozi]iilor ocupate de trupele austro-
ungare pe frontul acestora din Italia14. În România documentul
a parvenit generalului Prezan, prin intermediul lui Onisifor
Ghibu, care ulterior l-a adus la cuno[tin]a regelui [i guvernului.
Apoi, textul „Memoriului-manifest” a ajuns la cuno[tin]a corpului
diplomatic din Ia[i, presei [i opiniei publice.

rin reprezentativitatea celor prezen]i, prin con]inutul
program al documentului, prin aria de adresare, prin
raportarea la situa]ia interna]ional` a momentului [i

corelarea acesteia cu scopul afirmat al ac]iunii lor
„Memoriul–manifest” sau „Declara]ia” de la Darni]a „a fost
socotit` de cei ce [i-au câ[tigat merite în organizarea ac]iunilor
drept «Prima Alba Iulia», adic` cea dintâi manifestare puternic`
de unire a teritoriilor române[ti din Austro-Ungaria la România.”
Documentul în sine a constituit un act politic „de o valoare
incontestabil`, prin principiile proclamate, prin maturitatea
programului politic formulat, prin orizontul larg al în]elegerii
problemei na]ionale a tuturor popoarelor subjugate [i asuprite”.

De asemenea, prin raportarea con]inutului la situa]ia
intern` a românilor din Austro-Ungaria [i cea interna]ional` a
României, documentul a constituit, pentru acea perioad`, „o
dezmin]ire categoric` a afirma]iilor oficialit`]ilor austro-ungare
cu privire la loialitatea na]ionalit`]ilor” [i o „negare tot atât de
categoric` a declara]iei de fidelitate impus` de Tisza István”, în
februarie 191715. Unul dintre participan]i, voluntarul Adrian
Ganea, a subliniat faptul c` Manifestul „a rupt pentru prima
dat` lan]urile robiei maghiare [i austriece, la aceast` adunare
s-a pronun]at pentru prima dat` dezlipirea Ardealului de

cotropitorii seculari [i alipirea lui la Patria-mam`”16. Manifestul
voluntarilor români a constituit prima afirmare interna]ional` de
amploare a acestora, propagând în mediile politice [i civile
str`ine [i române obiectivele luptei lor. Octavian Goga,
reprezentantul de frunte al refugia]ilor ardeleni [i bucovineni în
România, a apreciat Manifestul de la Darni]a ca pe „o pre]ioas`
contribu]ie” în l`murirea rolului [i locului Corpului Voluntarilor17.

Prin „Memoriul–manifest” de la Darni]a, voluntarii români
au f`cut cunoscut` lumii democratice angajarea lor în lupta
pentru ob]inerea eliber`rii de sub autoritatea dublei monarhii a
provinciilor pe care le reprezentau [i au dezmin]it categoric,
f`r` posibilitate de negare, a[a-zisa „fidelitate” a românilor fa]`
de puterea de la Budapesta. Exprimarea f`r` echivoc a
dorin]ei de unire a Ardealului [i Bucovinei cu România, într-un
moment dificil în plan interna]ional [i militar pentru aceasta, a
reprezentat „primul act de unire a românilor din Austro-Ungaria
cu Regatul.” De aceea, adunarea de la Darni]a a fost
considerat`, ulterior, ca „Prima Alba Iulia”, pentru c` ea a
„legitimat pentru prima oar` aspira]iile noastre” pentru
înf`ptuirea României Mari [i a atras aten]ia „str`in`t`]ii” asupra
„voin]ei unui popor de a înf`ptui Unirea”18. Importan]a
documentului rezid` [i în momentul ales de voluntari pentru
întocmirea [i difuzarea lui în lumea întreag`, „când ]ara
noastr` era mai bine de jum`tate cotropit` de du[mani.” Prin
acest document, voluntarii ardeleni [i bucovineni au
demonstrat c` „î[i ofer` energia [i via]a pentru salvarea
României, considerat` de ei ca patria lor” [i au f`cut public`,
„în fa]a lumii întregi, voin]a nest`vilit` s` fac` România Mare,
unit` într-un singur trup [i pe veci”19. „Memoriul-manifest” de la
Darni]a a avut darul de a exprima cu claritate voin]a de
autodeterminare a voluntarilor, reprezentan]i ai românilor
ardeleni [i bucovineni, [i, mai ales, de unire necondi]ionat` cu
România.

rin con]inutul s`u de idei, documentul de la Darni]a a
constituit cel mai puternic argument în favoarea
ac]iunii voluntarilor [i a exprimat în forma cea mai

concis` scopul final al luptei lor. Pân` la înf`ptuirea
României Mari, ideile cuprinse în „Memoriul-manifest” s-au
reg`sit în toate documentele de propagand` extern`
întocmite de voluntarii români.                                         
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n orice r`zboi, chestiunea
administr`rii teritoriului ocupat este
imposibil de evitat. 

Ast`zi, în diferite zone de conflict din
lume, for]ele armate str`ine exercit` –
explicit sau implicit – rolul de for]e de
ocupa]ie, fie prin administrarea direct` a
teritoriului, fie prin sprijinul efectiv [i
controlul asupra unei administra]ii
na]ionale acceptate. Mandatul sub care
aceste for]e ac]ioneaz` are o anumit`
importan]` (dup` Al Doilea R`zboi
Mondial, de regul`, sub mandat O.N.U.),
dar, în condi]ii de criz` a rela]iilor
interna]ionale, organismele mandatare î[i
pierd din credibilitate, astfel c` acest
mandat este confuz post factum [i, în
orice caz, pur formal. În perioada
interbelic`, de exemplu, Liga Na]iunilor,
care, în primul deceniu interbelic,
impunea solu]ii unor conflicte poten]iale
sau latente – împiedicând dezvoltarea lor
c`tre criz` – [i-a pierdut credibilitatea (în
deceniul urm`tor), astfel c` r`zboiul s-a
impus [i a sanc]ionat exact statele (între
altele) care i-au sl`bit for]a (prin politica
de ced`ri repetate la orice ac]iune de
nesocotire a tratatelor de pace) 1. 

În campania anului 1916, Armata
Român` a evacuat zone extinse din
teritoriul na]ional. Acest teritoriu a fost
administrat, pân` în mai 1918, de trupele
de ocupa]ie ale Puterilor Centrale.
Regimul de ocupa]ie s-a p`strat [i dup`
semnarea p`cii (7 mai 1918), pân` la 11
noiembrie 1918. Din ianuarie-februarie
1918, efective române[ti au fost, la
rândul lor, solicitate s` asigure ordinea în
Basarabia, apoi, din 25 octombrie 1918,
o divizie româneasc` a ocupat teritoriul
Bucovinei la solicitarea insistent` a
liderilor români bucovineni. Din
decembrie 1918, elemente ale armatei
române au p`truns în Transilvania la
chemarea liderilor politici ardeleni pentru
salvarea vie]ii [i bunurilor locuitorilor
români, expu[i jafurilor organizate de
diferite grup`ri paramilitare maghiare.
Ulterior, teritoriul administrat de armata
român` s-a extins la nivelul întregii
Ungarii. În Banat, trupele sârbe au
asigurat, o vreme, administrarea în zone
extinse, apoi administra]ia s-a exercitat
sub autoritatea Corpului Expedi]ionar
Francez. Abia în august 1919 colonelul

(ulterior generalul) Virgil Economu
p`trunde în Timi[oara cu trupele lui 2.

Dup` Primul R`zboi Mondial s-au
f`cut numeroase studii [i analize cu
referire la aproape toate opera]iile
armatei române în timpul campaniei, la
preg`tirea [i dotarea unit`]ilor [i marilor
unit`]i pentru lupt`, în ideea desprinderii
înv`]`mintelor [i concluziilor necesare

unor decizii corecte în situa]ii similare.
Adeseori, disputa s-a transferat în zona
politic`, încercând s` se stabileasc` în
sarcina c`rei forma]iuni politice ar trebui
„plasat`” r`spunderea pentru dezastrul
din 1916 3.

Problema administr`rii teritoriilor
definitiv sau vremelnic ocupate de
armata român` în Primul R`zboi Mondial
(asupra termenului se poate discuta) a

fost expediat` în câteva aprecieri publice
generale. Totu[i, chestiunea a fost
suficient de complex` încât a creat
dificult`]i serioase atât Înaltului
Comandament Român, cât [i
e[aloanelor angajate în lupt`, obligate s`
renun]e la importante resurse umane
pentru gestionarea situa]iilor în
proximitatea frontului. Misiunea, oarecum
inedit`, a armatei rom#ne (campania din
1913 este doar în parte semnificativ` din
acest punct de vedere) de administrare a
unui teritoriu ocupat/eliberat (în
Basarabia, Bucovina, Transilvania [i
Ungaria) a fost îndeplinit` în contextul
unei situa]ii interna]ionale complexe.

C`derea frontului oriental [i
defec]iunea rus` din 1917-1918 –
armisti]iul germano-rus de la Brest-
Litovsk, din 22 noiembrie/5 decembrie
1917, [i pacea semnat` de autorit`]ile
bol[evice ruse, la 18 februarie/3 martie
1918, [i, respectiv, de Ucraina, la 27
ianuarie/9 februarie, cu Puterile Centrale,
în aceea[i localitate – au pus autorit`]ile
române în imposibilitatea de a continua
r`zboiul, astfel c`, dup` mai multe
tergivers`ri, ele au semnat Tratatul de
Pace impus de Centrali, la 7 mai 1918 4. 

Revolu]ia rus`, declan[at` în
februarie 1917, a radicalizat categorii
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sociale [i comunit`]i na]ionale, gr`bind
destructurarea vechiului Imperiu ]arist.
Rând pe rând, gubernii [i provincii de la
grani]a fostului Imperiu [i-au declarat
autonomia [i, în final,  s-au separat de
„maica Rusie”, invocând [i sloganul
bol[evicilor dup` preluarea puterii (25
octombrie/7 noiembrie 1917), care
încuraja aceste tendin]e. Autoritatea în
teritoriile noilor state era, îns`, atât de
precar`, încât cet`]eanul obi[nuit, mai
ales, era expus tuturor riscurilor în
climatul de anarhie generat de vidul de
putere care s-a creat prin dispari]ia
autorit`]ii centrale. 

Într-un asemenea climat s-au instituit
organele de putere în Basarabia.
Congresul Ost`[esc, ]inut la Chi[in`u, în
perioada 20 octombrie/2 noiembrie – 27
octombrie/9 noiembrie 1917, a decis
înfiin]area unui Sfat al }`rii, compus din
delega]i ai s`i, ai sovietului ]`ranilor, din
reprezentan]i ai intelectualilor [i
meseria[ilor, care s-a întrunit la 21
noiembrie/4 decembrie 1917 5. 

Noua putere de la Chi[in`u, lipsit` de
instrumente pentru men]inerea ordinii,
era la discre]ia Rumcerod-ului [i a altor
organiza]ii armate de factur` sau de
inspira]ie bol[evic`, astfel c` deciziile
sale de maxim` importan]` pentru soarta
provinciei erau confuze, îndelung [i
virulent contestate [i, în orice caz, f`r`
mari [anse de aplicare. Starea de
anarhie [i nesiguran]` în teritoriul dintre
Prut [i Nistru era men]inut` [i accentuat`
de contingentele de solda]i ru[i
bol[eviza]i care se scurgeau în
debandad` de pe frontul român c`tre
imensul spa]iu rusesc, prin zone
devastate din Basarabia. În câteva zone,
controlul era de]inut vremelnic de Armata
de Orient a alia]ilor din Antant` sau de
contingentele ucrainene în trecere c`tre
teatrele de opera]ii din nordul M`rii
Negre.

Nevoia unui control sigur al
depozitelor de armament din Basarabia,

necesare for]elor de pe frontul român (de
care era interesat statul major al
generalului {cerbacev, dar [i Marele
Cartier General român) a fost evocat`, în
câteva rânduri, în conferin]ele de stat
major de la Ia[i [i Moghilev. Noile
autorit`]i de la Chi[in`u s-au adresat [i
ele guvernului de la Ia[i pentru sprijin
prin trimiterea de trupe care s` asigure
ordinea în teritoriu. Decizia era îns` greu
de asumat de guvernul de la Ia[i, atât
timp cât exigen]ele Armisti]iului dintre
România [i Puterile Centrale, încheiat la
26 noiembrie/7 decembrie 1917
interziceau deplas`rile de trupe
române[ti, iar frontul român – descoperit
prin p`r`sirea lui de c`tre ru[i – trebuia
asigurat tot cu trupe române[ti din
rezerv`. Pentru a menaja
susceptibilit`]ile Centralilor, în ianuarie
1918 Marele Cartier General român – în
leg`tur` cu generalul {cerbacev – a
hot`rât s` pun` la dispozi]ia Sfatului }`rii
de la Chi[in`u un deta[ament de
voluntari ardeleni adu[i direct de la Kiev.
Deta[amentul a fost arestat [i dezarmat
de garnizoana din Chi[in`u care primea
ordine de la Odessa.

Încercarea a fost reluat` prin
trimiterea unui deta[ament de voluntari
ardeleni de la Ia[i (cu o înzestrare mai
bun`), dar nici acesta n-a reu[it s` se
impun`. 

În final, guvernul de la Ia[i [i-a
asumat r`spunderea [i a planificat s`
trimit` ini]ial dou` – apoi patru – divizii
(din care dou` de infanterie) sub
comanda generalului Ernest Bro[teanu 6. 

Nu dezvolt subiectul relativ la
situa]iile în care autoritatea
comandamentelor române[ti s-a impus
în zonele de dislocare din Basarabia.
Jurnalul ac]iunilor militare ale fiec`rui
regiment este plin de întâmpl`ri dintre
cele mai bizare. Felul în care unit`]ile
române[ti au impus [i asigurat ordinea,
concomitent cu respingerea infiltr`rilor
bol[evice de la r`s`rit de Nistru, cu

asigurarea deplas`rii Armatei de Orient a
alia]ilor, cu supravegherea conflictului
dintre Armata Ro[ie, albgardi[ti, cazaci
[i for]ele armate ale Radei ucrainene de
la Kiev, poate face obiectul unui studiu
separat, în care sigur [i-ar g`si locul
controversatul Acord Averescu –
Rumcerod7.

Autoritatea româneasc` în Culoarul
Dobrogean s-a impus, de asemenea, cu
dificultate. De[i Bulgaria ie[ise din
r`zboi dup` Armisti]iul de la Salonic din
16/29 septembrie 1918, contingente ale
armatei sale „întârziau” prin Dobrogea [i
agitau numeroasele „comitete”
probulgare, încurajate de unit`]ile
italiene din Corpul expedi]ionar aliat s`
se adreseze Conferin]ei de Pace prin
peti]ii [i memorii pentru unirea Dobrogei
cu Bulgaria. Doi ani au fost necesari
autorit`]ilor române pentru impunerea
ordinii între Dun`re [i Marea Neagr`.
Siguran]a n-a fost asigurat` deplin nici
în perioada interbelic`, bandele de
comitagii constituind permanent un
factor de insecuritate în zon` 8.

N-am f`cut nici o apreciere despre
responsabilitatea [i organizarea
administr`rii de c`tre armat` a
teritoriilor din Transilvania, Bucovina [i
Ungaria, întrucât informa]iile respective
se reg`sesc în studiul al`turat, întocmit
de Serviciul Istoric în 1935. Datele din
acest studiu au fost utile pentru
Campania din Est a armatei române în
Al Doilea R`zboi Mondial, când
comandamentele acesteia au
administrat zone întregi din Crimeea,
Stepa Calmuc` [i Transnistria. Aceste
înv`]`minte n-au avut valoare pentru
Campania din Vest, \ntruc#t teritoriul
eliberat împreun` cu sovieticii era
administrat de ace[tia. S` re]inem c`
nici m`car în propriul nostru teritoriu
eliberat (nordul Ardealului) nu am putut
instala administra]ie româneasc`,
sovieticii st`pânind aici pân` dup` 6
martie 1945.

Nu am g`sit în arhive studii
întocmite dup` Al Doilea R`zboi
Mondial, cu valoare de „lec]ii înv`]ate”,
despre felul în care comandamentele
române[ti au administrat teritoriul
de]inut în diferite zone ale frontului în
Campania din Est. Ele ar fi fost cu
siguran]` utile, inclusiv pentru efectivele
de ast`zi ale Armatei Române chemate
pe diferite teatre de opera]ii militare din
Balcani [i din Orient. În absen]a
acestora, propun cititorilor revistei
„Document” constat`rile pe care
Serviciul Istoric le-a f`cut despre modul
cum s-a planificat [i exercitat
administra]ia în zone ocupate de armata
român` de dincolo de grani]a de nord [i
de vest a ]`rii, în ceea ce am putea
numi „r`zboiul de dup` r`zboi”.
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A. TERITORIUL ANEXAT
I. Organizarea par]ial` a Bucovinei
Zone delimitative de ocupa]ie:
Zona I:
Ordinul M.C.G. pentru ocuparea Bucovinei s-a emis la

25.XI/7.XI.1918. Trecerea primelor elemente are loc la a doua zi,
pe 3 coloane (Divizia 8-a).

La aceast` dat`, func]iona în Bucovina „Guvernul na]ional al
Bucovinei”, sub pre[edin]ia lui Iancu Flondor, cu tot aparatul
administrativ prev`zut de vechea legisla]ie austriac`.

La data mobiliz`rii a II-a (28.X/10.XI.1918), cele 3
deta[amente se g`seau pe linia: Ceahor – Mihalcea – Cuciurul
Mare.

Paza fiind insuficient`, se ordon` organizarea zonei ocupate
în dou` sectoare: sectorul I – jude]ele Suceava [i Gura
Humorului; sectorul II – jude]ele Siret, R`d`u]i, Storojine] [i
Vi[ni]a.

Zona II-a:
Începând cu 29.X., se trece în a doua zon` de ocupa]ie:

frontiera întreag` a Bucovinei, care este terminat` la
10/23.XI.1918, când [i zona de supraveghere se mut` pân` la
frontier`.

Zone militare. Tot terenul ocupat era socotit ca zon` de
supraveghere.

Organizarea teritoriului.
Pentru normalizarea vie]ii publice [i particulare se dispune:
a. Organizarea jandarmeriei rurale, cu începere de la

24.XI/7.XII.1918. Execu]ia este l`sat` la latitudinea
comandan]ilor de sectoare.

b. Organizarea unui serviciu economic central cu sediul la
Cern`u]i, compus din Intendentul [ef al Diviziei 8 Infanterie [i
secretarii de stat ai Departamentelor: interne, industrie, comer],
domenii, agricultur` [i alimentare din Bucovina.

c. Constituirea unui serviciu economic de jude], compus din
Comandamentul militar, prefectul jude]ului [i un proprietar sau
comerciant de vaz`. Atât comitetele jude]ene, cât [i cel central
aveau misiunea:

• a stabili disponibilit`]ile în resurse;
• a satisface nevoile armatei;
• a satisface nevoile popula]iei.
d. Restituirea materialelor [i vitelor care au fost luate de

armatele de ocupa]ie de la locuitori [i s-au g`sit în zon`, p`r`site
de inamic.

e. Controlul trenurilor în g`rile Nopolc`u]i, Babin [i Noua
Suli]`, interzicând introducerea în ]ar` a armelor [i ie[irea din
]ar` a alimentelor.

În zona I de ocupa]ie a r`mas organizarea ini]ial` pe 2
sectoare, cu aceea[i misiune.

f. Numirea de comandan]i militari, a ajutorilor de
comandan]i ai regimentelor operative, în zona II-a de ocupa]ie:

• la jude]ul Zastavna, ajutorul comandantului Regimentului
13 Infanterie;

• la jude]ul Kotzman, ajutorul comandantului Regimentului
25 Infanterie;

• la jude]ul Cern`u]i, ajutorul comandantului Regimentului
37 Infanterie;

• la ora[ul Zastavna, ajutorul comandantului Regimentului
29 Infanterie.

Ace[ti comandan]i militari aveau misiunea:
• s` organizeze mai departe teritoriul;
• s` p`streze ordinea;
• s` exploateze zona;
• s` expedieze arm`tura provenit` din dezarmarea localit`-

]ilor.
Restul organiza]iei administrative [i economice func]iona la

data ocupa]iei.
Organizarea  armatei teritoriale are loc abia în 1920, iar prin

reorganizarea [i dislocarea trupelor, din 1923, regimentele
localnice, înfiin]ate în 1920, au fost desfiin]ate. Ca urmare, în
Bucovina au fost dislocate elementele Diviziei a 8-a Infanterie.

Organizarea juridic`. Faptele pendinte de Codul Justi]iei
militare au fost solu]ionate de Curtea Mar]ial` a Diviziei a 8-a
Infanterie, chiar de la ocuparea Bucovinei.

Faptele pendinte de instan]ele civile au fost rezolvate de
aceste instan]e, care, la data ocup`rii Bucovinei, func]ionau dup`
procedarea austriac`, existent` [i azi.

Concluzii:
a. Organizarea teritorial` a Bucovinei de c`tre

comandamentele române[ti a fost par]ial` [i anume, atât cât mai
era necesar` la data ocupa]iei, izvorâte din necesitatea
conducerii acestei provincii.

b. Aceast` organizare a fost adecvat` situa]iei speciale în
care se afla acest teritoriu, care se alipea benevol la ]ara mam`,
având rezolvat` anterior organizarea teritoriului – în mare parte
– de c`tre Consiliul Na]ional al Bucovinei, care conducea aceast`
provincie independent` la data ocup`rii.

c. Organizarea în general a continuat pe m`sur` ce
necesit`]ile locale impuneau o adaptare la via]a de stat a
României.

II. Organizarea mixt` a Ardealului
Zone:
La 5/18.XI.1918, Înaltul nostru Comandament hot`r`[te

trecerea Carpa]ilor cu Diviziile 7 [i 1 Vân`tori.
Elementele înaintate trec Carpa]ii la 7.XI.1918.
a) Prima zon` de ocupa]ie, avea ca limit` nordic` râul Mure[,

iar la  vest râul Oltul superior.
Organizarea teritorial` a zonei I: La data trecerii Carpa]ilor,

Transilvania era organizat` administrativ de Consiliul Dirigent.
Întregul aparat administrativ se afla în func]iune. Pentru paza
intern`, exista în fiecare comun` câte o gard` na]ional`9.

Prin instruc]iunile de ocupa]ie se dispunea:
• g`rzile de na]ionalitate str`in`, vor fi dezarmate [i

dizolvate;
• pân` la organizarea jandarmeriei [i poli]iei, paza va fi

f`cut` în comunele române[ti de g`rzile na]ionale române, iar în
cele str`ine de subunit`]ile din armata român`;

• numai autorit`]ile administrative nebinevoitoare cauzei
comune, se vor înlocui dup` o list` a Ministerului de Interne,
anex` la instruc]iuni;

• se va institui cenzura presei;
• intrarea în localit`]ile mari se va face triumfal, intonând

cântece de vitejie [i având în frunte muzici militare.
b) A II-a zon` de ocupa]ie, a fost cuprins` între Valea

Mure[ului, pân` la crestele Mun]ilor Apuseni.
Râul Mure[ a fost dep`[it la 1/14.XII.1918. Obiectivul este

atins în întregime la 11/24.I.1919.
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c) A III-a zon` de ocupa]ie se întindea pân` la Tisa (frontiera
acordat` de alia]i prin Tratatul de la 4.VIII.1916). Ocuparea
acestei zone a început la 16.IV.1919. Zona a fost complet ocupat`
la 1.V.1919. Pe timpul ocup`rii zonelor I [i a II-a de ocupa]ie, tot
teritoriul era socotit zon` de opera]iuni.

Dup` ocuparea zonei a III-a (adic` Tisa), teritoriul a fost
împ`r]it în:

Zona de supraveghere: jude]ele Bistri]a, Mure[, Turda,
Odorhei, Ciuc, Târnava Mare, Târnava Mic`, Trei Scaune,
Bra[ov, F`g`ra[ [i Sibiu.

Zona de opera]ii: jude]ele transilvane, cuprinse, la nord, de
zona de supraveghere, pân` la Tisa.

d) Organizarea teritoriului [i siguran]a lui.
Pentru men]inerea ordinii, pân` la func]ionarea efectiv` a

jandarmeriei în Transilvania, Marele Cartier General, la
11.I.1919, dispune ca Regimentele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [i 10
C`l`ra[i, organizate ca trupe pe jos, s` execute paza, în special în
spatele diviziilor operative.

Pentru organizarea poli]iei financiare, la 13.III.1919,
Comandamentul Trupelor din Transilvania, creat la 11.XII.1918,
intervine la Marele Cartier General ca s` creasc` efectivul celor
3 companii de gr`niceri, trimise din Vechiul Regat, la cifra de 4
ofi]eri [i 250 trup`.

Tot pentru men]inerea pazei, la 10.IV.1919 ia fiin]`
„Comandamentul zonei de supraveghere”, creat de Sec]ia
organizare C.6 – 7 A., cuprinzând cele 10 jude]e mai sus
men]ionate, având misiunea:

1. Asigurarea lini[tii [i ordinii pe tot cuprinsul zonei [i
2. Executarea tuturor ordonan]elor date de Comandamentul

Trupelor din Transilvania.
e) Organizarea judec`toreasc`:
Odat` cu organizarea Comandamentului Trupelor din

Transilvania, a luat fiin]` [i Curtea mar]ial` a Comandamentului
Trupelor din Transilvania. În plus, la fiecare divizie operativ` din
Transilvania exista câte o curte mar]ial`.

Astfel c` toate faptele încadrate în competen]a Cur]ilor
mar]iale se judecau de aceste instan]e. Restul delictelor,
r`mâneau în competen]a instan]elor civile, care, în cea mai mare
parte, func]ionau la data ocup`rii Transilvaniei, dup` directivele
Resortului Justi]iei al Consiliului Dirigent.

f) Organizarea jandarmeriei în Transilvania s-a hot`rât de
c`tre Înaltul Comandament român, dup` ocuparea zonei I
(Mure[ul). În acest scop [i în acord cu Consiliul Dirigent, a fost
numit, cu organizarea jandarmeriei, colonelul Pap.

La 5.I.1919, Marele Pretor al Marelui Cartier General a
raportat c` organizarea era în curs [i va fi gata la 1.III.1919, când
g`rzile na]ionale au fost desfiin]ate în întregime. Angaj`rile de
ofi]eri [i trup` s-au f`cut din voluntari ardeleni, fo[ti în cadrele
armatei austro-ungare, constituind 15 companii de jandarmi
(câte una de comitat).

g) Organizarea armatei teritoriale:
Pentru aplicarea celor cuprinse în Decizia ministerial` nr. 40,

din 26.I.1919, s-a înfiin]at la Sibiu, pe 1.III.1919, o Sec]ie a
Organiz`rii Corpurilor VI-VII Armat`,  sub conducerea
generalului Boeriu, având ca [ef de stat major (pe) generalul Pap.

Misiunea Sec]iei era s` înf`ptuiasc` organizarea unit`]ilor
militare cuvenite celor dou` corpuri. Func]ionarea ei a durat
pân` la terminarea organiz`rii acestor unit`]i.

Sec]ia Organiz`rii Corpurilor VI-VII Armat` depindea de
Ministerul de R`zboi cu care corespundea prin Sec]ia
Teritoriilor reunite din acest minister.

Chiar de la începutul lunii aprilie 1919, Sec]ia Organiz`rii
Corpurilor VI – VII Armat` din ordinul Marelui Cartier General,
organizeaz` Diviziile 16 [i 18 Ardelene, formate din voluntari
ardeleni organiza]i în Moldova, Legiunea Ardelean` din Italia [i
localnici români, fo[ti lupt`tori.

Aceste divizii aveau aceea[i organizare ca [i diviziile de
infanterie din vechiul regat, cu deosebire c` erau prev`zute cu
câte un escadron de cavalerie divizionar`, pe lâng` cel existent,
[i câte un batalion de vân`tori.

Din lips` de material de artilerie [i cai de cavalerie, aceste
divizii iau parte la opera]iuni, ini]ial, numai cu infanteria.

Compunerea acestor divizii era urm`toarea:
Divizia 16 Infanterie:
• Batalionul 16 Vân`tori, la Miercurea Ciuc
• Regimentul 81 Infanterie, la Dej
• Regimentul 82 Infanterie, la Tg. Mure[
• Regimentul 83 Infanterie, la Cluj
• Regimentul 84 Infanterie, la Bistri]a
• Regimentul 31 Artilerie, la Cluj
• Regimentul 32 Artilerie, la Cluj
Divizia 18 Infanterie:
• Batalionul 18, la Odorhei
• Regimentul 89 Infanterie, la Bra[ov
• Regimentul 90 Infanterie, la Sibiu
• Regimentul 91 Infanterie, la Alba Iulia
• Regimentul 92 Infanterie, la Or`[tie
• Regimentul 35 Artilerie, la Sibiu
• Regimentul 36 Artilerie, la Sibiu
• Batalionul  16  Vân`tori,  în  1923,  s-a  transformat  în

Batalionul 10 Vân`tori de Munte, iar regimentele de infanterie
s-au men]inut.

Artileria s-a ata[at operativ, dar provizoriu acestor 2 divizii,
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Declara]ie a ministrului
Apovizion`rii maghiar,

Erkey Karoly, la 2
octombrie 1919, ap`rut` \n

ziarul „Deli Expresaz”.

„Pentru asigurarea
capitalei cu cartofii nece-
sari, am luat leg`tura cu

comandamentul militar
rom#n, unde, precum

arat` rezultatul, am
\nt#lnit amabilitatea [i
sprijinul cel mai mare. 

Comandamentul
rom#n a asigurat trans-

portarea celor 10.000 de
vagoane de cartofi, canti-

tate care acoper`
aproape \n \ntregime

necesit`]ile Budapestei.
|n afar` de aceasta,

Comandamentul rom#n
ne pune la dispozi]ie [i

mijloacele tehnice pentru
transport, adic`

vagoanele [i locomo-
tivele necesare, [i ne st`

\n ajutor [i la adunarea
cartofilor. 

Popula]ia capitalei
este profund

recunosc`toare
Comandamentului rom#n

pentru aceast` nou`
amabilitate.

O prim` parte a can-
tit`]ii mai sus amintite –

50 de vagoane de cartofi
de Szaholka – a sosit
ast`zi la Budapesta”.



din unit`]i din Diviziile 11 [i 12 [i cavaleria din Regimentul 1
Cavalerie. Prin trecerea armatei pe picior de pace, la 1.IV.1921,
s-au afectat definitiv unit`]i din aceste arme.

h) Organizarea economic`. La data trecerii trupelor române
în Ardeal, organizarea vie]ii economice era terminat` de
Consiliul Dirigent.

Pentru a evita greva c`ilor ferate din Ardeal,
Comandamentul Trupelor din Transilvania, fiind informat la
timp, dispune ca paza g`rilor [i lucr`rilor de art` s` fie asigurat`
cu trupele Corpului de Voluntari Ardeleni. Concomitent, a luat
fiin]` (24.I.1919), la Sibiu, Direc]ia regional` a C.F.R. Sibiu, care,
de comun acord cu resortul Comunica]iilor [i Lucr`rilor Publice
din Consiliul Dirigent [i cu Serviciul Transporturilor
Comandamentului Trupelor din Transilvania, normalizeaz`
transporturile pe calea ferat`, prin aducerea personalului de
mi[care [i trac]iune – de încredere – din vechiul regat.

Concluzii:
a. Organizarea teritoriului transilv`nean s-a f`cut de acord cu

resorturile (Secretariatele de Stat) ale Consiliului Dirigent;
b. La datele ocupa]iei, organizarea era în mare parte realizat`

de Consiliul Dirigent, înc` neadecvate organiz`rii române[ti;
c. Lucr`rile de organizare ini]iale nu au fost definitivate decât

mai târziu, pe m`sura cerin]elor vie]ii de stat.

III. Organizarea teritorial` a Banatului
În conformitate cu dispozi]iile Conferin]ei de pace, prin

Comisia Militar` Interaliat` de la Budapesta, la 18 iulie 1919 ia
fiin]` Comisia de Evacuare a Banatului de c`tre sârbi [i predarea
teritoriului c`tre români. Evacuarea sârbilor a fost terminat` la
31 iulie. În aceast` comisie, România era reprezentat` de
colonelul Virgil Economu10.

Dup` ocuparea de c`tre trupele române, Banatul a fost
organizat de autorit`]ile noastre de stat, prin organul
guvernamental Consiliul Dirigent, dup` normele din Ardeal.

Concluzia: Autorit`]ile militare nu au organizat nimic.
Organizarea vie]ii economice, administrative [i juridice s-a f`cut
de Consiliul Dirigent prin extinderea m`surilor din Ardeal [i
completarea personalului ce mai lipsea, prin aducerea din
Vechiul Regat.

Organizarea militar` se face abia în 1920.

B. TERITORIUL VREMELNIC OCUPAT
LA NORD DE TISA

Zone:
Trecerea Tisei are loc în noaptea de 29/30.VII.1919, iar la 4

august trupele române intr` în Budapesta.
Toat` zona de la vest de Tisa a fost socotit` „Zon` de

opera]ie”.
1. Organizarea teritoriului. Toat` zona de aproape 250 km

fiind str`b`tut` în câteva zile, Comandamentul Trupelor din
Transilvania nu a fost preocupat de organizarea teritoriului.
Odat` cu ocuparea Budapestei, Conferin]a de pace de la Paris,
înfiin]eaz` o Comisie Militar` Interaliat` la Budapesta, compus`
din: 

• generalul francez Grazziani, comandantul Armatei aliate
de Orient;

• generalul american Bandholtz;
• generalul englez Gorton;
• generalul italian Mombely.
La Comisie a fost ata[at, ca delegat al Marelui Cartier

General român – generalul român Rudeanu.
Comisia avea misiunea de a executa Armisti]iul cerut de

unguri, în acord cu ministrul plenipoten]iar Diamandy, c`ruia
guvernul român îi încredin]ase func]ia de „Înalt Comisar al
guvernului român la Budapesta”.

Organizarea teritoriului ocupat.
Ac]iunea Comandamentului Trupelor din Transilvania fiind

subordonat` Comisiei Interaliate, activitatea sa a fost limitat` la:
1. Desemnarea centrelor populate, care mai purtau arme

primite de la Guvernul comunist Bela Kuhn;
2. Restabilirea [i men]inerea ordinii [i lini[tii în Ungaria,

dând posibilitatea popula]iei s`-[i reia ocupa]iile curente;
3. Sprijinirea guvernului ungar pentru restabilirea admini-

strativ` a Ungariei;
4. Organizarea popula]iei ungare;
5. Organizarea gr`nicerilor unguri;
6. Organizarea armatei ungare;
7. Aprovizionarea teritoriului ocupat.
Aceste opera]iuni au fost f`cute astfel:
Dezarmarea, a fost f`cut` de c`tre trupele din Zona de

opera]ii, pe m`sur` ce frontul se l`rgea.
Restabilirea ordinii publice [i sprijinul Guvernului ungar

pentru administrarea Ungariei au fost f`cute automat de trupele
de ocupa]ie, pe m`sura ivirii incidentelor de aceast` categorie.
Pentru paza c`ilor ferate [i a spatelui armatei de opera]iuni,
Comandamentul Trupelor din Transilvania a destinat Divizia 20,
chiar de la ocuparea Budapestei, ca s` îndeplineasc` serviciu
unui Comandament de etap`.

Preocuparea de c`petenie a acestui Comandament a fost
evacuarea în ]ar` a materialelor de r`zboi capturate de la Unguri.

Pentru paza intern`, Comandamentul Trupelor din
Transilvania, prin organele sale, concur` la reorganizarea
poli]iei ungare, al c`rei efectiv a fost stabilit de Comisia
Interaliat` la:

Pentru frontiere, se organizeaz` 1300 gr`niceri unguri.
Recrutarea celor trei categorii de for]e s-a f`cut de organele
ungare, prin angajare cu leaf`. 

Dotarea cu armament a fost f`cut` de Comandamentul
Trupelor din Transilvania, conform dispozi]iilor Comisiei
Militare Interaliate. 

Organizarea armatei ungare a fost tot opera
Comandamentului Trupelor din Transilvania, executorul
dispozi]iilor luate de Comisia Interaliat`. Comandamentul
Trupelor din Transilvania a concurat la organizarea [i
înzestrarea armatei ungare. Efectivele admise au fost:

Total general: 13.000 trup`, 44 tunuri, 1.200 s`bii.
Reparti]ia pe teritoriu s-a f`cut de c`tre autorit`]ile maghiare.
Armamentul [i muni]iile necesare s-au luat din dispozitivul
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Pentru sate
Jandarmi pede[tri 5.291
Jandarmi c`lare 77
Ofi]eri jandarmi 142
Ofi]eri de poli]ie pe jos 3.500

Pentru ora[e
Agen]i de poli]ie c`l`ri 200
Ofi]eri de poli]ie 200
Total 9.410

1  Divizie  de  infanterie

3 regimente de infanterie 5.100

2 escadrile de cavalerie 200

3 baterii (a 4 piese) 300

1  Divizie  de  infanterie

4 regimente 5.700

7 baterii de artilerie 500

2 escadroane 200

1  Brigad`  de  cavalerie

2 regimente (a 3 escadrile) 800

2 grupe mitraliere 100

1 baterie (4 piese) 100



Ostfiaszoni, neridicat de armata Mackensen [i l`sat de alia]i în
posesia guvernului maghiar (4.200 vagoane armament [i muni]ii)11.

Când aceast` armat` a fost gata, conform dispozi]iilor
dispozi]iei de pace, a preluat teritoriul ungar de la Armata
român`, dup` care aceasta s-a retras la est de Tisa.   

Aprovizionarea Ungariei [i în special a Budapestei a fost nu
numai o chestiune umanitar` rezolvat` de Comandamentul
Trupelor din Transilvania, dar [i o problem` grea pentru o
armat` ocupat`. În programul guvernului comunist Bela Kuhn,
fugit la intrarea trupelor române în Budapesta, fusese înscris`
guvernarea Ungariei prin teroare, rezumat` la distrugerea
burgheziei [i provocarea foametei. De[i erau alimente suficiente
în Ungaria, ele erau depozitate la dispozi]ia armatei bol[evice.

Astfel, opera armatei române se reducea la difuzarea
ra]ional` a alimentelor la popula]ia din aceste depozite, care
fuseser` capturate. În acest scop, se organizeaz`:

• 14 cantine de distribu]ia alimentelor în Budapesta;
• câte 4 trenuri cu alimente ce circulau zilnic prin

Budapesta, sau se desc`rcau în Budapesta (care se cifreaz` la
peste 10.000 vagoane numai cu grâu, în cele 3 luni de ocupa]ie).

• fiecare regiment român, cantonat în Budapesta, trebuie s`
hr`neasc` gratuit un num`r cât mai mare de s`raci (cifra zilelor
de hran` gratuit` s-a ridicat la 437.000).

Dispozi]iile de mai sus s-au aplicat pân` la evacuarea
Ungariei de trupele române.

Pe timpul ocupa]iei Ungariei, Comandamentul Trupelor
române a dat urm`toarele proclama]ii [i ordonan]e:

1. Proclama]ia din 4 august 1919, cu ocazia intr`rii triumfale
în capitala Ungariei;

2. Proclama]ia din 20.VIII.1919, relativ la rolul armatei
române în Ungaria;

3. Proclama]ia din 21.VIII.1919, c` în Budapesta nu exist`
stare de asediu, ordinea fiind restabilit` de armata român`;

4. Ordonan]a din 4.VIII.1919, relativ la declararea tuturor
depozitelor de alimente f`cute de comuni[ti [i p`r`site;

5. Ordonan]a nr. 6, din 5 aug. 1919, [i nr. 11, din 16 aug. 1919,
relative la normalizarea circula]iei;

6. Ordonan]a nr. 5, din 6.VIII., relativ la interzicerea
adun`rilor;

7. Ordonan]a nr. 1, din 6.VIII.1919, relativ la predarea
armelor de c`tre locuitorii la P.C. ale armatei române[ti;

8. Ordonan]a nr. 8, din 9.VIII.1919, relativ la interzicerea
rechizi]iilor de c`tre cei ce nu-s delega]i de Comandamentul
Trupelor din Transilvania;

9. Ordonan]a din 10.IX.1919, relativ la predarea oric`rui
material telefonic ce posed` particularii;

10. Alte 9 diverse ordonan]e, mai pu]in importante decât cele
de mai sus;

11. Proclama]ia din 10 noiembrie 1919, relativ la evacuarea
Ungariei.

CONCLUZII

1. Organizarea teritoriului la vest de Tisa a fost subordonat`
Comisiei Militare Interaliate, în care România era reprezentat`
de generalul Rudeanu.

2. Pentru leg`tura între Comisie [i Comandamentul român
era destinat colonelului de artilerie Dumitrescu Constantin.

3. Organizarea teritoriului a fost cu totul special` [i adaptat`
la situa]ia de Protectorat al Comisiei Interaliate pe care îl
exercita asupra Ungariei, permi]ând a se lua numai anumite
m`suri de c`tre Comandamentul Trupelor din Transilvania în
ceea ce prive[te organizarea teritoriului.

4. Organizarea juridic` civil` a fost l`sat` pe mâna
guvernului maghiar.
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Dou` buc`t`rii de campanie ale Regimentului 6 V#n`tori asigur`
hrana pentru 450 de copii s`raci din Budapesta (august 1919).



Evacuarea Ungariei
La începutul lunii noiembrie, Comandamentul Trupelor din

Transilvania, din ordinul Comisiei Interaliate, întocme[te
proiectul de evacuare a teritoriului ocupat de trupele române la
vest de Tisa12, din care rezult`:

Perioada preg`titoare (4-9.XI.1919), pentru evacuarea
impedimentelor (bolnavi, personalul ocazional, reprezentan]i ai
guvernului român).

Perioada evacu`rii propriu-zise, începe la 9.XI.1919, cu
evacuarea anexelor [i serviciilor, iar de la 14.XI.1919, cu trupele
de pe pozi]ie. Evacuarea de efectua numai ziua.

Mi[carea trupelor maghiare c`tre frontier` era regulat` de
Comisia Interaliat`, care era constituit` în grupuri, urmeaz` pas
cu pas, trupele române care predau localit`]ile ungare, armatei
maghiare.

În seara de 21.XI.1919, ultimul element al armatei române se
afla trecut la est de Tisa.

CONCLUZII GENERALE

1. Organizarea teritoriului ocupat de armata român`, în 1919,
nu a fost total` în nicio provincie, deoarece Bucovina [i Ardealul
erau organizate de guvernele na]ionale respective, Ungaria era
sub protectoratul Comisiei Militare Interaliate din ordinul
Conferin]ei de pace de la Paris, iar Banatul s-a organizat de
Consiliul Dirigent din Ardeal, teritoriul s`u primindu-se de la
alia]ii no[tri sârbi [i în dep`rtare de inamicul comun, unguri, cu
care ne aflam în cursul execut`rii unui armisti]iu de lung`
durat`.

2. Organizarea par]ial`, special` sau mixt`, termeni \n care
se poate califica organizarea teritorial` f`cut` în 1918/1919, a
fost adecvat` împrejur`rilor de moment, izvorâte din necesitatea
fiec`rui impediment luat izolat.

3. Organizarea teritoriului, în m`sura în care s-a f`cut de
trupele române, a fost înceat`, susceptibil` la modific`ri de la o

zi la alta, nefiind studiat` anterior (în toat` arhiva marii unit`]i nu
exist` un document din care s` rezulte un studiu preliminar).

Singurul studiu preliminar a fost „Proiectul evacu`rii
Budapestei”, f`cut de Comandamentul Trupelor din
Transilvania. 

4. Ca organizarea teritorial` s` dea rezultate optime, credem
c` ar fi necesar:

a. S` fie bine studiat` [i anticipat;
b. Aparatul administrativ, economic, juridic [i militar, s` fie

preg`tit din vreme [i gata a intra în func]ie cu maximum 24 de
ore întârziere dup` ocupare;

c. Execu]ia s` fie imediat` [i rapid`, f`r` taton`ri [i f`r`
reveniri, chiar dac` opera]ia la care se încearc` revenirea ar fi
fost executat`;

5. O organizare model de teritoriu ocupat cu aparatul
administrativ, juridic, economic etc. preg`tit din vreme, care s`
succead` frontul [i gata de a intra în ac]iune, a fost în timpul
campaniei trecute 1916-1918, organizat` de inamici [i anume:

• Armata german` în Oltenia [i Muntenia;
• Armata austro-ungar` în Serbia [i 
• Armata german` în Belgia.
În aceste regiuni, organizarea a fost lipsit` de orice reticen]e,

deoarece:
a. Nu erau fra]i de sânge cu popula]ia teritoriului ocupat.
b. Aveau tot interesul ca organizarea s` fie perfect` pentru ca

exploatarea s` fie cât mai complet`.
c. Nu erau re]inu]i de a lucra de alia]ii lor.
d. R`zboiul era în plin` ac]iune, deci organizarea [era]

subordonat` ac]iunii militare.

{EFUL SERVICIULUI ISTORIC
GENERAL
GRIGORE CONSTANDACHE
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The author insists on a subject very little investigated in
Romanian historiography, especially due to a specific histor-
ical track of Romanian and its Army. In any war, the problem
of the occupied territory administration is impossible to be
left out. The problem of the territories permanently or tem-
porarily conquered by the Romanian Army in the First World
War (about the used term can be developed discussion) was
expedited in few general assessments. However, the issue
was quite complex so that created serious difficulties to the

Romanian Highest Commandment, and the echelons
engaged in fight. They were forced to renounce to important
human resources for handling the situation in the front prox-
imity. The unprecedented Romanian army mission (from this
point of view, the campaign of 1913 is quite a significant
part) to administrate an occupied/freed territory (in
Besserabia, Bukovina, Transylvania and Hungary) was car-
ried out under the circumstances of complex international
situation.

An  unprecedent  experience.  The  administration  of  the  occupied  territories
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n biografia istoricului Gheorghe I. Br`tianu (1898-1953),
participarea sa la R`zboiul pentru Întregirea Neamului
(1916-1918) a fost [i r`mâne un capitol distinct, la care

istoricul a f`cut adeseori referire. Secven]e din via]a tr`it` în
acei ani de r`zboi se reg`sesc narate cu har, prospe]ime [i
umor rafinat în volumul File rupte din
cartea r`zboiului, în fapt jurnalul s`u –
„carnetul laconic al zilelor de lupt`”, întregit
cu amintiri, cu fapte înc` vii în memoria
fostului combatant [i preg`tit pentru tipar
„ascultând de un îndemn prietenesc”2.

Anul 1916 a unul important, am putea
spune decisiv, în via]a [i activitatea lui
Gheorghe I. Br`tianu. La 28 ianuarie 1916
a împlinit 18 ani3. Era înc` elev la Liceul
Na]ional din Ia[i, urmat în particular, când,
în prim`vara acelui an, Nicolae Iorga i-a
publicat, în „Revista istoric`”, tip`rit` la
V`lenii de Munte, cel dintâi studiu [tiin]ific – O oaste
moldoveneasc` acum trei veacuri. R`scoala boierimii
împotriva lui {tefan Tom[a 4.

Atât Nicolae Iorga, cât [i Gheorghe I. Br`tianu au f`cut
referire, în diverse împrejur`ri, la debutul [tiin]ific amintit, din
„Revista istoric`”, ca moment marcant în derularea
colabor`rii [i pre]uirii reciproce dintre cei doi istorici, vreme
de aproape un sfert de veac, Nicolae Iorga (1871-1940) fiind
cu 27 de ani mai în vârst` decât vrednicul s`u discipol5. De
fapt, în vara acelui an, 1916, tân`rul Gheorghe I. Br`tianu,
dup` examenul de bacalaureat luat cu distinc]ia cum laude 6,
a f`cut o vizit` lui Nicolae Iorga, la V`lenii de Munte. Avea s`
scrie mai târziu, în 1943: „Îmi aduc aminte c`, în leg`tur` cu
întâiul meu articol, ce ap`ruse în «Revista istoric`», am fost
pe la sfâr[itul lui iulie 1916 la V`lenii de Munte, unde casa
primitoare a profesorului fusese de curând ispr`vit`. Al`turi
lucra tipografia, c`reia produc]iunea lui proprie ajungea s`-i
dea de lucru, iar dup` un obicei ce l-a p`strat pân` la sfâr[it,
prietenul ce m` înso]ea (probabil Valeriu Bulgaru, viitor
profesor universitar de Drept, la Ia[i – n.n.) [i cu mine ne-am
întors în bra]e cu gr`mezi de c`r]i [i reviste, unele proasp`t
ie[ite de sub teasc, împ`r]ite cu aceea[i d`rnicie cu care
d`dea ascult`torilor s`i sfaturi [i îndemnuri la lucru”7.
Ad`uga, în leg`tur` cu aceea[i împrejurare, imagini [i
sim]`minte înc` proaspete: „St`ruie în amintirea mea drumul
nostru de întoarcere, în tr`sur`, la poalele dealurilor de lâng`
Teleajen, în asfin]itul acelei frumoase zile de var`, târgul
V`lenilor pierzându-se încet în zarea pr`fuit` [i aurie,
cuprinzând în modestele sale a[ez`ri atâtea comori de
[tiin]`, de munc` rodnic` pe ogorul trecutului. Dar peste
mun]ii înal]i ce închideau fundul z`rii, se strângeau, în ar`t`ri
amenin]`toare de coifuri [i flamuri vr`jma[e, norii negri al
c`ror uruit greoi de tunet se apropia”8. Coinciden]` sau

predestinare? În 1916, când a fost vizitat, Nicolae Iorga avea
45 de ani; exact aceea[i vârst` avea Gheorghe I. Br`tianu,
în 1943, când a f`cut publice amintirile de mai sus, cu ocazia
discursului s`u de recep]ie la Academia Român` – Nicolae
Iorga, istoric al românilor 9.

Norii negri al c`ror uruit de tunet se
apropia … La 8/21 august 1916, „o
s`pt`mân` înainte de începutul
r`zboiului”10, tân`rul Gheorghe I. Br`tianu
se afla, al`turi de tat`l s`u, prim-ministrul
Ion I.C. Br`tianu, în automobilul ce îi
aducea la Bucure[ti de la conacul Florica
– Arge[11. „Tat`l meu – scrie Gheorghe I.
Br`tianu – se uita lung la dealurile de
lâng` Florica, la via care se pierdea în
zarea pr`fuit` [i ploioas`; în privirea lui
trist` [i întunecat` se întrez`rea limpede o
mare [i dureroas` întrebare. Pe sufletul

acestui om, care pleca s` declare r`zboiul, ap`sau greu
r`spunderile hot`rârii, poate [i teama nedeslu[it` a
nenorocirilor viitoare”12.

La 14/27 august 1916, România a declarat r`zboi
Austro-Ungariei. A doua zi chiar, Imperiul German a
declarat r`zboi României, acuzând-o astfel, implicit, de
c`lcarea tratatelor în vigoare13. La 17/30 august 1916,
Turcia s-a asociat alia]ilor s`i; la 19 august/1 septembrie,
Bulgaria. În noaptea de 15/28 august 1916, armata român`
a trecut în Transilvania, începând opera]iile militare; deja o
zi mai târziu trupele române au intrat în Bra[ov… O mare
anima]ie era, în acele zile, în rândul tinerilor sub 20 de ani
(vârsta oficial` pentru recrutare), îndeosebi a proaspe]ilor
bacalaurea]i, pentru a pleca pe front, voluntari. Gheorghe I.
Br`tianu a cerut consim]`mântul scris al p`rintelui s`u,
prim-ministrul Ion I.C. Br`tianu, pe care l-a primit f`r`
rezerve. În arhivele militare se p`streaz` acest document,
dactilografiat (primul exemplar), cu semn`tura olograf` a
lui Ion I.C. Br`tianu, autentificat` de Prefectura Poli]iei
Ora[ului Bucure[ti, datat 14 august 1916, astfel:
„DECLARA}IUNE // Subsemnatul Ion I.C. Br`tianu, tat`l
tân`rului / Gheorghe Br`tianu, care dore[te a se angaja
voluntar / în Regimentul 2 Artilerie «General de Divizie Gh.
Manu», / Declar c` consimt a contracta acest angajament
în ar/mat` în condi]iunile prev`zute de legea de recrutare.
// ss./Ion I.C. Br`tianu”14. În continuare, pe aceea[i pagin`,
autentificarea: „Prefectura Poli]iei Ora[ului Bucure[ti//
Semn`tura de mai sus a Domnului I.I.C. Br`tianu, fiind
proprie / [i persoana cunoscut` nou`, se legalizeaz`; s-a
anulat un timbru/mobil de un leu [cu chipul Regelui Carol I,
privind stânga, deasupra acvilei cu aripile deschise
simetric – n.n.]. S-a oprit copie la dosar, scris` pe coal`
timbrat`/de 0,50 bani, care s-a semnat în fa]a noastr`.//
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Prefectura Poli]iei, // ss./indescifrabil// No. 119896
din 14 august 1916”15.

La fel, în arhivele militare se p`streaz` cererea olograf` a
tân`rului Gheorghe I. Br`tianu de însumare ca voluntar în
Regimentul 2 Artilerie „General de Divizie Gh. Manu”, cu
garnizoana în Bucure[ti, astfel: „Domnule Comandant, //
Subsemnatul Gheorghe I. Br`tianu, domiciliat / la Ia[i, strada
Coroi no. 4, dorind a contracta / un angajament voluntar în
armat` pe / termenul prev`zut de legea de recrutare, / cu cel
mai profund respect v` rog s` / binevoi]i a aproba însumarea
mea ca/ voluntar în regimentul ce comanda]i, în / care scop
anexez [i actele prev`zute la / art. 282 din regulamentul legii
de recrutare, / dup` cum se noteaz` pe contrapagin`. //
ss/Gheorghe I. Br`tianu // D-sale/ D-lui Comandant al
Regimentului 2 Artilerie / Bucure[ti”16.

Din certificatul de na]ionalitate afl`m semnalmentele
tân`rului Gheorghe I. Br`tianu la 18 ani: talia – 1,80 m; p`rul
– închis; fa]a – smead`; fruntea – potrivit`; sprâncenele –
negre; ochii – bruni; nasul – încovoiat; f`r` semne
particulare17. De fapt, o fotografie f`cut` dup` în`l]area la
gradul de sublocotenent de rezerv` (1/13 iunie 1917), în
uniform`, cu sabie, îl înf`]i[eaz` astfel, al`turi de v`rul s`u,
Gheorghe – Matei Cantacuzino (1899-1960), viitor arhitect [i
de]inut politic la Canal18. Între timp, a[a cum rezult` din
respectiva fotografie, lui Gheorghe I. Br`tianu i-a crescut
musta]a, pe care o va purta toat` via]a, inclusiv în
închisoarea de]inu]ilor politici de la Sighet (1950-1953), ca
semn distinctiv al fizionomiei sale.

Din cercetarea documentelor aflate în arhivele militare
este lesne de sesizat c` perioada 15 august-10 octombrie
1916 a fost utilizat` de Gheorghe I. Br`tianu pentru
preparativele necesare însum`rii sale ca voluntar în
Regimentul 2 Artilerie – Bucure[ti (acela[i regiment în care
au f`cut armata tat`l s`u, prim-ministrul Ion I.C. Br`tianu [i
unchii s`i dinspre tat`, Constantin (Dinu) I.C. Br`tianu [i
Vintil` I.C. Br`tianu), precum [i pentru a-l ajuta pe colegul [i
prietenul de liceu Valeriu Bulgaru (deja înscris în anul doi de
studii 1916/1917, la Facultatea de Drept din Ia[i) s` se
înroleze voluntar în acela[i regiment. De fapt, cei doi, în anii
1916-1918, se vor afla împreun`, atât în [coala militar` de
ofi]eri de rezerv` (chiar în aceea[i diviziune de elevi –
Bateria 3-a din Divizionul 2 elevi), cât [i pe front, ca ofi]eri, cu
Regimentul 4 Artilerie19.

În perioada 10 octombrie 1916 – 31 martie 1917, timp de
aproape [ase luni de zile, Gheorghe I. Br`tianu a urmat
{coala preg`titoare de ofi]eri de rezerv` de artilerie (de câmp
sau grea), subsumat` renumitei în epoc` {coala de Ofi]eri
de Artilerie, Geniu [i Marin` – Bucure[ti (cazarma din Calea
Grivi]ei), care, în toamna anului 1916, datorit` evenimentelor,
s-a mutat la Ia[i – Copou (cazarma Regimentului 4 Vân`tori
[i Regimentului 17 Ro[iori)20. Tân`rul elev militar Gheorghe I.
Br`tianu a f`cut parte, pe toat` durata perioadei amintite, din
Divizionul 2 elevi, Bateria a 3-a, comandat` de c`pitanul de
artilerie B`rdescu Ion21, c`ruia, în File rupte din cartea
r`zboiului îi va rezerva caracterizarea: „…[Am împ`rt`[it]
aceea[i sup`rare împotriva absurdit`]ilor unui comandant de
baterie de [coal` prea veche...”22, caracterizare aspr`,
adolescentin`, în pofida aprecierilor elogioase ale acestuia în
foaia calificat` de la sfâr[itul perioadei de [colarizare a
subordonatului s`u23.

{coala militar` amintit` întrunea, în fapt, trei [coli (de
arme diferite: artilerie, geniu, marin`), comandant fiind, la

acea dat`, colonelul Botez Mircea, ajutorul comandantului –
maiorul Predescu Pandele, director de studii – c`pitanul
francez Doignon Pierre, medic – c`pitanul medic Iancovescu
Nicolae24. La Bateria 4-a elevi din Divizionul 2 comandant era
c`pitanul Stavrescu Gheorghe, viitor general25. Spre sfâr[itul
perioadei amintite, ca director de studii a fost c`pitanul
Paraschiv Dumitru26.

Orarul s`pt`mânal [i zilnic al elevilor era extrem de
înc`rcat. De luni pân` vineri: diminea]a (8.10-11.30), cursuri
teoretice sau aplica]ii practice; dup` mas` (14.00-17.20),
trageri de instruc]ie pe baterii sau aplica]ii topografice,
regulamente etc. Sâmb`ta: diminea]a (8.10-11.30), practica
regulamentelor sau aplica]ii tactice; dup` mas` (14.00-
17.20), cur`]enie general`, higiena corporal`27.

În File…, Gheorghe I. Br`tianu acord` doar câteva pagini
(Defilare) celor [ase luni de [coal` militar`, concentrate în
evenimentul final, de pe dealul [orogarilor – Ia[i, în prezen]a
Regelui Ferdinand I [i a Reginei Maria: „defilarea care
încheie perioada de instruc]ie a {colii de artilerie”,
concluzionând: „Un capitol s-a sfâr[it; întoarcem foaia”28. Da,
dar cele câteva pagini sunt un vibrant imn de slav`
camaraderiei ost`[e[ti, cum rar s-a mai scris în istoriografie:
„Cu to]ii am tr`it îns` aceea[i via]`, am purtat aceea[i hain`,
am înghe]at pe acela[i câmp, am ascultat acelea[i porunci
(…). Acelea[i înjur`turi inerente vie]ii ost`[e[ti, acelea[i
glume late de cazarm`, acelea[i nemul]umiri împotriva
mânc`rii de asediu a unei ierni de mizerie – fasole, cartofi,
arpaca[, fasole… -, aceea[i oboseal` a zilelor de lucru
neîntrerupte, f`r` duminici în primele s`pt`mâni – ne-au
pl`m`dit totu[i un suflet [i o con[tiin]` comun`. Va r`mâne
ca o pecete în via]a noastr` de mai târziu, aceast` perioad`
de instruc]ie for]at`, de aspr` preg`tire r`zboinic`”29. Pentru
Gheorghe I. Br`tianu pecetea aceasta a r`mas pe toat`
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Sublocotenentul de artilerie Gheorghe I. Br`tianu (st#nga),
al`turi de v`rul s`u, sublocotenentul de artilerie

Gheorghe Matei Cantacuzino (vara 1917).



durata vie]ii sale, înnobilat` de rana [i sângele v`rsat în
b`t`lia de la Cire[oaia, în 1917, sporit` apoi de participarea
sa pe front, ca mobilizat, în campaniile militare ale Armatei
Române din anii 1941 [i 194230. Mai mult, când s-a aflat cu
domiciliul obligatoriu, în anii 1947-1950, înainte de arestarea,
deten]ia [i moartea sa la închisoarea de]inu]ilor politici de la
Sighet (1950-1953), conform rapoartelor zilnice ale agen]ilor
(subofi]eri de Securitate) care îl supravegheau, Gheorghe I.
Br`tianu ie[ea, îndeosebi vara, în curtea casei sale din
strada Popa Chi]u nr. 26, Bucure[ti, unde era claustrat [i
f`cea minute în [ir exerci]ii de gimnastic` – sigur exerci]iile
de înviorare de diminea]`, obligatorii, din [coala militar`31. 

La 27 noiembrie/10 decembrie 1916, Gheorghe I. Br`tianu
(avea 18 ani împlini]i), al`turi de camarazii s`i de [coal`
militar`, a depus jur`mântul militar, primul în via]a sa: „În
numele lui Dumnezeu Atotputernicul, eu, Br`tianu
Gh.[eorghe], jur credin]` Regelui Ferdinand I, supunere legilor
[i îndatoririlor militare, în toate ocaziunile, în timp de pace ca
[i în r`zboiu, a[a s`-mi ajute Dumnezeu”32. Preciz`m c` acest
jur`mânt a fost înt`rit cu semn`tura proprie a celui ce l-a
rostit, atât pe o fi[` centralizatoare, cât [i în Livretul de
serviciu militar, document – legitima]ie personal` pe toat`
durata serviciului militar, unde mai era consemnat: „Depus în
prezen]a noastr`, ast`zi anul 1916, luna noiembrie, ziua 26. /
Comandantul bateriei / C`pitan / ss. I.[on] B`rdescu. // Preotul
/ Gh.[eorghe] Agapi Preot (paraf` cerneal` violet)”33.

Situa]ia [colar` a elevului Gheorghe I. Br`tianu a fost
bun`. În Foaia calificativ`, întocmit` de comandantul Bateriei
3-a elevi, c`pitanul B`rdescu Ion, [i semnat` de comandantul
[colii, colonelul Mircea Botez, [i directorul de studii, Dumitru
Paraschiv, se precizeaz`: media de absolvire – 8,13;
clasifica]ia pe arm` – al 6-lea din 285, iar caracterizarea
comandantului Bateriei a 3-a elevi, cu semn`tura respectiv`,

se prezint` astfel; „Unul din cei mai buni elevi ai bateriei, fiind
clasificat al 2-lea între 141. Bun la cursuri [i la instruc]ie, cu
mult` bun`voin]` [i tragere de inim`. Educa]ie aleas` [i
disciplinat din convingere. Se va distinge cu u[urin]` de
camarazii s`i prin modul s`u particular de a-[i face datoria.
Se poate conta pe el în îns`rcin`rile cele mai dificile”34. Pentru
elevul Bulgaru Valeriu (cu media de absolvire 7,88 [i
clasifica]ia pe arm` al 14-lea din 285) caracterizarea
comandantului Bateriei a 3-a elevi, c`pitanul B`rdescu Ion, se
prezenta astfel: „Unul din cei mai buni elevi ai bateriei, fiind
clasificat al 6-lea din 141. Foarte con[tiincios. Cu mult`
bun`voin]` [i tragere de inim`. Demn de încrederea [efilor”35.
În mod inerent, la întocmirea celor 141 de foi calificative,
c`pitanul B`rdescu Ion, „comandant de baterie de [coal`
prea veche” – cum îl calific` Gheorghe I. Br`tianu – va fi avut
o oarecare stereotipie a expresiilor scrise, dar observa]ia
diferen]elor specifice nu i-a sc`pat; un num`r a[a de mare de
elevi în subordine direct`, preg`ti]i în timp de r`zboi [i pentru
r`zboi, implic` o r`spundere greu de evaluat, oricând, mai
ales în timp de r`zboi.

Cu gradul de plutonier pe um`r, to]i absolven]ii {colii
preg`titoare de ofi]eri de rezerv`, promo]ia 28 martie/12
aprilie 1917, au fost trimi[i la unit`]ile unde au încorporat, pe
front. Abia la 1/13 iunie 1917, prin Înaltul Decret nr. 631,
semnat de Regele Ferdinand I, au fost în`l]a]i la gradul de
sublocotenent de rezerv`. Înaltul Decret stipula: „Ferdinand I /
Prin gra]ia lui Dumnezeu [i voin]a na]ional` / Rege al
României / La to]i de fa]` [i viitori s`n`tate // Asupra
raportului Ministrului Secretar de Stat la Departamentul de
R`zboiu, sub no. 3591 din 23 iunie 1917, / Am decretat [i
decret`m: / Art. 1 – Se înainteaz` pe ziua de 1 iunie 1917, la
gradul de sublocotenent [i administrator-sublocotenent de
rezerv`, tinerii mai jos nota]i, absolven]i ai [coalelor militare
respective pentru ofi]eri de rezerv` // Artileria // Besnea
Nicolae, din reg. 4 artilerie grea, în acela[i regiment;
Cantacuzino M. Gheorghe …; Mota[ Constantin…; Bogdan
Horia …; Hortopan Gheorghe …; Br`tianu I. Gheorghe, din
Reg. 2 artilerie, în acela[i regiment; Bal[ Alexandru …;
Dondoc Gheorghe …; Savul Mircea …; Butoi Gheorghe …;
Gor`nescu Alexandru …; Ursu Cezar …; Bulgaru Valeriu …
[.a.m.d.”36.

De precizat c` Ordinul Circular nr. 334/5 aprilie 1917,
semnat de [eful Marelui Cartier General, generalul de corp de
armat` Constantin Prezan, reglementa regimul absolven]ilor
[colilor preg`titoare de ofi]eri de rezerv`, în urm`torii termeni:
„Pe ziua de 5 aprilie 1917 (18 aprilie 1917, stil nou – n.n.)
elevii absolven]i ai [coalelor militare preg`titoare de ofi]eri se
vor prezenta la corpurile de trup` unde sunt repartiza]i,
conform Înaltei aprob`ri pus` de Majestatea Sa Regele
(Ferdinand I – n.n.) pe raportul Domnului Ministru de R`zboi
(Vintil` I.C. Br`tianu – n.n.) nr. 6633 din 17 martie 1917,
ace[ti elevi sunt înainta]i la gradul de plutonier pe ziua de 5
aprilie 1917. Stagiul de plutonier va dura o lun` de zile, adic`
pân` la 5 mai 1917”37. Ordinul Circular consemna un [ir de
m`suri în sprijinul absolven]ilor – plutonieri, între care: în
timpul serviciului s` aib` „strâns contact cu trupa, în scopul de
a cunoa[te cât de aproape solda]ii care compun unitatea
(plutonul – n.n.) ce comand`”; în afar` de serviciu „ei vor fi
primi]i în cercul ofi]eresc spre a se alipi de ofi]eri [i a se ridica
nivelul lor [de preg`tire]”; se vor înainta la gradul de
sublocotenent „cei merituo[i, pe baz` de foaie personal`”,
înaintat` Marelui Cartier General38.

A[adar, stagiul de plutonier la unit`]i, pe front, era „de
acomodare”. Numai c` voluntarul Gheorghe I. Br`tianu,
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Cererea olograf` a lui Gheorghe I. Br`tianu
pentru a deveni voluntar (1916).



însumat la Regimentul 2 Artilerie, în septembrie 1916, pân`
la începerea {colii Preg`titoare de ofi]eri de rezerv` v`zuse,
la Ia[i, consecin]ele dezastrului armatei române la Turtucaia
[i nu numai. A descris aceast` împrejurare în capitolul cu
titlul metaforic Soarta Serbiei: „Sunt trimis la spitalul de lâng`
Seminarul Veniamin (la Socola – n.n.), care ad`poste[te pe
cei zgudui]i de explozii [i care n-au putut s`-[i vie în fire. E o
priveli[te pe care nu o po]i uita u[or”39. Apoi: „M` duc la
prefectura de poli]ie, cu nu mai [tiu ce cereri ale Crucii
Ro[ii”40, unde va avea s` vad` scene memorabile… Tân`rul
de 18 ani împlini]i ia contact cu o lume diferit` de cea a
c`r]ilor din liceu [i, desigur, maturizarea rapid` a lui
Gheorghe I. Br`tianu, în aceste împrejur`ri oarecum stranii,
dar mai ales în timpul celor [ase luni de [coal` militar`, îi va
asigura o atât de necesar` stabilitate sufleteasc` în vâltoarea
luptelor; mai mult: deta[are, umor, dup` împrejur`ri, inclusiv
atunci când, la Cire[oaia, a fost r`nit. Pentru c` era nobil`
cauza pentru care el [i atâ]ia din genera]ia sa s-au înrolat
voluntar în armat`. A prefigurat-o în capitolul 8 august 1916,
unde nu ne îndoim de autenticitatea împrejur`rii. Era cu „o
s`pt`mân` înainte de începutul r`zboiului”, când, al`turi de
tat`l s`u, în automobil, pleca de la Florica spre Bucure[ti.
Spune Ion (Ionel) I.C. Br`tianu c`tre fiul s`u: „În partea din
urm` a lucr`rii tale (un studiu despre politica extern` a lui
Mihai Viteazul – n.n.), ai comb`tut politica lui Mihai Viteazul.
Admit c` nu exista atunci la noi sentimentul na]ional, dup`
cum nu exista nici în alte ]`ri, dar valoarea lui Mihai Viteazul,
ca simbol al întregirii neamului, r`mâne întreag` (…) Ai
condamnat pe Mihai Viteazul pentru c` n-a reu[it. Crezi c` o
ac]iune trebuie judecat` numai dup` rezultatele imediate?”41.
Lec]ia a fost aspr` [i l-a marcat toat` via]a pe Gheorghe I.
Br`tianu. P`rintele s`u ne apare, astfel, om…

Cu sprijin francez, în iarna 1916/1917 s-a s`vâr[it
refacerea [i reorganizarea Armatei Române, dotarea ei cu
armament performant, tunuri [i mitraliere îndeosebi. În
prim`vara – vara 1917 era gata pentru a desf`[ura ac]iuni
militare „Pe când Armata I, împ`r]it` prin centrele de refacere
ale Moldovei de Sus, se supunea unei lungi [i laborioase
opera]ii de reviviscen]` – afirm`, corect, Constantin Kiri]escu
– Armata a II-a, r`mas` pe front, în mun]ii Oituzului [i ai
Vrancei, î[i c`uta o linie pe care s`-[i fixeze frontul, în lupt`
atât cu du[manul pe care-l avea în fa]`, cât [i cu asprimea
unei ierni grozave”42. {i înc`: „Armata a II-a [i-a organizat
frontul de rezisten]` [i de a[teptare. Ea va sta în tran[ee
[ase luni de zile, p`strând cu sfin]enie postul de santinel` la
por]ile Moldovei refugiului, refacerii [i revan[ei”43.

Ac]iunile militare evocate în File… sunt din vara-toamna
anului 1917 [i se refer` la Armata 2 Român` (comandant:
generalul Alexandru Averescu); Corpul 4 Armat` (comandant:
generalul V`leanu), cu Diviziile 6, 7, [i 8; Divizia 7 Român`
(comandant: generalul Rujinski), cu Brig`zile 13 (comandant:
colonelul Darvari) 14 (comandant: colonelul Colori) [i 7
Artilerie (cu Regimentul 4 Artilerie [i 8 obuziere); Regimentul
4 Artilerie (comandant: colonelul Hentzescu Vasile), cu trei
Divizioane, fiecare divizion cu trei baterii. Efectivul Diviziei 7
era: 710 ofi]eri (din care 203 elevi plutonieri [i 23.000 trup`,
iar armament: 120 mitraliere Hotchkiss; 184 pu[ti mitraliere;
8 mortiere de tran[ee de 58 mm; 36 tunuri de 75 mm; 8
tunuri u[oare de 53 mm44.

Pe frontul român, în vara-toamna anului 1917 au avut loc
mai multe mari b`t`lii, a c`ror denumire a fost împrumutat`
de la centrele geografice în jurul c`rora s-au desf`[urat,
astfel: b`t`lia de la M`r`[ti (22 iulie-1 august); b`t`lia de la
M`r`[e[ti (6-19 august); b`t`lia de la Oituz (8-28 august);

b`t`lia de la Varni]a [i Muncelu (28 august – 3 septembrie);
b`t`lia de la Cire[oaia (9-11 septembrie), în urma c`reia
ofensiva german` a fost complet st`vilit` [i opera]iile militare
practic încheiate, în 1917. Este lesne de sesizat, spre
exemplu, c` b`t`lia de la Oituz s-a desf`[urat simultan [i
paralel cu cea de la M`r`[e[ti. În fond, toate aceste mari
b`t`lii (au fost [i altele, de mai mic` anvergur`, ca cea din
mun]ii Vrancei) s-au înscris ca „episoadele unei singure [i
mari b`t`lii, date de germani împotriva frontului român din
sud-vestul Moldovei, între mun]i [i Siret”45. Scopul acestei
b`t`lii a fost cucerirea Moldovei, prin distrugerea Armatei 4
Ruse din zona Adjud-M`r`[e[ti [i a Armatei 2 Române, cu
dispozitivul de ap`rare în zona Oituz-Târgu Ocna, la flancul
drept al Armatei 4 Ruse, care a fost salvat` prin înlocuirea ei
de c`tre Armata 1 Român`. În concret, cele dou` armate
române au barat drumul du[manului, st`pâne pe situa]ie.
„Este marea victorie a r`zboiului României pe teatrul sud-
oriental al r`zboiului european. Ea a sc`pat Moldova de
invazia du[manului, a p`strat fiin]a statului român [i a tuturor
puterilor sale suflete[ti [i materiale [i ne-a ridicat în stima
atât a alia]ilor, cât [i a du[manilor no[tri”46.

În anul 1917, frontul românesc a fost puternic bulversat
de [ov`ielile armatelor ruse aliate – Armatele 9, 4 [i 6 Ruse,
în contact cu inamicul de la nord pân` la Prut (Gala]i), având
cele dou` armate române intercalate – Armata 2 Român`
între Armatele 9 [i 4 Rus`, Armata 1 Român` între Armatele
4 [i 6 Rus`. Aceste [ov`ieli au fost rezultatul evenimentelor
politice petrecute la Petrograd, [i, deloc întâmpl`tor, strâns
corelate cu situa]ia militar` de pe frontul oriental. La 12
martie 1917, la Petrograd, începe revolu]ia rus`, care a dus
la abdicarea ]arului Nicolae al II-lea, ulterior arestat cu
întreaga familie [i exterminat. La 16-17 iulie 1917, la
Petrograd, guvernul provizoriu pune cap`t dualit`]ii puterii. La
14 septembrie 1917, Rusia se proclam` republic`, un
directorat îl are în frunte pe A.F. Kerenski. Pentru ca, la 20
octombrie 1917, V.I. Lenin s` se înapoieze clandestin în
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Rusia, venind prin Finlanda. Drept urmare, la 7 noiembrie
1917, în Petrograd, are loc insurec]ia armat`, guvernul
provizoriu este r`sturnat [i se instaureaz` puterea sovietelor,
fiind creat Consiliul Comisarilor Poporului, în frunte cu V.I.
Lenin. Peste nici o lun` de zile, la 5 decembrie 1917, lovitur`
de teatru bulversant`: la Brest-Litovsk se încheie armisti]iul
sovieto-german, iar, ulterior, spre sfâr[itul lunii decembrie
1917, vor începe, tot la Brest-Litovsk, negocierile de pace
sovieto-germane47. Fiind de partea Antantei, România este
silit` s` încheie, la Foc[ani, la 9 decembrie 1917, armisti]iul
cu Puterile Centrale, fapt r`u premerg`tor Tratatului de Pace
de la Bucure[ti, din 7 mai 1918, prin care România era
complet aservit` Germaniei. Practic, toate jertfele [i eroismul
armatei române din vara-toamna 1917 au fost dinamitate de
turnura evenimentelor politice. O situa]ie extrem de grea
pentru România, unde scopul pentru care a intrat în r`zboi –
redobândirea teritoriilor române[ti aflate sub domina]ia
str`in` (austro-ungar`, rus`, bulgar`) – a fost temporar
obturat.

În File…, aceste aspecte nu se reg`sesc ca într-un tratat
de istorie. Tân`rul sublocotenent de rezerv` a tr`it, în
schimb, în tran[ee, „atmosfera” despre care vorbe[te în
Cuvântul înainte la amintita carte: dezagregarea armatei
]ariste sub loviturile puterii sovietelor; condi]ia ca armata
român` s` lupte, practic, singur` cu un inamic bine pozi]ionat
pe teren (vezi cucerirea vârfului Co[na, spre exemplu) [i
care p`rea de neînfrânt…

Sub data de 10 iulie 1917, stil vechi, Gheorghe I. Br`tianu
scrie: „La ora 20, plecarea bateriilor; ne vom încolona pe
[oseaua cea mare a Tecuciului: Aproape f`r` voie, privirile se
opresc asupra col]ului în care am poposit trei zile, pierdut în
tufa f`r` nume, care ne-a ad`postit n`dejdile [i grijile
c`l`toriei r`zboinice”48. În Registrul istoric al Regimentului 4
Artilerie Câmp, aflat în arhivele militare, g`sim urm`toarea
însemnare, cu datele pe stil vechi: „6-10 iulie 1917.
Sta]ionare în p`durea Cârligi. Se execut` instruc]ie dup`
program”49. Iar urm`toarea însemnare este „11 iulie 1917. În
urma ordinelor primite, întreg Regimentul s-a pus în mar[ de
cu seara, de la ora 20, p`r`sind bivuacul din p`durea Cârligi.
Mar[ul s-a executat noaptea [i în condi]iuni bune. A ajuns în
p`durea Dorasca, la ora 5, unde a bivuacat. Bateria a 5-a a
ocupat pozi]ie spre a trage contra bateriilor inamice ce
tr`geau asupra ora[ului Tecuci”50. Exactitatea nota]iilor

efectuate de Gheorghe I. Br`tianu este afar` de orice
îndoial`. Ele au, în majoritatea lor, corespondent în
documentele militare de arhiv`.

Laconic pân` la exasperare, Registrul istoric al
Regimentului 4 Artilerie Câmp, sub data de 20 iulie 1917, stil
vechi, consemneaz`: „Conform ordinelor primite, Regimentul
a p`r`sit bivuacul din Tg. Trotu[, la ora 21, punându-se în
mar[ spre Groze[ti, unde a ajuns la ora 1. Divizionul 1 ocup`
pozi]ie pe Valea Oituzului. Divizionul 2 idem. Div[izionul] 3 a
luat direc]ia Sl`nic, unde va ocupa pozi]ie la Comanda
Sectorului Sl`nic”51. Iar sub data de 24 iulie 1917, stil vechi,
consemnarea: „Stat major Reg[iment] cu Div[izionul] 1 în
Tise[ti. Bateria 3 în Tg. Ocna trage contra aeroplanelor
inamice. Div[izioanele] 2 [i 3 pe pozi]ie în Valea Sl`nicului”52.
[i înc`: „26 iulie 1917. Postul de comand` al Regimentului pe
dealul Muncelului. La ora 3, bateriile au început o tragere de
baraj asupra pozi]iilor inamice. 27 iulie 1917. Ca în ziua
precedent`. 28 iulie 1917. Inamicul atacând puternic cu
artilerie de calibru mare, bateriile au fost nevoite a se retrage
pentru a-[i ocupa noi pozi]ii. Divizionul 2 a ocupat pozi]ii pe
Oituz, în dreapta Diviziei a 6-a. Trenurile regimentare s-au
retras în satul Gura V`ii. 29 iulie 1917. Bateriile Divizionului 1
[i 2 au ocupat pozi]ii noi deasupra dealului satului Nicore[ti
[i pârâul Boghiu. Bateriile Div[izionului] 3 care ocupa pozi]ii
pentru a bate gura defileului din capul satului Gura Sl`nicului
s-au retras pentru a ocupa noi pozi]ii. 30 iulie 1917. Se
bombardeaz` pozi]iile inamice. 31 iulie 1917. Stat major
Reg[iment], bivuac în satul Gura V`ii. Bateriile au sus]inut
înaintarea infanteriei, tr`gând asupra punctului trigonometric
Co[na, Valea Rea, Pârâul Ruginos, cota 702 [i [cota] 703”53.

Este lesne de sesizat c` ne afl`m cu descrierea în toiul
b`t`liei de la Oituz (26 iulie/8 august-15/28 august 1917),
unde cele mai dramatice momente ale b`t`liei au fost atacul
Cire[oaiei (30 iulie/12 august 1917), care a rezolvat criza în
favoarea Armatei Române [i luptele de la Co[na (7/20 [i
9/22 august 1917), urmat` de b`t`lia de la Varni]a [i
Muncelu (15/28 august – 21 august/3 septembrie 1917) [i
apoi de cea de la Cire[oaia (27 august/9 septembrie – 29
august/11 septembrie 1917), unde Gheorghe I. Br`tianu a
fost r`nit. În File… sunt surprinse aspecte semnificative din
toate aceste b`t`lii ale anului 1917. În total, 17 zile se
reg`sesc consemnate, spre exemplu, zi de zi, timp de nou`
zile, de la 26 iulie/8 august la 3/16 august 1917, capitolele
B`t`lia nev`zut`, Pe Co[na, Contraatacul [i În baterie 54.

Este locul s` spunem cu ce se ocupa sublocotenentul
Gheorghe I. Br`tianu pe front, în contact cu inamicul. Era
ofi]er adjutant [i de leg`tur`, împreun` cu sublocotenentul
Valeriu Bulgaru, la comanda Divizionului 1 din Regimentul 4
Artilerie, func]ie de mare r`spundere, întrucât transporta,
când era cazul, coresponden]a secret` între divizionul din
care f`cea parte [i comanda celorlalte divizioane. În concret,
fondul de arhiv` al Regimentului 4 Artilerie p`streaz` o parte
din foile pe care se consemna periodic (bilunar) [i ori de câte
ori era nevoie Ordinea de b`taie a ofi]erilor, prezen]a lor în
structurile de comand` la o anumit` dat` (nu totdeauna
consemnat` riguros). Iat` spre exemplu, documentul din 14
octombrie 1917: „Regimentul 4 Artilerie. Armata II-a: Corpul 4
Armat`. Divizia 7-a. Brigada 7 Artilerie. Comand[ant]
Reg[iment]: Locot[enent] Col[onel] Hentzescu Vasile. Ofi]eri
adjutant [i de leg`tur`: Locot[enent] Popescu Nec[e[ti Al.,
Locot[enent] Carp N., Sublocotenent Zarifopol Petru (…)
Divizionul I. Comandant Divizion: Locot[enent] Col[onel]
Kemingher Emanoil. Loc]iitor c[omandant]: Locot[enent]
Hociung Eug[en]. Ofi]eri adjutan]i [i de leg`tur`:
Sublocotenent Bulgaru Valeriu., Sublocotenent Br`tianu Gh.
Medic ajutor: Saller Mendel (…)”55.
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Însemnarea lui Gheorghe I. Br`tianu din data de 27
iulie/9 august 1917: „S-a ispr`vit, ne retragem. Sub potopul
de obuze, [an]urile s-au f`cut mormânt, p`mântul [i-a înghi]it
ap`r`torii. Tot mai aproape se ridic` pe creste copaci uria[i
de fum, loviturile du[mane. Coborâm, cu caii la mân`, prin
râpa pârâului care se pr`bu[e[te în vale. Peste un ceas
dealul acesta va fi al vr`jma[ului, înc` o bucat` de p`mânt
rupt` din trupul ]`rii. Am pierdut-o noi, noi…”. {i înc`:
„Suntem învin[i, cine [tie unde se va opri retragerea?”56. Într-
adev`r, linia frontului s-a modificat, inamicul a p`truns ceva
mai adânc. La 23 august 1917, stil nou, linia frontului se
stabilizase cu Vârful Cire[oaia la inamic, Dealul Co[na, satul
Groze[ti, Dealul Albert, cota 547, M`gura Ca[inului (1125 m).

Însemn`rile lui Gheorghe I. Br`tianu din zilele de 28
iulie/10 august 1917, 29 iulie/11 august 1917 [i 30 iulie/12
august 1917 care descriu „iadul” b`t`liei pentru Vârful Co[na
sunt realmente magnifice. „Drumul strategic [erpuie[te prin
p`dure, spre creasta Co[nei ce se ridic` drept turn în cetatea
dealuri pe care o ap`r`m”57. „Colonelul Colori, b`trân,
gârbovit, cu must`]ile albe, s-a ridicat deodat`; bra]ul lui
întins ar`ta spre vale. „«Pe ei, b`ie]i, i-am respins, îi
pr`p`dim. S` mi-i lua]i la goan`!»”58. „De la 77 la 305
(milimetri; calibrul tunurilor – n.n.) nu lipse[te nici o not` în
uria[a simfonie (subl. n.) a pr`p`dului. Nervii tremur`, obosi]i
de supraîncordare; pân` [i colonelul (Colori? – n.n.) începe
a-[i r`suci mai repede, plictisit, nelipsitele ]ig`ri”59. „Iar`[i
d`m înapoi, ar trebui s` m` simt zdrobit, dezn`d`jduit de
încerc`rile noastre zadarnice, de silin]ele ap`r`rii înfrânte. {i
totu[i faptul singur de-a fi în mi[care, de-a umbla, m` umple
de o bucurie neb`nuit`. Simt c` în mine sufletul în fierbere
s-a c`lit. Sc`pat din înec, via]a î[i cere, brutal, dreptul la
s`rb`toare. Ie[it o clip` din atingerea ap`s`toare a
primejdiei, sunt un om nou, dornic de lupt`, gata de asalt,
pentru care obuze [i gloan]e nu mai înseamn` decât umbra
unei închipuiri. Alergând printre tufe, am ajuns pe podi[ul
strâmt din spatele Co[nei (subl. n.)”60.

Când se va face vreodat` un film (sper`m, totu[i, s` se
fac`, m`car la Centenar!) despre eroismul armatei române în
R`zboiul pentru Întregirea Neamului (1916-1918), eroul
principal, care nu poate s` fie decât un tân`r sublocotenent
de 19-20 de ani, va trebui s` tr`iasc` puternic maturizarea
sa, a[a cum, magistral, Gheorghe I. Br`tianu o relateaz`
despre sine în luptele pentru cucerirea Vârfului Co[na; de
fapt, una din pu]inele relat`ri despre sine, ca introspec]ie, în
File rupte din cartea r`zboiului. „Alerg de-a lungul lan]ului de
tr`g`tori. Culca]i pe povârni[, oamenii trag cam în ne[tire.
Printre crengi r`sare, o clip`, vârful apropiat al Co[nei, acum
du[mane (…) A[ vrea s` fiu peste tot, s` m` fac sute de
lupt`tori, s` îmbr`]i[ez întreaga întindere a b`t`liei. Goarne
r`sun` printre larm` (…) Alerg, orbit de razele soarelui [i de
str`lucirea aprins` a focului l`untric (subl. n.)”61. Pentru ca, la
final de însemnare, un andante firesc, necesar; f`r` voie,
filmic: „Acum ne întoarcem prin râpi, la vale. Asfin]itul î[i
a[eaz` trandafirii palizi pe vârful copacilor. Lâng` noi, un
pârâu de munte î[i [opte[te c`utarea, s`rind peste stânci.
Fragi de p`dure î[i arat` capetele mici, ro[ii, prin iarb`;
gustul lor acri[or r`core[te setea ce ne stoarce.
Nep`s`toare, senin`, via]a p`durii se dezvolt` mai departe.
Iar încle[tarea disperat` în care se fr`mânt` soarta unei ]`ri,
care arunc` în zarul ursitei tot trecutul [i întregul viitor, va
trece prin umbra neschimbat` a crengilor, ca cearta
necunoscut` a dou` mu[uroaie de furnici învr`jbite”62.

În „simfonia” r`zboiului, tot sub titlul Pe Co[na, Gheorghe
I. Br`tianu a descris cu m`re]ie un fapt real, deosebit în felul
s`u: oamenii unui sat întreg (posibil satul Nicore[ti) au c`rat
spre creast` proiectile pentru lupt`tori … „Un norod de

c`m`[i albe [i de tulpane viu colorate a înflorit, ca prin
farmec, în pustietatea ucig`toare a câmpului de b`t`lie”63.
Câteva pagini mai încolo, sub titlul Contraatacul, de fapt, în
ziua urm`toare, 31 iulie/13 august 1917, Gheorghe I.
Br`tianu consemna o împrejurare similar`, de data aceasta,
în final, cu note grave, de profund omagiu: „Pe drumul ce
urc` spre noi de la Pârâul Boghii, e mi[care [i via]`. În lung
alai, femei [i copii ne car` sus proiectile [i focoasele
lucitoare, întorcându-se la vale cu tuburile trase [i înnegrite
(…) Nici nu-[i dau seama c` îndeplinesc vreun lucru
deosebit, vreo fapt` vitejeasc` (…) E în vitejia lor ceva atât
de simplu, de obi[nuit, ca [i cum ar fi de la sine în]eles ca [i
femeile s` înfrunte primejdiile r`zboiului (…) Ca o nou` friz`
a Panateneelor, [irul lor ridic` deasupra sl`biciunilor
trec`toare [i a [ov`ielilor omene[ti, întruchiparea Patriei
ve[nice, s`pat` în trupuri [i în suflete, în ]`rân` [i în v`zduh,
mai trainic decât chiar în stânca sl`vit` a Acropolei”64.

La 17/30 august 1917, Gheorghe I. Br`tianu
consemneaz`: „Ce schimbare de trei zile! De când am ie[it
din iadul Co[nei [i din preajma Oituzului, unde s-au mistuit
atâtea batalioane, e parc` o înviere (…) Am înviat, iar o dat`
cu mine [i lumea. În valurile repezi ale Trotu[ului au pierit
n`lucirile pustiului [i ale mor]ii”65. Pentru a ad`uga, conclusiv
parc`: „În dep`rtare, vârful ple[uv al Co[nei r`sare peste
p`duri, de unde ochitorii du[mani au îndreptat tragerea de
d`râmare a ora[ului (Târgu Ocna – n.n.)”66. B`t`lia de la
Cire[oaia (27 august/9 septembrie – 29 august/11
septembrie) se prefigura iminent, nu înainte de a constata
atât la Târgu Ocna, cât mai ales în dispozitivul de lupt`,
dezagregarea armatelor ruse[ti: „Cât i-a ]inut împreun`
cheagul puternic al st`pânirii împ`r`te[ti, au mers în rânduri
orbe[te, la porunca celor de sus. Acum, Imperiul s-a pr`bu[it:
stânca uria[` ce acoperea [i în`bu[ea în acela[i timp via]a
noroadelor supuse a fost dat` la o parte (…) Noi ne ap`r`m
p`mântul, s`r`cia, nevoile, chemarea îns`[i a neamului; ei
stau al`turi de noi, f`r` s` [tie pentru ce au pornit, pe cine
slujesc, pentru ce s` se mai jertfeasc`”67. Pentru a ad`uga
concluziv: „Frontul nostru nu se poate rezema pe experien]e
politice [i sociale”68. 

Sub data de 29 august/11 septembrie 1917 Gheorghe I.
Br`tianu consemneaz`: „Ultimul asalt, la Cire[oaia, a fost
extrem de greu [i de sângeros. Prin desi[ul nep`truns al
p`durii, preg`tirea artileriei nu s-a putut face îndeajuns, iar
când infanteria a pornit la ora hot`rât`, re]elele de sârm`
erau întregi [i mitralierele du[mane neatinse”69.
Sublocotenentul Gheorghe I. Br`tianu, în iure[ul ultimului
asalt a fost r`nit [i evacuat la ambulan]a Diviziei I, lâng`
satul Mosoarele, situat la vest Târgu Ocna, la câ]iva
kilometri. Locul r`nii pe corp, probabil la un bra]. Cert este c`
a fost evacuat cu trenul la Bac`u, via One[ti-Adjud. „Iat`-m`
a[ezat, cu al]ii mai u[or r`ni]i (înseamn` c` rana sa a fost
grav` – n.n.), în vagonul înc`p`tor, cu paturi preg`tite [i
curate”70. Dup` o lun`, la 14/27 octombrie 1917, Ordinea de
b`taie a Regimentului 4 Artilerie îl include din nou ca ofi]er
adjutant [i de leg`tur` la Divizionul 1, al`turi de colegul [i
prietenul s`u Valeriu Bulgaru71. Mai mult, de la 1/13
noiembrie 1917 la comanda regimentului este numit proasp`t
colonelul Hentzescu Vasile, iar la comanda Divizionului 1,
maiorul D`sc`lescu Nicolae, viitor general72. În aceast`
forma]iune vor func]iona, pe front, pân` la sfâr[itul lunii
aprilie 1918, când sublocotenentul Gheorghe I. Br`tianu a
fost demobilizat în baza Ordinului Marelui Cartier General nr.
2231/28 aprilie 191873.

Armisti]iul de la Brest-Litovsk dintre Rusia sovietic`
condus` de V.I. Lenin [i Germania, la 22 noiembrie/5
decembrie 1917, a bulversat – cum s-a mai ar`tat – situa]ia
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militar` în care se afla România, jertfele [i eroismul Armatei
Române din vara-toamna anului 1917 fiind practic azvârlite
peste bord în dinamica jocului politic european, la acea dat`.
Referindu-se la armata imperial` rus`, dezintegrat` de
revolu]ia bol[evic` din 7 noiembrie 1917, Gheorghe I.
Br`tianu conchide cu o însemnare oricând actual`: „Nu
numai armamentul [i îmbr`c`mintea, nu numai hrana
îndestul`toare fac t`ria unei o[tiri: odat` ce sufletul lipse[te,
cea mai puternic` armat` cu cel mai covâr[itor material se
risipe[te ca o turm` lipsit` de p`stori”74. Pentru a ad`uga
imediat: „Iat`, din desf`[urarea îns`[i a revolu]iei (bol[evice
– n.n.), întâia concluzie potrivnic` filosofiei marxiste a
materialismului!”75.

La 6 decembrie 1917, de Sfântul Nicolae, evocarea
maiorului Nicolae D`sc`lescu r`mâne memorabil`, cu
concluzia ce s-a dovedit extrem de exact` peste decenii:
„Astfel de caractere î]i mai redau încrederea în armat` [i în
omenire”76. O alt` concluzie, de data aceasta dureroas`,
dup` mai bine de un an în uniforma militar` [i mai multe luni
pe front, în iure[ul luptelor, inclusiv r`nit, acas` la Ia[i, de
s`rb`torile Cr`ciunului 1917, în compania unor domni[oare,
a]â]ate de avântul teatral-eroic al tablourilor de pe pere]i:
„Aceasta e imaginea r`zboiului pentru lumea de aici, nu truda
f`r` slav` (subl. n.) a tran[eelor din p`dure”77. Pentru a
ad`uga, în final: „Degeaba m` minunam deun`zi de
desp`r]irea pe care o hot`rnice[te o re]ea de sârm`
deasupra unui [an]: iat` alta, de se poate, [i mai adânc`.
F`r` tran[ee, f`r` sârm` ghimpat`, r`zboiul ne-a desp`r]it
de cei r`ma[i la vatr`, a s`pat între noi o pr`pastie pe care
m` întreb dac` anii vor putea s-o umple”78. Exagerare voit`?
Fapt` crud`! O reg`sim tr`it` de Gheorghe I. Br`tianu dup`
r`zboi, la schitul de pe M`gura, de lâng` Târgu Ocna, [i
relatat` sub titlul Întoarcere, ultimul din File rupte din cartea
r`zboiului: „A, da, r`zboiul … Adev`rat, îngân` cu mirare
urma[ul lui Melhisedec (Melchisedec {tef`nescu, episcopul
Romanului, în anii 1879-1892 – n.n.), pe aici a fost r`zboiul
… Timpul, dragii mei, timpul trece atât de iute”79.

Drumurile r`zboiului îl vor purta pe sublocotenentul
Gheorghe I. Br`tianu „pe urmele ru[ilor care se împr`[tie
dup` luptele din ]inutul F`lticenilor”, întrucât „revolu]ia
(bol[evic` – n.n.) a ajuns în faza hot`râtoare [i armatele lor
se destram`”, iar armata român` este nevoit` s` ocupe
„col]ul de Miaz`zi (Sud – n.n.) al Bucovinei, pe care
armisti]iul l-a g`sit înc` de partea noastr` a frontului”80.

Întâlnirea cu oamenii [i locurile acelea înc`rcate de istorie
din partea sudic` a Bucovinei sunt pentru tân`rul
sublocotenent Gheorghe I. Br`tianu, care, la 28 ianuarie/10
februarie 1918, a împlinit, pe front, 20 de ani, prilej de
încântare [i reflec]ie, de cele mai multe ori, grav`. „Am
cunoscut pân` atunci – scrie Gheorghe I. Br`tianu – numai
din c`r]i sau din spusele altora povestea românilor de sub
st`pânirile str`ine. A-i vedea în casele lor primitoare, a vorbi
cu ei fr`]e[te, de grijile [i n`dejdile viitorului, e pentru mine o
revela]ie, uimitoare [i dureroas` în acela[i timp”81. Ca
urmare, reflec]iile autorului sunt grave, pe m`sur`: „{i totu[i,
ce adânc`, ce puternic` poate fi credin]a unui neam
asuprit!”82; „Cât timp ap`r`m p`mântul ]`rii, tragem din el
izvoare neb`nuite de energie [i rezisten]`”83; „Cine spunea
c` singura mântuire a învin[ilor e de-a nu spera mântuire?”84. 

În urma armisti]iului prelungit, a venit ordinul de retragere
a trupelor române aflate în Bucovina. „O, am`r`ciunea f`r`
margini a acestei plec`ri!”85 exclam` Gheorghe I. Br`tianu,
fiindc` o g`se[te sub inciden]a factorului politic [i nu al
adev`rului istoric. „Ne-am dus spre valea Siretului, spre
Burdujeni, pierzându-ne în cea]a ce se l`sa de pe cerul de
plumb în v`luri tot mai groase, f`r` a se putea desface în
lacrimi de ploaie …”86. Natura era asociat` încrâncen`rii
lupt`torilor.

Sublocotenentul Gheorghe I. Br`tianu fusese demobilizat
la sfâr[itul lunii aprilie 1918, cum s-a mai ar`tat, prin ordinul
Marelui Cartier General nr. 223187. Dar s-a aflat la Ia[i, la
patruzeci de zile dup` Pa[ti, de În`l]area Domnului, joi, 26
mai/8 iunie 1918, în Catedrala Mitropolitan`, unde Mitropolitul
Pimen Georgescu al Moldovei [i Sucevei a oficiat Sfânta
Liturghie în prezen]a Regelui Ferdinand I, a Reginei Maria, a
Familiei Regale [i a oficialit`]ilor88. La intrarea în catedral`,
generali [i ofi]eri, osta[i cu steagurile decorate cu acest prilej
(Ziua Eroilor). „Toat` povestea r`zboiului e ]esut` în m`tasea
mu[cat` de gloan]e”89. {i înc`: „Gloria unui neam întreg trece
în pasul ap`sat de defilare al osta[ilor r`zboiului”90. Evident,
toat` lumea se descoper` în fa]a steagurilor, defilând…

Dar r`zboiul nu s-a terminat înc`. Regele Ferdinand I nu
a ratificat Tratatul de Pace din 7 mai 1918, cu Puterile
Centrale, [i nu l-a ratificat niciodat`; mai sper`, ca [i neamul
românesc întreg, în victoria Alia]ilor. La 7/20 octombrie 1918,
documentul Ordinea de b`taie a Regimentului 4 Artilerie de
75 mm consemnez` prezen]a sublocotenentului Gh.
Br`tianu, ca ofi]er adjutant, \n statul major al Divizionului I91.

Este lesne de sesizat c` sublocotenentul Gheorghe I.
Br`tianu fusese rechemat la unitate. Nu am depistat înc` în
arhive ordinul de rechemare sub arme, în vara-toamna anului
1918, [i nici acela al urm`toarei demobiliz`ri a lui. {tim doar
câteva date generale exacte: la 27 octombrie/9 noiembrie
1918, Guvernul României adreseaz` trupelor de ocupa]ie
inamice un ultimatum, prin care le cere s` p`r`seasc`
teritoriul ]`rii; a doua zi, se decreteaz` cea de a doua
mobilizare a armatei române; la 29 octombrie/11 noiembrie
1918, la Compiègne (Fran]a) se semneaz` armisti]iul dintre
Puterile Aliate [i Germania, fapt ce marcheaz` încetarea
ostilit`]ilor în Primul R`zboi Mondial; la 1 aprilie 1920, armata
român` este complet demobilizat`92. Între timp, toate
evenimentele, dense, care au dus la f`urirea României Mari,
cu etapa final` la Alba Iulia, la 1 Decembrie 191893. Tân`rul
Gheorghe I. Br`tianu era deja student la Facultatea de Drept
a Universit`]ii din Ia[i. La 22 martie 1919, \i scria lui Nicolae
Iorga, revenit la Bucure[ti din refugiu, ar`tându-[i satisfac]ia
de a fi publicat [i în „Neamul Românesc”, cu exprimarea
dorin]ei de a termina chiar în acel an Dreptul, la Ia[i, „ca s`
pot începe o munc` serioas` la toamn` – n`d`jduiesc sub
direc]iunea d(omniei) voastre”94.
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Edi]ia princeps a
lucr`rii „File rupte 
din cartea r`zboiului”,
ap`rut` la Editura
Cultura Na]ional`, 1934.



A[adar, cercul faptelor r`zboinice s-a închis tân`rului
Gheorghe I. Br`tianu, care împlinise 21 de ani, la 28
ianuarie/10 februarie 1919, spre a se deschide viitorului, în
chip str`lucit, ca om [i istoric de talie european`, timp de

peste un sfert de veac, pân` la lovitura de stat de la 23
august 1944, urmat` de perioada domiciliului obligatoriu
(1947-1950), arestarea, deten]ia [i moartea sa (1950-1953) în
închisoarea de]inu]ilor politici de la Sighet95.                        

studii/documente

59document 2006 1-4 (31-34)

NOTE

1. Gheorghe I. Br`tianu, File rupte din
cartea r`zboiului, Editura „Cultura Na]ional`”,
Bucure[ti, (1934), p. 148. (Edi]ia princeps).

2. Ibidem, p. 11 [i, respectiv, 5. (Fapt` [i
poveste; Cuvânt înainte).Volumul cuprinde 19
titluri, parc` dinadins redactate s`
corespund`, cifric, cu vârsta celui care a tr`it
faptele acelor ani de r`zboi. Din p`cate,
„carnetul laconic” – jurnalul propriu-zis (era în
obiceiul timpului s` se alc`tuiasc` astfel de
jurnale, obicei aflat mai des la ofi]erii de
rezerv`; vezi, spre exemplu, Virgiliu {tef.
Serdaru, doctor în drept, ofi]er de rezerv`,
R`zboiul nostru. Turtucaia – M`r`[e[ti.
Schi]e [i note de campanie, Editura
„Minerva”, Bucure[ti, 1918, 270 pagini) nu s-
a p`strat; va fi fost probabil distrus cu ocazia
perchezi]iilor din anii domiciliului obligatoriu
(1947-1950), în Bucure[ti, str. Biserica Popa
Chi]u nr. 26. Sunt slabe speran]e de a fi g`sit.

3. Diferi]i autori dau date diverse asupra
zilei de na[tere a lui Gheorghe I. Br`tianu. Noi
utiliz`m data de 28 ianuarie/10 februarie
1898, pus` în circuitul [tiin]ific de Valeriu
Florin Dobrinescu în baza Extract-ului din
registrul st`rii civile pentru n`scu]ii pe anul
una mie opt sute nou`zeci [i opt, nr. 13,
comuna Ruginoasa, în Confluen]e
istoriografice române[ti [i europene. 90 de
ani de la na[terea istoricului Gheorghe I.
Br`tianu, coordonator: Victor Spinei, Ia[i,
Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, pp. 363-364.
Preciz`m c` Gh. I. Br`tianu a utilizat în acte
oficiale (vezi declara]iile date dup` ce a fost
arestat, în noaptea de 5/6 mai 1950) data de
28 ianuarie 1898, ca dat` de na[tere. Victor
Spinei utilizeaz` data de 21 ianuarie/3
februarie 1898, în Confluen]e…, p. 242.
Familia îl s`rb`torea la 3 februarie.

4. „Revista istoric`”, anul II, nr. 3-6,
martie-iunie, 1916, pp. 54-79.

5. Nicolae Iorga, la 2 iunie 1928, în
[edin]a Sec]iei Istorice a Academiei Române
l-a propus pe Gheorghe I. Br`tianu s` fie ales
printre membrii coresponden]i. În suita
motiva]iilor, Nicolae Iorga afirma: „Tân`rul
profesor de la Universitatea din Ia[i a debutat
în studiile de istorie înc` din anii de liceu prin
dou` cercet`ri, tot atât de remarcabile ca
form` cât [i ca informa]ie în Revista istoric`”.
Cf. Academia Român`, Anale, XLVIII,
[edin]ele din 1927-1928, Bucure[ti, 1928, p.
237-238. În 1936, când Nicolae Iorga a fost
puternic atacat de reprezentan]ii „[coalei noi”
de istorie (C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu
[.a., inclusiv Gh. I. Br`tianu), acesta a afirmat
r`spicat: „Afar` de d. Gheorghe Br`tianu,
c`ruia nu i-au lipsit de la începutul frumoasei
sale cariere de istorie toate îndemnurile [i
laudele mele, recunoscându-i însu[irile,
deosebite, înc` de la studiul scris când era în
liceu [i c`ruia i-am f`cut loc în acum hulita
Revista istoric` a mea, to]i aceia cari azi fac
un front de lupt` sau m`car de ipocrit`
h`r]uial` sau de solidarizare secret` contra
mea, mi-au fost elevi”. Vezi Nicolae Iorga,
„{coala nou`” de istorie. O l`murire definitiv`,
Bucure[ti, 1936, pp. 3-4.

6. Cu media 10 [i distinc]ia Cum laude.
Vezi Victor Spinei, Gheorghe I. Br`tianu, între
voca]ia istoriei [i tenta]iile vie]ii politice, în
Confluen]e…, p. 244.

7. Academia Român`. Discursuri de
recep]iune, LXXXI. Nicolae Iorga, istoric al
românilor, discurs rostit la 26 mai 1943 în [edin]a
public` solemn` de Gheorghe I. Br`tianu, Cu
R`spunsul d-lui Alexandru Lapedatu, Imprimeria
Na]ional`, Bucure[ti, 1943, p. 15.

8. Ibidem.
9. Gheorghe I. Br`tianu a fost primit

membru titular al Academiei Române la 28
mai 1942, cu 27 de voturi din cele 34
exprimate, în Sec]iunea Istoric`, fiind, la acea
dat`, cel mai tân`r dintre academicieni, al`turi
de Silviu Dragomir, Ioan Lupa[, Alexandru
Lapedatu, Radu R. Rosetti [.a.

10. Vezi nota 1, p. 17.
11. Despre rela]iile dintre Gheorghe I.

Br`tianu [i tat`l s`u, vezi Aurel Pentelescu,
Ion I.C. Br`tianu [i Gheorghe I. Br`tianu.
Aspecte ale rela]iilor dintre tat` [i fiu, în
„Arge[”, serie nou`, anul IV (38), nr. 1 (271),
ianuarie 2005, p. 20.

12. Vezi nota 1, pp. 17-18.
13. Tratatul secret din 1893, dintre

România [i Germania, încheiat la Berlin, în
baza c`ruia p`r]ile contractante se sprijineau
reciproc, în cazul unei agresiuni armate. În
acela[i timp (9/21 octombrie 1893), la Berlin
s-a semnat, f`cut public, Tratatul de comer],
vamal [i de naviga]ie româno-german (intrat
în vigoare la 1/13 ianuarie 1894).

14. Arhivele Militare Române (în
continuare se va cita A.M.R.), fond 3042,
dosar 904, f. 41; vezi [i Valeriu Florin
Dobrinescu, Gh. I. Br`tianu – documente
biografice, în Confluen]e…, pp. 364-365.

15. Ibidem.
16. A.M.R., fond 3042, dosar 904, f. 42.

Respectivele acte au fost: actul de na[tere
[extras din registrul st`rii civile pentru n`scu]ii
pe anul 1898, emis de prim`ria comunei
Ruginoasa, jud. Suceava, (azi jud. Ia[i) sub
nr. 13, la 1 iunie 1905]; certificatul de
na]ionalitate nr. 870/15 august 1916, emis de
Prefectura Poli]iei Ia[i; certificatul de
absolvire a liceului (diploma de studii), care, la

Foaia calificativ` a
elevului Gheorghe I.

Br`tianu, la
absolvirea {colii

Militare de Artilerie,
Geniu [i Marin` (Ia[i,

martie 1917).
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solicitare, a fost remis sublocotenentului rez.
Br`tianu I. Gheorghe la 15.XI.1919, la dosar
r`mânând o dovad` semnat` de peti]ionar în
acest sens (f. 40); declara]ia tat`lui de
acceptare a angajamentului pentru însumarea
ca voluntar; cererea de înrolare ca voluntar.
Actul de na[tere, cererea de înrolare ca
voluntar, declara]ia tat`lui, certificatul de
na]ionalitate au fost tip`rite de V.F. Dobrinescu
în Confluen]e…, pp. 363-365, c`rora le-a
ad`ugat înc` trei documente: tabel cu notele
date elevului plutonier cu T.R. Br`tianu Gh.;
foaia calificativ` din timpul [colii militare; copia
dup` foaia matricol` a ofi]erului în rezerv`
Gheorghe I. Br`tianu. Ibidem, pp. 366-368.

17. A.M.R., fond 3042, dosar 904, f. 38.
18. Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în

Balcani. O cronic` a Cantacuzinilor în
vâltoarea secolelor. Bucure[ti, Editura
Albatros, 1996, p. 183.

19. A.M.R., fond 3042, dosar nr. 904.
Declara]ia de consim]`mânt a tat`lui, Dimitrie
Bulgaru, a fost redactat` manu de c`tre Valeriu
Bulgaru, cu semn`tura olograf` a
declarantului, autentificat` de Prefectura
Poli]iei Ora[ului Ia[i sub nr. 2287 din 30
septembrie 1916. Cererea lui Valeriu Bulgaru
pentru însumarea ca voluntar în Regimentul 2
Artilerie-Bucure[ti a fost redactat` manu
propria de Gheorghe I. Br`tianu, cu semn`tura
olograf` a peti]ionarului, nedatat`.

20. Ibidem; vezi pe larg (cu foto alb-negru
în text) Maior C.M. Sandovici, Dest`inuirile
unei genera]ii. Monografie istoric` a promo]iei
de ofi]eri din toate armele, activi [i de rezerv`,
1917. Promo]ia r`zboiului, Bucure[ti,
Tipografia Vremea, (1938), 247 p.

21. A.M.R., fond Marele Cartier General
(MCG), dosar nr. 516, f. 107 (Ordinea de b`taie
a ofi]erilor de la {colile Militare de Artilerie,
Geniu [i Marin`). B`rdescu Ion: n. 26.02.1886;
elev, 01.09.1905; sublocotenent, 01.07.1907;
locotenent, 01.07.1910; c`pitan, 01.04.1915;
maior, 01.09.1917; locotenent-colonel,
01.04.1920. Cf. Anuarul ofi]erilor activi ai
Armatei Române pe anul 1923/1924,
Bucure[ti, 1923, p. 346.

22. Vezi nota 1, p. 34.
23. A.M.R., fond 3042, dosar nr. 904, f. 34.
24. Vezi nota 21.
25. A.M.R., fond 3042, dosar nr. 904, f. 34.

Pentru Stavrescu Gheorghe, vezi fi[a, în
Alesandru Du]u [.a., Armata Român` în al
doilea r`zboi mondial, 1941-1945. Dic]ionar
enciclopedic, Bucure[ti, Editura Enciclopedic`,
1999, p. 371. Generalul Stavrescu Gheorghe
(1889-1951) a fost arestat (1947) [i condamnat
(1948) la munc` silnic` pe via]`, imputându-i-
se masacrele de la Ia[i din 1941 de care nu a
fost vinovat. A murit în penitenciar.

26. Vezi nota 23.
27. Vezi nota 21, ff. 109-110.
28. Vezi nota 1, p. 33.
29. Ibidem, pp. 34, 35.
30. Cf. Petre Otu, Aurel Pentelescu,

Gheorghe I. Br`tianu. Istorie [i politic`,
Bucure[ti, Grupul Editorial Corint, 2003,
pp. 48-60.

31. Arhiva CNSAS, fond Penal, dosar nr.
356, vol. 4.

32. AMR, fond 3042, dosar nr. 904, ff. 36-38;
vezi [i Aurel Pentelescu, Un document inedit:
Jur`mântul militar depus de Gheorghe I.
Br`tianu la 18 ani, în „Revista de Istorie Militar`”,
nr. 2, 1998, pp. 56-57.

33. Ibidem.
34. Vezi nota 23.
35. AMR, fond 3042, dosar nr. 904, f. 73.
36. Ibidem, ff. 1-3.
37. A.M.R., fond MCG, dosar 223, f. 38.
38. Ibidem.
39. Vezi nota 1, p. 26.
40. Ibidem, p. 27.
41. Ibidem, pp. 18, 19.
42. Constantin Kiri]escu, Istoria r`zboiului

pentru întregirea neamului, 1916-1919,
Bucure[ti, Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`,
1989, p. 40.

43. Ibidem.
44. Ibidem, p. 137.

45. Ibidem, p. 187.
46. Ibidem.
47. Cf. Istoria lumii în date, Bucure[ti,

Editura Enciclopedic` Român`, 1972, pp. 345-
347.

48. Vezi nota 1, p. 40.
49. AMR, fond Marele Stat Major, Serviciul

Istoric (MStMSI), dosar nr. 20, f. 20.
50. Ibidem.
51. Ibidem, f. 29.
52. Ibidem.
53. Ibidem, ff. 29-30.
54. Vezi nota 1, pp. 55-104.
55. AMR, fond Regimentul 4 Artilerie (sigla

R4A), dosar nr. 59, f. 1177. Hentzescu Vasile: n.
02.06.1874; elev – 10.07.1893; sublocotenent –
10.07.1895; locotenent – 01.07.1898; c`pitan –
25.06.1906; maior – 01.04.1914; locotenent-
colonel – 01.11.1916; colonel – 01.09.1917.
Kemingher Emanoil: n. 30.04.1874; elev –
01.07.1895; sublocotenent - 01.07.1897;

locotenent – 28.11.1900; c`pitan – 28.11.1907;
maior – 10.05.1915; locotenent-colonel –
01.11.1916; colonel – 01.09.1917. Cf. Anuarul
ofi]erilor activi ai Armatei Române pe anul
1923/1924, Bucure[ti, 1923, p. 336; ibidem pe
anul 1926/1927, Bucure[ti, 1926, p. 373.

56. Vezi nota 1, p. 59.
57. Ibidem, p. 63.
58. Ibidem, p. 66. Colori Dimitrie: n.

04.04.1861; soldat – 09.11.1881; sublocotenent
– 16.08.1886; locotenent – 10.05.1891; c`pitan
10.05.1896; locotenent-colonel – 01.04.1911;
colonel – 01.04.1915. Cf. Anuarul Armatei
Române pe anul 1915, p. 193. La 56 de ani, în
1917, colonelul Colori Dimitrie, ap`rea, în ochii
tân`rului sublocotenent Gheorghe I. Br`tianu,
de 19 ani, ca fiind, firesc, „b`trân, gârbovit, cu
must`]ile albe”.

59. Ibidem, p. 71.
60. Ibidem, pp. 71-72.
61. Ibidem, p. 72, 74. Vezi, pe larg, despre

b`t`lia de la Oituz, în Constantin Kiri]escu, op.
cit., pp. 136-156; Ibidem, despre b`t`lia de la
Cire[oaia, pp. 178-185.

62. Ibidem, p. 76.
63. Ibidem, p. 73.
64. Ibidem, p. 91.
65. Ibidem, p. 123.
66. Ibidem, p. 126.
67. Ibidem, p. 134.
68. Ibidem, p. 135.
69. Ibidem, p. 140.
70. Ibidem, pp. 139-140.
71. Vezi nota 55, f. 1214.
72. Ibidem.
73. Ibidem, f. 1322.
74. Vezi nota 1, p. 150.
75. Ibidem.
76. Ibidem, pp. 148-149.
77. Ibidem, p. 152.
78. Ibidem.
79. Ibidem, p. 179.
80. Ibidem, p. 155.
81. Ibidem, p. 159.
82. Ibidem.
83. Ibidem, p. 161.
84. Ibidem, p. 162.
85. Ibidem, p. 164.
86. Ibidem.
87. Vezi nota 73.
88. Vezi nota 1, pp. 169-173.
89. Ibidem, p. 170.
90. Ibidem, p. 172.
91. Vezi nota 55, dosar nr. 60, f. 16.
92. Vezi Istoria României în date (coord.

Dinu C. Giurescu), Bucure[ti, Editura
Enciclopedic`, 2003, p. 350.

93. Ibidem, pp. 351-354.
94. Apud I. Ciuperc`, Gheorghe I. Br`tianu

[i succesiunea Uria[ului. Repere, în
Confluen]e…, p. 227.

95. Vezi, pentru aceasta, Maria G. Br`tianu,
Gheorghe I. Br`tianu – enigma mor]ii sale,
Funda]ia Academia Civic`, Bucure[ti, 1997, pp.
13-36; Aurel Pentelescu, Sub opresiunea
comunist`, în Petre Otu, Aurel Pentelescu,
Gheorghe I. Br`tianu. Istorie [i politic`, Bucure[ti,
Grupul Editorial Corint, 2003, pp. 170-196.

In the historian Gheorghe I. Br`tianu biography (1898-
1953), his participation to the Reunited National War (1916-
1918) was and it will be a distinct chapter, quite often invoked
by the historian. Events from his war experience are mirrored
with talent and fine sense of humor in the volume Pages from
war book, in fact his diary – "the laconic notebook of war

days", completed with memories, with events still living in the
ex-service man and prepared for printing "listening a friendly
advice.

The authors describe the itinerary followed by the histori-
an Gheorghe I. Br`tianu as the volunteer in the First World
War also, from the new documents point of view.

Gheorghe  I.  Br`tianu.  A  volunteer  in  the  Reunited  Nation  War

Sublocotenentul Gheorghe I. Br`tianu,
v`zut de {tef Constantinescu
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Camil Petrescu,
de pe front \n prizonierat

Iulian Stelian BO}OGHIN~
Centrul de Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice, Pite[ti

ecolul trecut a fost marcat de cele
dou` conflicte mondiale, ambele
urmate de \nsemnate schimb`ri

geopolitice. România este unul dintre
numeroasele exemple, îns`, indiferent
de scopurile [i motivele care le-au
generat, r`zboaiele au adus, înainte de
toate, durere [i suferin]`.

La 15 august 1916, România a
declarat r`zboi Puterilor Centrale. Nu a
fost u[or s` se ia o astfel de hot`râre.
Dezideratul Unirii [i promisiunea
înf`ptuirii ei au fost argumentele acestei
op]iuni. Atât înainte, dar mai ales în cei
doi ani de neutralitate, disputa dintre
progermani [i antanti[ti divizase clasa
politic` româneasc`, îns` entuziasmul
na]ional nu a putut compensa lipsa unei
temeinice preg`tiri militare, astfel c`
[ocul anilor de r`zboi a fost neînchipuit
de mare. Dramatica realitate a
determinat rapida maturizare a unei
\ntregi genera]ii [i, în cele din urm`, a
condus la schimb`ri semnificative în
con[tiin]a întregii societ`]i române[ti.

Excep]ie nu au f`cut nici tinerii
scriitori care, în spiritul vremii, nu au
ezitat s` lupte în prima linie pentru
realizarea idealului na]ional. Îns` drama
individual`, tr`it` în tran[ee, spitale de
campanie sau lag`re de prizonieri, i-a
marcat profund. Printre ace[tia s-a aflat
[i Camil Petrescu.

Este cunoscut faptul c`
sublocotenentul Camil Petrescu a fost
mobilizat, la 1 august 1916, pentru ca la
16 august s` fie trimis pe front cu
Regimentul 22 Infanterie. Participând
activ la luptele din Transilvania, a fost
r`nit, în noiembrie 1916. Dup`
îns`n`to[ire, a primit misiunea de a
comanda un pluton al Regimentului 16
Infanterie pe frontul din Moldova. R`nit
în luptele de la cota 789, din 26 iulie
1917, Camil Petrescu a fost luat
prizonier [i internat în lag`rele
Sapronyek (Ungaria) [i Plan (Boemia),
de unde s-a întors la 10 aprilie 1918. În
toat` aceast` perioad`, atât
oficialit`]ile, cât [i prietenii l-au
considerat mort 1.

Anii de r`zboi [i prizonierat au l`sat
urme adânci. Iat`-l pe Camil Petrescu
în Moldova anilor de r`zboi, a[a cum [i-l
amintea Tudor Vianu într-o evocare din

1944: „Ne-am întâlnit la Ia[i, în
uniforme militare. Era vremea
r`zboiului. Camil Petrescu fusese r`nit
de dou` ori. Cine vrea s` [tie cum
ar`ta Camil în vremea aceea s`
priveasc` fotografia pe care o
reproduce C`linescu în «Istoria
literaturii române». Tân`rul ofi]er de
infanterie purta uniforma de postav
deschis a lupt`torilor de atunci. Era un

om venit de pe front, cu pulpele
înf`[urate în moletiere, cu fruntea
acoperit` de greaua casc` metalic` a
vremii. Mar]ialitatea ve[mintelor
contrasta îns` cu capul aplecat
meditativ [i cu acea gracilitate a întregii
aparen]e care m` f`cea s`-l asem`n cu
cavalerii copilandri ai lui Tintoretto.
Fotografia reprodus` de C`linescu nu
este îns` copia exact` a modelului,
pentru c` ea î[i ascunde privirile. Dar
tocmai întâlnirea cu o]elul t`ios al
acestor priviri, în care se citea o

dârzenie a voin]ei pe care prietenii s`i
ar dori s-o vad` odihnindu-se, d`dea
caracterul definitiv al figurii lui Camil
Petrescu” 2. 

De altfel, în deceniile urm`toare,
comentând c`r]ile unor fo[ti combatan]i,
Camil Petrescu nu a ezitat s`
rememoreze suferin]ele fizice [i morale
îndurate de osta[ul român într-un crud
r`zboi 3.

În cele ce urmeaz`, prezent`m
câteva documente, identificate în
arhivele militare, menite s` întregeasc`
unele momente din biografia
sublocotenentului Camil Petrescu.

Primele documente confirm`
temerile tân`rului ofi]er – explicabile, de
altfel, în acele clipe de intens` uzur`
psihic` – generate de faptul c` plutonul
s`u oferea „mai toate patrulele
batalionului” 4. Astfel, dup` câteva zile
de repaus [i de instruc]ie, s-a dat ordin
ca, începând cu 1 iulie 1917, în cadrul
Diviziei 7 Infanterie, s` se constituie un
regiment de mar[, care s` se deplaseze
spre zona frontului. Prin urmare, la 1
iulie 1917, sublocotenen]ilor Victor
Popescu [i Camil Petrescu li s-a
ordonat s` execute o recunoa[tere
asupra c`ilor de acces de la est de
Tecuci. Executând misiunea primit`, cei
doi au înaintat primul raport în aceea[i
zi, la 1 iulie 1917, ora 16, împreun` cu
dou` schi]e, iar a doua zi l-au prezentat
pe urm`torul 5.

Dac` în primele documente stilul
cazon nu ne permite accesul la
sentimentele [i tr`irile suflete[ti ale unui
tân`r sublocotenent întors din misiune,
în urm`toarele dou` îl reg`sim pe
Camil Petrescu, într-un moment cu totul
deosebit din via]a sa: prizonieratul.

Redactate la întoarcerea sa din
prizonierat, cele dou` memorii descriu
ultimele zile de pe front, r`nirea [i
aspectele cotidiene într-un imperiu aflat
în pragul colapsului: suferin]`, lipsuri,
manifest`ri sociale [i, ceea ce l-a
impresionat foarte mult, intensificarea
mi[c`rii pentru emancipare na]ional`.

F`r` nicio diferen]` de con]inut,
între cele dou` texte exist` deosebirea
c` pe unul dintre ele se g`sesc mai
multe sublinieri, fie cu cerneal`, fie cu
creionul ro[u. 

S

”” ””Anii de r`zboi [i
prizonierat au
l`sat urme
adânci asupra lui
Camil Petrescu.



studii/documente

62 1-4 (31-34) 2006 document

„1  iulie  1917,  ora  16
Sublocotenent  Petrescu  Camil  [i
Sublocotenent  Popescu  Victor

c`tre
Regimentul  Suceava  No.  16

La ordinul confiden]ial nr. 2205, relativ la recunoa[terea
drumului bivuac – Negrile[ti – Movila Mare Est Tecuci – P`durea
D`rasca, am onoarea a raporta:

1) Zon` la cota 40 NE Tecuci drumul urmeaz` [oseaua
jude]ean` Ghidigeni – Tecuci. De la aceast` cot` urmeaz` pe
drumul de exploatare pân` la 300 m S cota 57 NE Tecuci. De
aici se îndreapt` spre S pe sub deal pân` la podul de pe
[oseaua Tecuci – Pu]eni, apoi se continu` pe [oseaua
comunal` pân` la cartierul Diviziei 12 (P`durea D`rasca).

{oseaua jude]ean` Ghidigeni – Tecuci e în bun` stare,
restul drumului, de asemenea, practicabil. Are un singur vad, pe
drumul de la cota 40 la cota 57, pe care îl pot trece tr`surile [i
infanteria. Pante nu are decât una singur`, chiar [i P`durea
D`rasca [i poate fi urcat` de tr`suri. Pe întregul parcurs coloana
se poate dubla, podurile sunt îns` înguste. 

2) Drumuri paralele, din cauza terenului ml`[tinos [i a
culturilor, nu sunt.

La un interval mai mare se poate urma îns` un drum care ar
duce tot la P`durea D`rasca cu urm`torul itinerar: Negrile[ti –
cota 106 E Slobozia – B`neasca – Movila C`]elei – drumul de
exploatare. La Ulmul pân` la 400 m NE Movila – Ciocârlan,
traverseaz` 500 m porumbi[tea [i continu` pe la cota 96 spre S
pân` în [oseaua Tecuci – Pu]eni (400 m E Crucea lui Frâncu).
Urmeaz` apoi aceast` [osea pân` la Pu]ul lui Chicerea (fixat
gre[it în hart`, cu 3,5 km prea la S de la Pu]ul lui Chicerea) un
drum care duce la cartierul Diviziei 12 (P`durea D`rasca).

Acest drum e mai pu]in avantajos ca precedentul, e îngust,
are trei pante lungi (1 Negrile[ti, 2 Movila C`]elei, 3 P`durea
D`rasca), aceste pante pot fi îns` urcate de  tr`suri u[oare.
Traverseaz` câteva porumbi[ti [i e prea pu]in definit`,
necesitând, astfel, o c`l`uz` dintre ofi]erii care l-au recunoscut. 

Al`turatul crochiu e conform celor de mai sus [vezi p. 63 – n.n.].

Sublocotenent Petrescu Camil
Sublocotenent Popescu Victor

„  No.  1
2  iulie  1917

sublocotenent  Popescu  Victor  [i  Petrescu  Camil
c`tre

Regimentul  Suceava  No.  16

La ordinul confiden]ial No. 2205 relativ la îns`rcinarea de a
recunoa[te drumul Negrile[ti – Movila Mare Est Tecuci –
P`durea D`rasca, cum [i drumurile paralele care duc la
P`durea D`rasca, am onoarea a raporta:

Pân` la cota 40 NE Tecuci, drumul urmeaz` [oseaua
Ghidigeni – Tecuci, de la aceast` cot` merge pe drumul de
exploatare pân` la 300 m S cota 57 (NE Tecuci).

De aici se îndreapt` spre S, pe sub deal, pân` la podul de
pe [oseaua Tecuci – Pu]eni. Urmeaz` apoi drumul comunal
Tecuci – Grivi]a pân` la cartierul Diviziei 12.

{oseaua jude]ean` Ghidigeni – Tecuci e în bun` stare,
restul drumului, de asemenea, practicabil, are un singur vad
de trecut pe drumul de la cota 40 la 30 m S cota 57, pe care
pot trece tr`suri [i infanterie. Pe întregul parcurs, coloana se
poate dubla, podurile sunt îns` înguste.

Pante nu are decât una singur`, chiar în P`durea D`rasca,
dar poate fi urcat` de furgoane.

Drumuri paralele, din cauza terenului ml`[tinos [i a
culturilor, nu sunt. La un interval mai mare se poate urma îns`
un drum care ar duce tot la P`durea D`rasca, cu urm`torul
itinerar: Negrile[ti – cota 106 (E Slobozia Bl`neasa) – Valea
Lung` – Movila C`]elei – drumul de exploatare. La Ulmul, 400
m NE Movila Ciocârlan, traverseaz` 500 m de porumbi[te [i
continu` pe la cota 96 spre S pân` în [oseaua Tecuci – Pu]eni
(400 m de Crucea Frâncu).

Urmeaz` apoi aceast` [osea pân` la Pu]ul lui Chicera, un
drum care duce la cartierul Diviziei 12.

Acest drum e mai pu]in avantajos ca precedentul, e îngust,
trece pante lungi (1 Negrile[ti, 2 la Movila C`]elei, 3 P`durea
D`rasca). Aceste pante pot fi urcate de tr`suri. Traverseaz`
câteva porumbi[ti [i e prea pu]in definit, necesitând, astfel, o
c`l`uz` dintre ofi]erii care l-au recunoscut.

Sublocotenent Popescu Victor
Sublocotenent Petrescu Camil

NOTE

1. Mihail Ilovici, Tinere]ea lui Camil
Petrescu, Bucure[ti, Editura Minerva, 1971,
pp. 90-159.

2. Ibidem, p. 129.
3. Ibidem, pp. 129-131.
4. Ibidem, p. 131.
5. Arhivele Militare Române, fond

Regimentul 16 Infanterie, dosar 15, ff. 120,
132-136.

6. Arhivele Militare Române, fond
Ministerul de R`zboi, Serviciul Statistic,
dosar 1303, nepaginat.

Ce reprezint` aceste sublinieri?
Situa]ia deosebit` a armatei
române în Primul R`zboi Mondial a
f`cut ca num`rul prizonierilor s` fie
foarte mare, îns`, a[a cum se [tia
înc` din timpul campaniei, unii au
ales s` nu lupte, predându-se de
bun`voie. Unii au avut, \n lag`r,
atitudini mai pu]in demne, chiar
antipatriotice, cum a fost cazul a[a-
zi[ilor „sturzi[ti”. Odat` cu
repatrierea s-a pus problema
identific`rii unor astfel de situa]ii.

Conform Înaltului Decret
783/05.04.1918, s-au cercetat
împrejur`rile în care militarii au
ajuns \n prizonierat [i
comportamentul acestora. Astfel,
este de presupus c` acele sublinieri
apar]in ofi]erilor anchetatori –
membri ai comisiei prezidate de
generalul Sc`ri[oreanu – care, în
urma analizelor, l-au absolvit pe
sublocotenentul Camil Petrescu de
delictul de predare la inamic [i l-au
repus în drepturi 6.

Sublocotenentul Popescu Victor [i Petrescu Camil
din Regimentul 16, vor recunoa[te drumul din bivuac
prin Negrile[ti – Ungureni – Movila Mare – Est Tecuci –
P`durea D`rasca. Pe lâng` recunoa[terea acestor
direc]iuni de mar[, se vor recunoa[te [i alte drumuri
paralele pentru a se… (indescifrabil)… coloana, ar`tând
la ce dep`rtare se g`sesc de la drumul direct sus
indicat.

Pentru fiecare direc]iune recunoscut` se va face un
memoriu [i o schi]`, conform regulamentului serviciului
în campanie.

Rezultatul recunoa[terilor cu memoriul [i schi]a le
voi primi în ziua de 2 iulie la ora 12.

Comandantul Brig`zii 14 Infanterie
Colonel (indescifrabil)
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MEMORIU

Am fost f`cut prizonier în ziua de 26 iulie 1917, în
urm`toarele împrejur`ri:

F`ceam parte din Reg. Suceava Nr. 16, comandat de dl.
colonel Cezar Mihail [i eram comandantul Sec]iei I de
mitraliere din Compania a 8-a.

Ata[at Companiei a 7-a, de sub comanda d-lui locotenent
Paplica, aveam piesele în sectorul acestei companii pe Cota
Ungureanu – Valea Oituzului.

Înc` din seara zilei de 15 iulie 1917, inamicul a început
preg`tirea de artilerie, care a devenit violent` în diminea]a zilei
de 26 iulie, continuând cu cea mai mare intensitate pân` la ora
10, când s-a produs un mare atac general pe toat` valea
Oituzului. Am respins îns` u[or acest atac. A urmat o nou`
preg`tire de artilerie, mai violent`, care ne-a îngropat cea mai
mare parte din oameni sub d`râm`turile tran[eelor. Auzeam
focuri, cam în spatele nostru, în jum`tate la stânga [i cum prin
spatele nostru treceau înt`riri într-acolo, am b`nuit c` s-a
pierdut o parte din tran[eu.

Din cauza tirului violent – cu toate sfor]`rile noastre, n-am
mai putut restabili leg`tura telefonic` – iar prin patrulare
devenise extrem de greu.

La ora 1330 a urmat un nou atac pe care l-am respins din
nou.

Compania a 5-a, care venise ca înt`rire, a avut [i ea
pierderi mari de tot.

Noua preg`tire artileristic` care a urmat – de o violen]`
extrem` – ne-a sf`râmat aproape complet toate tran[eele [i
bordeiele, iar la ora 1830, când s-a produs ultimul atac inamic,
erau sectoare întregi de tran[ee f`r` garnizoan` din cauza
pierderilor în oameni.

La ora 1830 au fost ataca]i din front [i din spate, c`ci
inamicul p`trunsese complet la stânga noastr`. Dup` o scurt`
[i violent` lupt` de mitraliere [i grenade, au ap`rut la dreapta
mea grupuri inamice pe tran[ee. Au f`cut cerc în jurul

MEMORIU

Am fost f`cut prizonier în ziua de 26 iulie 1917, în
urm`toarele împrejur`ri:

F`ceam parte din Regimentul Suceava Nr. 16, comandat
de dl. colonel Cezar Mihail, [i eram comandantul sec]iei I de
mitraliere din Compania a 8-a, ata[at Companiei 7, de sub
comanda d-lui locotenent Paplica, aveam piesele în sectorul
acestei companii pe Cota Ungureanu – Valea Oituzului.

Înc` din seara de 25 iulie 1917, inamicul a început
preg`tirea de artilerie, care a devenit violent` în diminea]a zilei
de 26, continuând cu mai mare intensitate pân` la ora 10,
când s-a produs un mare atac general pe toat` Valea
Oituzului. Am respins îns` u[or acest atac. A urmat o nou`
preg`tire de artilerie, mai violent`, care ne-a îngropat cea mai
mare parte  din oameni sub d`râm`turile tran[eelor. Auzeam
focuri, cam în spatele nostru, în jum`tate la stânga [i cum prin
spatele nostru treceau înt`riri într-acolo, am b`nuit c` s-a
pierdut o parte din tran[ee. Din cauza tirului violent, cu toate
sfor]`rile noastre, n-am mai putut stabili leg`tura telefonic` cu
batalionul, iar prin patrulare devenise extrem de grea.

La ora 1330 a urmat un nou atac pe care l-am respins din
nou; Compania a 5-a, care venise ca înt`rire, a avut [i ea
pierderi mari de tot. Noua preg`tire artileristic`, de o violen]`
extrem`, care a urmat, ne-a sf`râmat aproape complect
tran[eele [i bordeile, iar la ora 1830, când a avut loc ultimul
atac inamic, erau sectoare întregi de tran[ee f`r` garnizoane
din cauza pierderilor în oameni. La ora 1830 am fost ataca]i de
front [i din spate, c`ci inamicul p`trunsese complect la stânga
noastr`. Dup` o scurt` [i violent` lupt` de mitraliere [i
grenade, au ap`rut la dreapta mea grupuri inamice pe
tran[ee. Au f`cut cerc în jurul mitralierii aruncând grenade,
culca]i în pâlnii de obuze. Am aruncat [i eu cu dou` grenade
[i am vrut s` fug înapoia crestei.

Am fost îns` întâmpinat de un alt grup, tot cu grenade,
care urca la deal.

Schhii]`  realliizat`  dde  subbllocotenentull  CCamiill  PPetrescu



studii/documente

64 1-4 (31-34) 2006 document

mitralierei aruncând grenade, culca]i în pâlnii de obuze.
Am aruncat cu dou` grenade pe care le-am g`sit la îndem#n`
[i apoi am vrut s` fug înapoia crestei, în]elegând c` pozi]ia e
pierdut`.

Am fost îns` întâmpinat de un alt grup, tot cu grenade,
care urca la deal. Am fost fug`rit pân` într-un bordei, c`ci nu
mai aveam nici o arm` la mine, unde era s` fiu omorât, dac`
nu ie[eam încercând din nou s` fug. Am fost prins.

F`ceau parte din Regimentul 18 Vân`tori alpini din Brigada
15 Bavaria.

Trecând pe la Regimentul – Brigada – Divizie [i corpul
respectiv, am fost dus în lag`rul de carantina de la Râ[nov,
Bra[ov. Tot drumul am v`zut cum treceau rezerve de infanterie
[i artilerie inamice, a început a sosi apoi un num`r extraordinar
de mare, ceea ce provoca îngrijorarea tuturor, mari
transporturi de r`ni]i care nu mai aveau loc prin spitale. Erau
complect surprin[i de rezisten]a româneasc`.

Am fost dus apoi în lag`r de ofi]eri prizonieri de la
Sopronijek, unde am fost relativ bine trata]i, primind
îmbr`c`minte, hran`, sold` [i îngrijiri în marginile posibilit`]i
(sic!). Ni s-a dat voie s` ne procur`m cu banii no[tri îns` cât
putem [i cei boga]i nu prea au dus-o r`u. M-am întors din
captivitate în ziua de 24 martie cu trenul. Din gazetele nem]e[ti
ce le citeam zilnic [i din conversa]iile numeroase pe care le-
am avut cu o parte din ofi]erii austrieci [i germani, am c`p`tat
un complet de impresii pe care mi-ar fi greu s` le expun în
câteva rânduri. În rezumat îns`: toat` lumea, mai cu seam`
popula]ia de jos, care suferea groaznic, e s`tul` de r`zboi.
Contele Czernin, pentru tendin]ele lui pacifiste, era extrem de
iubit de popula]ie, care era foarte agitat` împotriva
„anexioni[tilor germani”.

În genere, sunt mari nemul]umiri, mai cu seam` în
Ungaria, împotriva a[a zisului „despotism german”, grevele
(indescifrabil n.n.) care au avut loc, îns` din cauza disciplinei
lor caracteristice, nu cred s` aib` vreo influen]` asupra
r`zboiului mai ales c` de câte ori situa]ia militar` e favorabil`,
curentul r`zboinic devine din nou îndr`zne].

M-a surprins atitudinea dârz` a na]ionalit`]ilor, din
nefericire nu [i a românilor, care declar` c` nu în]eleg s` mai
suporte jugul austro-ungar, în special cehii [i polonii.

Pentru noi, clasele de jos, nu aveau nici un pic de ur`, prin
ziarele lor citeam îns` aprecieri asupra armatei române, care
tr`dau o mare ciud` [i admira]ie în acela[i timp. Mi-aduc
aminte de pild` un caracteristic [i lung articol din suplimentul
ziarului Contelui Czernin „Fremdemblatt”, în care se vorbea
despre luptele de la Oituz pe larg, cu groaz` [i admira]ie.

Armata are tot ce-i trebuie, c`ci s-a rechizi]ionat tot,
popula]ia civil` îns` sufer`, c`ci toate articolele, mai cu seam`
cele de manufactur`, s-au scumpit exorbitant (15 lei mosorul
de a]`, 30 lei un brici de ras, care valora 2,50, 9 lei o pereche
de ciorapi, care valora 30 bani, 9 lei o m`tur` idem, o pereche
de ghete 180 lei, 40 lei o pereche de t`lpi. E o criz` grozav`
de tutun.

Ca s` po]i tr`i comod, ai nevoie de un venit de 1.000 lei
lunar pentru o familie de trei in[i. De unde s`-i ia micii
func]ionari cu familii numeroase?

Sublocotenent Petrescu Camil
Regimentul Suceava Nr. 16

1918 aprilie 15

Pozi]ia era complet pierdut`. Am fost fug`rit pân` într-
un bordeiu, c`ci nu mai aveam nici o arm` la mine, unde era
s` fiu omorât dac` nu a[ fi încercat s` trec din nou în fug`
printre grupul inamic. Am fost prins.

F`ceau parte din Regimentul 18 Vân`tori Alpini din
Brigada 15 de Bavaria. Trecând pe la regiment – brigad` –
divizie [i corpul respectiv, am fost dus în lag`rul de la Râ[nov
(Bra[ov). Tot drumul am v`zut cum treceau rezerve de
infanterie [i artilerie inamice. Au început a sosi apoi un num`r
extraordinar de mare, ceea ce provoca îngrijorarea tuturor,
mari transporturi de r`ni]i care nu mai aveau loc prin spitale.
Erau complect surprin[i de rezisten]a româneasc`.

Am fost dus apoi în lag`r de ofi]eri prizonieri de la
Sopronijek unde am fost relativ bine trata]i, primind
îmbr`c`minte, hran`, sold` [i îngrijiri în marginile posibilit`]ii
(sic!). Ni s-a dat voie s` ne procur`m cu banii no[tri îns` cât
putem [i cei boga]i nu prea au dus-o r`u. M-am întors din
captivitate în ziua de 24 martie cu trenul. Din gazetele nem]e[ti
ce le citeam zilnic [i din conversa]iile numeroase pe care le-
am avut cu o parte din ofi]erii austrieci [i germani, am c`p`tat
un complet de impresii pe care mi-ar fi greu s` le expun în
câteva rânduri. În rezumat îns`: toat` lumea, mai cu seam`
popula]ia de jos, care suferea groaznic, e s`tul` de r`zboi.
Contele Czernin, pentru tendin]ele lui pacifiste, era extrem de
iubit de popula]ie, care era foarte agitat` împotriva
„anexioni[tilor germani”.

În genere, sunt mari nemul]umiri, mai cu seam` în
Ungaria, împotriva a[a zisului „deopotriv` german”. Grevele
(indescifrabil)care au avut loc, îns` din cauza disciplinei lor
caracteristice, nu cred s` aib` vreo influen]` asupra r`zboiului,
mai ales c` de câte ori situa]ia militar` e favorabil`, curentul
r`zboinic devine din nou îndr`zne].

M-a surprins atitudinea dârz` a na]ionalit`]ilor, din
nefericire nu [i a românilor, care declar` c` nu în]eleg s` mai
suporte jugul austro – ungar, în special cehii [i polonii.

Pentru noi, clasele de jos, nu aveau nici un pic de ur`, prin
ziarele lor citeam îns` aprecieri [i asupra armatei române care
tr`dau o mare ciud` [i admira]ie în acela[i timp. Mi-aduc
aminte de pild` un caracteristic [i lung articol din suplimentul
ziarului Contelui Czernin „Fremdemblatt” în care se vorbea
despre luptele de la Oituz pe larg, cu groaz` [i admira]ie.

Armata are tot ce-i trebuie, c`ci s-a rechizi]ionat tot,
popula]ia civil` îns` sufer`, c`ci toate articolele, mai cu seam`
cele de manufactur`, s-au scumpit exorbitant (15 lei mosorul
de a]`, 30 lei un brici de ras, care valora 2,50, 9 lei o pereche
de ciorapi, care valora 30 bani, 9 lei o m`tur` idem, o pereche
de ghete 180 lei, 40 lei o pereche de t`lpi. E o criz` grozav`
de tutun.

Ca s` po]i tr`i comod, ai nevoie de un venit de 1 000 lei
lunar pentru o familie de trei in[i. De unde s`-i ia micii
func]ionari cu familii numeroase?

Sublocotent (sic!)Petrescu Camil
Regimentul Suceava Nr. 16

1918 aprilie 15

The author presents some documents, signed by second
lieutenant Camil Petrescu - call up in the first years of the First
World War - recent returned from a reconnaissance mission,
also two reports, almost identical, written by Camil Petrescu,
after he became prisoner. The two reports depicted the last

days on front, his wounded and the daily aspects in
the Austro-Hungarian empire, being on the threshold of
collapse: pains, drawbacks, social events, and the
intensification of the movement for national emancipation, that
impressed him the most.

Camil  Petrescu,  on  the  front  to  prison



n alian]` secret` cu Germania [i
Austro-Ungaria, din 1883,
Rom#nia a decis, în august 1916,

s` abandoneze neutralitatea pentru a
participa la r`zboi de partea Antantei.
Este foarte bine cunoscut c` idealul
na]ional – des`vâr[irea unit`]ii statului
rom\n – cât [i promisiunea puterilor
Antantei au determinat aceast`
op]iune.

Dac` la începutul opera]iilor se
p`rea c` totul va fi conform planurilor
militare, dup` numai câteva s`pt`mâni
aceast` alegere avea s` fie scump
pl`tit`: aproximativ dou` treimi din
teritoriul ]`rii – 100 000 km2, cât avea
România în ajunul r`zboiului – au fost
ocupate, ceea ce reprezenta aproape
72% din totalul popula]iei Vechiului
Regat.

Pentru supravegherea acestei
popula]ii [i exploatarea teritoriului,
inamicul a organizat un ramificat aparat
militar-poli]ienesc. Puteri depline au
fost încredin]ate Marelui Cartier
General al Grupului de Armate
Mackensen 1. Din nenorocire, una din
preocup`rile majore ale administra]iei
militare de ocupa]ie a fost jefuirea
organizat` a resurselor economice [i a
bunurilor popula]iei din teritoriul invadat 2.

Situa]ie inacceptabil` chiar [i pentru
frunta[ii Partidului Conservator,
cunoscu]i pentru op]iunea lor
germanofil`. Titu Maiorescu, Petre P.
Carp, Alexandru Marghiloman au
refuzat s` ia ini]iativa unilateral` de a
forma un guvern-marionet`, înfeudat
Centralilor, [i [i-au manifestat
dezacordul fa]` de ced`rile
teritoriale impuse României prin
„pacea” de la Bucure[ti 3.

De altfel, întreaga societate
avea s` cunoasc` [i s` suporte
crunta exploatare a ocupan]ilor.
O prim` reac]ie a fost refuzul
recunoa[terii autorit`]ilor impuse de
ocupan]i, [i chiar nesupunerea.

Intelectualitatea din teritoriul
ocupat – profesori, avoca]i, înv`]`tori,
scriitori – a adoptat o atitudine demn`,
anticolabora]ionist`. Membrii Academiei
Române [i profesorii universitari din
Bucure[ti au depl#ns r`pirea unor
documente din Biblioteca Academiei.
Intelectualii români au dejucat planurile
de a se crea la Bucure[ti un institut

[tiin]ific german [i de a introduce în
programa de înv`]`mânt a Universit`]ii
bucure[tene prelegeri, lucr`ri [i
seminarii impuse de ocupan]i. Poli]ia [i
tribunalele create ad-hoc au întemni]at
numero[i profesori [i înv`]`tori „pentru
sentimente ostile fa]` de germani”.

Avoca]ii [i magistra]ii care s-au
împotrivit ac]iunii tribunalelor germane
au fost aresta]i, tortura]i [i interna]i în
lag`re. {i în rândurile clerului s-au
înregistrat manifest`ri de ostilitate, de
la rezisten]a împotriva confisc`rii
obiectelor de cult cu valoare istoric` la
proteste contra actelor inumane
s`vâr[ite de ocupan]i, mul]i dintre
preo]i fiind aresta]i [i condamna]i. Nici

elevii [i studen]ii nu au fost ocoli]i de
pedepsele drastice aplicate de poli]ie.
Învinui]i c` au r`spândit manifeste care
mobilizau la lupt` împotriva ocupantului
sau c` au organizat serb`ri
comemorative, sute de tineri au suferit
rigorile regimului de represiune.

Printre ei s-a aflat [i Victor Babe[,
eminentul om de [tiin]`, care, ca form`
de nesupunere, refuzase s` mai ]in`
cursuri la Institutul de Bacteriologie sub
conducerea unui profesor german 4.

Victor Babe[, membru al Academiei
Române, al Academiei de Medicin` din
Paris, al Comitetului Interna]ional
pentru combaterea leprei, distins de trei
ori cu premii academice de Academia
de {tiin]e din Paris (cu premiul
Montyon, în 1886 [i 1924, [i premiul
Breant, în 1913) a studiat medicina la
Budapesta [i Viena. A efectuat stagii
de specializare la München,
Heidelberg, Strasbourg, Paris [i Berlin 5,
cu alte cuvinte cuno[tea [i, în egal`
m`sur`, era cunoscut în Germania.
Ceea ce nu l-a împiedicat s`-[i
manifeste patriotismul atunci când
medicul-[ef al armatei germane de
ocupa]ie, profesorul Schumberg,
mobilizat cu gradul de general, a vizitat
Institutul de Patologie [i Bacteriologie
imediat dup` ocuparea Capitalei.
Întrucât Victor Babe[ l-a întâmpinat în
uniform` de colonel, savantul român a
fost declarat prizonier de r`zboi [i pus,
cu tot institutul astfel rechizi]ionat, sub
supravegherea profesorului Neisser,
directorul Institutului de
Bacteriologie din Frankfurt. Acesta
i-a ordonat lui Babe[ s` predea
cele mai moderne aparate [i
instrumente din dotarea institutului
unor laboratoare militare germane.
Refuzul savantului a avut ca
urmare arestarea [i re]inerea lui în
beciurile prefecturii Poli]iei.

Generalul Schumberg a dispus
îns`, în curând, eliberarea lui, nu

din respect pentru marele savant, ci
din cauza situa]iei epidemiologice din

rândul ocupan]ilor turci, bulgari [i
unguri. În rândul trupelor de ocupa]ie
au izbucnit epidemii grave, care
amenin]au [i armata german`. În
localit`]ile unde se aflau cantonate
trupele turce[ti a început s` bântuie 
variola. Victor Babe[ a reu[it s` sting`
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Victor Babe[, colabora]ionist?
Leontin STOICA

Centrul de Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice, Pite[ti 

|

”” ””Ca form` de
nesupunere, Victor
Babe[ a refuzat s`
mai ]in` cursuri la
Institutul de
Bacteriologie sub
conducerea unui
profesor german.
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Biroul român de leg`tur` Nr. 2309
pe lâng` OKM din 1918, iulie, 5/18
[Oberkommando der von Mackensen] Bucure[ti

Ofi]erul de leg`tur` al armatei române
pe lâng` Comandamentul suprem v. Mankensen

c`tre
MARELE STAT MAJOR

Biroul leg`turi

Am onoare a v` înainta al`turata cerere a d-lui profesor Dr.
V. Babe[, înso]it` de toate anexele enumerate în ea [i din care
rezult`:

C` domnul profesor a primit ordine speciale de a r`mâne în
Bucure[ti în fruntea institutului bacteriologic.

C` a fost o imperioas` necesitate pentru teritoriul ocupat ca
acest institut s` r`mân` pe loc, continuând prepararea de seruri
[i vaccinuri.

C` în lupt`, cu toat` jena adus` de ocupa]ia str`in`, institutul
a desf`[urat o activitate binef`c`toare [i patriotic`.

Pe baza celor de mai sus, rog cu onoare s` binevoi]i a
interveni locului în drept:

Spre a se desc`rca, în mod oficial, dr. profesor Babe[ [i
personalul subordonat de învinuirea c` r`mânerea domniilor lor
aici este voluntar` [i constituie o sustragere de la datorie.

Spre a se da personalului institutului bacteriologic aceea[i
r`splat` – propor]ional` cu serviciile aduse – care s-a dat [i
colegilor din Moldova.

General
/ss/ indescifrabil

INSTITUTUL DE PATOLOGIE 
{I BACTERIOLOGIE Nr. 334 din 9 iulie 1918

Domnule General,

Fiind informa]i c` o anumit` pres` din Ia[i a inserat ni[te
afirma]iuni calomnioase, în ceea ce prive[te r`mânerea mea

împreun` cu Institutul de sub direc]iunea mea în Bucure[ti
(subliniere în text – n.n.); spre a l`muri pe deplin aceast`
chestiune, m` g`sesc dator a v` supune la cuno[tin]`
urm`toarele:

Prim`ria Capitalei, prin adresa nr. 6421 A, din 16 noiembrie
1916, îmi comunic` faptul c` a intervenit la Marele Cartier
General (anexa 1) ca Institutul s` r`mân` în Bucure[ti.

În adev`r, Marele Cartier General, prin ordinul nr. 4631/916
(anexa 2), dispune ca subsemnatul, împreun` cu Institutul, s`
r`mân` în Bucure[ti.

{i Ministerul Instruc]iunii [i Cultelor, de care depinde
Institutul nostru, cu ordinul nr. 103442, din 16 noiembrie 1916
(anexa 3), ne invit` s` r`mânem la Bucure[ti [i ordon` ca
personalul care va p`r`si capitala s` fie înlocuit.

Asemenea, din adresa Ministerului de Interne (anexa 4) [i
din cea a Comitetului Local de Ac]iune (anexa 5) reiese c`
Institutul nostru trebuie s` r`mân` la Bucure[ti.

Desigur, s-a avut în vedere c` în Moldova au fost concentrate
toate laboratoarele militare, apoi erau acolo laboratoare pendinte
de Facultatea de Medicin` din Ia[i, precum [i Institutul
Antirabic din Ia[i [i, în afar` de acestea, s-a mai trimis în
Moldova Laboratorul de Medicin` Experimental` [i cel de Sero-
Vaccinuri de la {coala Superioar` de Medicin` Veterinar`, iar în
ceea ce prive[te serul antidifteric, care se prepar` la acest
Institut, am predat Serviciului Sanitar al Armatei cantit`]i mari,
a[a c` se putea face fa]` cerin]elor, chiar pentru o eventual`
întins` epidemie de difterie. Ar fi fost inutil a deplasa [i acest
Institut.

Pe de alt` parte, s-a judecat foarte bine l`sând Institutul
nostru la Bucure[ti, c`ci era de datorie a îngriji [i de
popula]iunea din Muntenia; c`ci, plecând [i Institutul de
Bacteriologie, întregul teritoriu ocupat r`mânea f`r` tratamentul
antirabic, f`r` ser antidifteric, vaccin antitific, antiholeric [i
animal – [i, ca atare, expus a fi decimat de epidemii.

În asemenea împrejur`ri este evident c` a trebuit s`
r`mânem la Bucure[ti, împreun` cu o parte din personal (c`ci
doi [efi de lucr`ri [i un asistent au fost mobiliza]i), c`ci plecarea
mea s-ar fi privit cu drept cuvânt ca o dezertare de la locul unde
ordinul Guvernului, datoria de medic [i om de [tiin]` m`
reclam`.

Poate al]ii, în locul meu, ar fi preferat s` plece în Moldova,

epidemia de variol`, dar de pretutindeni
se semnalau focare de tifos
exantematic [i de holer`. Prin eforturi
sus]inute, aceste epidemii au fost, \n
cele din urm`, rezolvate 6.

În timp ce Victor Babe[ se zb`tea,
cu energie [i curaj, s` asigure buna
func]ionare a Institutului, în primul rând
în folosul poporului român, la Ia[i,
rectorul I. Athanasiu, vechiul s`u
du[man, nu st`tea nici el degeaba. În
„L’Indépendance Roumaine” el strecura
aluzii r`uvoitoare cu privire la
atitudinea savantului, care ar fi r`mas
la Bucure[ti pentru a pactiza cu
inamicul. În acest fel, I. Athanasiu
urm`rea s`-l compromit` pe Victor
Babe[, mai ales fa]` de alia]i. La
cererea adresat` de V. Babe[
Ministerului de R`zboi, în august 1918,
ca justi]ia militar` s` cerceteze [i s`
stabileasc` urgent [i clar adev`rul
asupra r`mânerii sale în teritoriul

ocupat, referatul ministerului
conchidea: „În rezumat, Institutul de
Bacteriologie a func]ionat, în anul 1917,
în mod regulat [i ca Institut sanitar,
f`când servicii mari atât [tiin]ei, cât mai
ales popula]iei ocupate care ar fi r`mas
prad` epidemiilor datorit` r`zboiului.
Deci, faptul c` dl. dr. Babe[ a r`mas în
Bucure[ti nu numai c` nu constituie o
dezertare, mai ales c` a primit ordinele
mai sus ar`tate, dar este o fapt`
patriotic`” 7.

Îns` pentru acest verdict s-au
sacrificat energie, nervi [i chiar… prietenii.
Cel pu]in din partea lui Victor Babe[,
dovad` numeroasele declara]ii [i rapoarte
solicitate de ofi]erii anchetatori,
documente pe care le supunem aten]iei în
cele ce urmeaz` 8. Nu to]i românii r`ma[i
în teritoriul ocupat pot fi cataloga]i ca fiind
mai pu]in patrio]i sau colabora]ioni[ti, idee
vehiculat` în epoc`, \n unele cazuri
dovedindu-se o modalitate eficient`
pentru a se pl`ti poli]e mai vechi.

NOTE

1. Istoria militar` a poporului român, vol. V, Bucure[ti, Editura Militar`, 1988, p. 714.
2. Ibidem, p. 716.
3. Ibidem, p. 714.
4. Ibidem, pp. 726-727.
5. Mihai Neagu Basarab, Pe urmele lui Victor Babe[, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1989, p. 156.
6. Ibidem, p. 135.
7. Ibidem, p. 156.
8. Arhivele Militare Române, fond Direc]ia Justi]iei, dosar nr. 74, ff. 54-72
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unde erau în mai mare siguran]`, decât s` r`mân` aici, unde
trebuia s` se a[tepte la un viitor necunoscut [i la toate rigorile
unei ocupa]iuni str`ine.

Eu îns` am înfruntat toate acestea [i, cu toate c` în mai multe
rânduri am fost amenin]at de a fi f`cut ostatic, am c`utat s` fiu pe
cât posibil folositor pentru combaterea epidemiilor [i m`
m`gulesc c`, împreun` cu personalul Institutului, am adus
servicii mari, ferind, la începutul ocupa]iunii, cu deplin succes,
popula]iunea întregului teritoriu ocupat de epidemii [i, mai
târziu, când am fost nevoit, cu toat` îns`rcinarea pe care am
avut-o din partea guvernului român de a conduce combaterea
epidemiilor, s` m` retrag din aceast` delega]iune [i s`-mi
concentrez activitatea la prepararea serurilor [i vaccinurilor
(holer`, tifos, variol`), tratamentului antirabic, diagnosticul
bolilor infec]ioase [i la activitatea mea de profesor la Facultatea
de Medicin`, care s-a deschis gra]ie ini]iativei mele.

Înainte de a termina, îmi permit, pe baza serviciilor aduse
popula]iei teritoriului ocupat, a solicita ca personalul Institutului
de Bacteriologie s` fie înaintat în grad [i distins, întocmai ca [i
colegii mei profesori [i medici, care, în Moldova, au înfruntat [i
au comb`tut acelea[i epidemii ca [i noi.

Odat` cu aceasta, am onoare a înainta 7 copii dup` adresele
care se refer` la r`mânerea mea [i a Institutului nostru la
Bucure[ti, binevoind a cunoa[te c` sunt gata a v` prezenta
originalele, ori de câte ori nevoia o va cere.

Director
Prof. dr. Victor Babe[

ROMÂNIA
PRIM~RIA ORA{ULUI BUCURE{TI
Secretariatul General Bucure[ti, 16 noiembrie 1916
Nr. 6421/A COPIE

Domnule Profesor,

Cu telegrama noastr`, nr. 6398 din 15 noiembrie a.c., am
intervenit la Marele Cartier General ca dumneavoastr` s` fi]i
men]inut în Bucure[ti pentru combaterea epidemiilor din
Capital`.

Pân` la primirea r`spunsului, v` rug`m, Domnule Profesor,
s` binevoi]i a r`mâne în Bucure[ti, împreun` cu personalul
Institutului dumneavoastr` bacteriologic, fiind absolut
indispensabil.

Ve]i binevoi a lua dispozi]iuni, Domnule Profesor, ca întregul
personal al Institutului bacteriologic s` nu p`r`seasc` Capitala.

Primar Director
Emil Petrescu /ss/ indescifrabil

Domniei Sale Domnului Profesor V, Babe[
Directorul Institutului de Bacteriologie

MARELE CARTIER GENERAL Nr. 4631
SERVICIUL SANITAR 1916, noiembrie, 16

D-l director al Laboratorului de Patologie [i
Bacteriologie

Am onoare a v` face cunoscut c` s-a aprobat, ca
Dumneavoastr` s` r`mâne]i în Bucure[ti, la laboratorul

Dumneavoastr`, la dispozi]ia Societ`]ii Na]ionale de „Cruce
Ro[ie”, c`reia i s-a f`cut cunoscut aceasta.

{eful Serviciului Sanitar de la M.C.G.
Medic Colonel
dr. Aurel Iliescu

{eful Biroului 1
Medic Maior
N. Saidac

MINISTERUL INSTRUC}IUNII {I AL CULTELOR
Direc]iunea Înv`]`mântului Secundar [i Superior
Seria B nr. 103442
16 noiembrie 1916

Domnule Director,

Avem onoare a v` face cunoscut c`, în urma dorin]ei
manifestate de Prim`ria Capitalei, prin care ne arat` c` se simte
nevoie absolut` de prezen]a Dumneavoastr` [i a asisten]ilor [i
personalului laboratorului ce-l conduce]i, Ministerul v` roag` s`
binevoi]i a r`mâne în permanen]` în capital` spre a conduce [i
mai departe m`surile pentru combaterea epidemiilor ce eventual
s-ar ivi.

V` rug`m, în acela[i timp, s` pune]i în vedere [i personalului
acelui laborator c` ori[icine va p`r`si serviciul, f`r` învoirea
dumneavoastr`, va fi imediat înlocuit.

p. Ministru Director
/ss/ indescifrabil T. Julian

Domnului Director al Laboratorului de Bacteriologie
din Bucure[ti, D-lui Dr. Babe[

ROMÂNIA
Ministerul de Interne
Direc]iunea Administra]iei Generale
a Personalului [i Statisticii
Nr. 68703 din 23 noiembrie 1916

Domnule Profesor,

De acord cu Ministerul Cultelor [i Instruc]iunilor Publice,
avem onoare a v` face cunoscut c` este absolut nevoie de
prezen]a dumneavoastr`, a asisten]ilor dumneavoastr` [i a
celuilalt personal al institutului ce conduce]i.

V` rug`m, prin urmare, a r`mâne cu to]i în capital` spre a
conduce m`surile pentru combaterea epidemiilor ce s-ar ivi, în
care scop ve]i conlucra cu Direc]iunea Serviciului Sanitar
Superior [i cu Serviciul Sanitar al ora[ului, care v` vor da tot
concursul lor.

p. Ministru p. Director
I. Costache G. Chiriachid

Domnului Doctor Profesor Babe[,
Directorul Institutului Bacteriologic
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ROMÂNIA
MINISTERUL DE R~ZBOI
Comitetul local de ac]iune jud. Ilfov [i Bucure[ti

Sediul Comitetului: Prim`ria Capitalei
Biroul Ajutorului de Primar Nr. 6918
Direc]ia Sanitar` 1916, noiembrie, 16

COMITETUL REGIONAL DE AC}IUNE
Ilfov-Bucure[ti

c`tre
Domnul Profesor Dr. Babe[

V` comunic`m c`, în urma aprob`rii Marelui Cartier
General, cu nr. 4634/1916, Serviciul Sanitar, Dv. împreun` cu
laboratorul Dv. sunte]i pus la dispozi]ia Crucii Ro[ii [i r`mâne]i
în capital`.

Comandantul Biroului de Mobilizare
Scupieski

REGATUL ROMÂNIEI Nr. 10666
Ministerul de R`zboi 11 septembrie 1916

MINISTERUL DE R~ZBOI
c`tre

Institutul de Patologie [i Bacteriologie

Ca urmare a adresei noastre, nr. 10244, din 3 septembrie a.c.,
am onoare a v` comunica, spre [tiin]`, c` prin rezolu]iunea
ministerial`, pus` asupra referatului acestei direc]iuni, sub nr.
10343, din 6 septembrie a.c., s-a aprobat ca d-voastre s` prepara]i
în continuare cantit`]ile de seruri [i vaccinuri de felul celor ce
prepara]i obi[nuit, astfel ca, la timp [i nevoie, s` poat` fi
distribuite armatei de opera]iuni, Comitetului Central Sanitar [i
Societ`]ii Na]ionale de Cruce Ro[ie.

În consecin]`, v` rug`m s` binevoi]i a lua cuvenitele m`suri.
Pentru întâmpinarea cheltuielilor impuse de preparare pe un

timp de trei luni, v` rug`m s` binevoi]i a prezenta câte o stare de
avans pe suma ce ve]i crede necesar` în acest timp [i ]inând
seam` de puterea de produc]ie, astfel c` Ministerul s` v` poat`
pune la dispozi]ie suma trebuincioas`.

Aceast` sum` se va justifica de D-voastr` în urm`, cu acte
legale, potrivit legii de contabilitate public`.

Inspector general al Director Dir. Sanitar P.
Serviciului Sanitar al Armatei Medic colonel
Medic General Dr. G. Mih`escu
Dr. C`linescu

ROMÂNIA
PRIM~RIA ORA{ULUI BUCURE{TI
Secretariatul General
Nr. 6942 A Bucure[ti, 14 decembrie 1916

DOMNULE PROFESOR

Am onoare a v` aduce la cuno[tin]` c` am aprobat cererea
f`cut` de dumneavoastr` pentru a v` pune la dispozi]ie o tr`sur`,
la fiecare a 4-a zi, ca s` face]i examenul apei.

Totodat`, v` rug`m ca pe viitor s` adresa]i toate cererile
direct acestei autorit`]i, întrucât dumneavoastr` sunte]i
delegatul nostru pentru combaterea epidemiilor din capital`.

Pre[edintele Comisiei Administrative Director
V. Verzea /ss/ indescifrabil

Domniei Sale
Domnului Profesor Dr. V. Babe[

RAPORT
asupra

activit`]ii Institutului de Patologie [i Bacteriologie din
Bucure[ti pe anul 1917

|n cursul anului 1917, Institutul de Patologie [i Bacteriologie
a continuat, conform îns`rcin`rii onor Minister de R`zboi, a
prepara serul antidifteric, a vaccinului antitific, antiholeric [i la
aplicarea tratamentului antirabic. A mai fost îns`rcinat de c`tre
prim`ria Capitalei cu prepararea vaccinului animal. Afar` de
aceasta, subsemnatul, în urma îns`rcin`rii din partea
guvernului, a luat parte activ` la combaterea epidemiilor în
Bucure[ti, mai cu seam` la începutul anului. În acest timp,
Capitala a fost mai pu]in bântuit` de epidemii decât chiar în
timpuri normale. Este, deci, regretabil c` activitatea de
conducere a combaterii epidemiilor, cu care directorul
Institutului a fost îns`rcinat de guvernul român, n-a putut fi
continuat`.

Din cauza evenimentelor, activitatea institutului pe terenul
înv`]`mântului a fost redus`, îndreptându-se mai mult spre
lucr`ri practice, pentru prevenirea [i combaterea bolilor
infec]ioase, prepararea serurilor, a vaccinurilor, aplicarea
tratamentului antirabic, diagnosticul bolilor infec]ioase,
examenul apei potabile, autopsiilor etc., a[a c`, din acest punct
de vedere, Institutul s-a manifestat ca principala institu]ie de
salubritate public`.

Ca atare, el este subven]ionat de Ministerul de Interne. Din
partea acestui Minister, el prime[te urm`toarele subven]ii:

– pentru aplicarea tratamentului antirabic, 8.000 de lei anual;
– pentru prepararea serului antidifteric, a vaccinului antitific

[i antiholeric, precum [i a vaccinului animal necesar întregii
popula]ii civile, 35.000 de lei anual. Aici trebuie s` remarc`m c`,
fa]` de extraordinara scumpire a furajului, aceast` sum` e cu
totul insuficient`, deoarece numai furajul necesit` o cheltuial`
de 25.000 de lei, a[adar mai mult de jum`tate din subven]ie, pe
când înainte de aceast` cheltuial` nu trecea de 5-6.000 de lei.

Biroul lui Victor Babe[ din Muzeul memorial dedicat savantului 
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E, deci, imperios necesar ca aceast` sum` s` fie mult
majorat`, cu atât mai mult cu cât [i pre]ul celorlalte materiale, ca
aparate [i instrumente, este enorm de ridicat [i afar` de aceasta
trebuie între]inut [i un personal numeros de ajutor.

Din partea Ministerului de Interne ni s-a aprobat [i
urm`torul personal auxiliar: un bacteriolog, doi laboran]i, doi
servitori. Pentru prepararea vaccinului animal: doi preparatori,
doi laboran]i [i doi rânda[i.

Cu ocazia ocupa]iei militare s-a instalat îns`, la acest institut,
întâiul Laborator de Bacteriologie al Administra]iei Militare.
Acest laborator a luat de la institut o parte a instala]iei [i a obligat
pe institut a pl`ti 4 femei de serviciu [i un secretar, cauzând
institutului o cheltuial` de 4.000 de lei anual.

La extraordinara scumpire a mijloacelor de trai [i a
obiectelor de prim` necesitate nu am putut men]ine personalul
decât acordându-le sporuri la salarii din resturile subven]iilor
anterioare. (În anul anterior ocupa]iei, am avut din partea
guvernului român 100.000 de lei pentru prepararea serurilor [i a
vaccinurilor necesare armatei, din care o parte n-a fost înc`
întrebuin]at`).

În aceste împrejur`ri, spre a putea [i mai departe r`spunde
cerin]elor, este indispensabil ca s` se treac` în bugetul anului
1918/19 suma de 50.000 de lei în locul celor 30.000 acorda]i pân`
în prezent (s-a acordat acest spor), despre care se vor prezenta
acte justificative conform legii. Este de remarcat c` subven]iile
anterioare erau cu mult mai ridicate, a[a, numai în ultimul an,
Ministerul de R`zboi a acordat pentru ser antidifteric [i
vaccinuri 200.000 de lei, peste 60.000 de lei pentru popula]ia
civil` [i peste 40.000 pentru vaccin animal.

Tot cu aceast` ocazie, îmi permit s` cer o îmbun`t`]ire a
salariilor personalului de serviciu.

În actualele împrejur`ri este cu totul exclus ca un laborant,
pl`tit cu 71 de lei lunar, foarte adesea ori împov`rat cu o familie
grea, s` poat` tr`i cu o astfel de leaf`. Trebuie ca salariul
acestora s` fie cel pu]in dublat. Pân` în prezent, am realizat o
sporire a acestor lefuri din ni[te resturi de sume, care permiteau
o atare întrebuin]are. Deoarece aceste sume sunt epuizate,
sporirea salariilor trebuie f`cut` în mod special.

a). Cercetând activitatea fiec`rei sec]iuni, începem cu aceea
a prepar`rii vaccinurilor:

În aceast` sec]iune s-au preparat dup` metodele noastre
vaccin antitific [i antiholeric în cantit`]ile urm`toare:

• 425.050 cm.c. vaccin antitific;
• 308.600 cm.c. vaccin antiholeric.
Epidemia redutabil` de febr` tifoid` din ultimele luni a fost

iute oprit` prin injec]iuni sistematice f`cute cu vaccinul nostru la
popula]ia expus` [i în prezent epidemia este men]inut` în limite
foarte str#mte.

Din persoanele mai mult expuse, dar vaccinate, s-au îmboln`vit
pu]ine [i într-o form` u[oar`, în timp ce numeroase persoane
nevaccinate din aceast` categorie au c`zut victima epidemiei.

b). În sec]iunea vaccinului animal s-au preparat 554.350 de
doze de vaccin a c`rui eficacitate a fost unanim confirmat` de
autorit`]ile sanitare.

c). În sec]iunea prepar`rii serului antidifteric s-au produs
deja, de la 14 cai, 16.020 de doze ser (4.554 preventive [i 11.466
curative). Doza preventiv` are un titru minimal de 900 unit`]i
imunizante, pe când cea curativ` peste 2.000, ceea ce s-a
confirmat [i prin Institutul de Control din Frankfurt.

Cu toate c` de c`tre autorit`]ile militare s-au ridicat unele
aparate de cultur` [i de sterilizare, precum [i lipsei de gaz
aerian, care alocurea a fost resim]it`; totu[i, serul livrat
autorit`]ilor [i popula]iei a fost irepro[abil.

Difteria care, la începutul ocupa]iunii, a luat oarecare
întindere, a fost reprimat` [i men]inut` în limite mai stricte decât
în timpurile normale.

d). Injec]iile antirabice s-au f`cut dup` metoda mea. Ele
consist` în injectarea unui amestec de vaccin Pasteur (m`duve
uscate) cu emulsie de creier de iepure mort de virus fix,
înc`lzit` la temperaturile 45-65 grade.

Pacien]ii sunt trata]i individual, în raport cu gravitatea
mu[c`turii, cu timpul care a trecut de la data mu[c`turii [i cu
specia de animal care a mu[cat; tratamentul dureaz` timp de
10-20 zile, parcurgând în acest interval 2-4 serii de material.

Prin aceast` metod` s-au ob]inut [i anul acesta rezultate
absolute. Niciunul din cei mu[ca]i nu s-a îmboln`vit de turbare.
Faptul este cu atât mai important, cu cât în aproape jum`tate
din num`rul cazurilor, prezen]a corpusculilor lui Negri a
confirmat turbarea la animalele care au mu[cat [i în cele mai
multe cazuri s-a constatat clinice[te turbarea animalului.

Tratamentul se prezint` dup` cum urmeaz`:
1) Cu leziuni superficiale 407
2) Cu leziuni superficiale 366
3) Cu leziuni profunde 136
4) Nu au fost trata]i 46
5) Au refuzat tratamentul 44
Num`rul mic de cazuri de la începutul anului se explic`

prin dezordinea ce a domnit la începutul ocupa]iunii, precum [i
a lipsei c`ilor de comunica]ie. În acest timp, s-au prezentat
dou` cazuri de turbare la om, care n-au fost tratate. Mai târziu,
Administra]ia Militar` a ordonat ca toate persoanele mu[cate
de animale turbate sau suspecte de turbare s` fie trimise la
Institut [i de atunci – în anul 1917 – din teritoriul ocupat nu ne-
a mai ajuns la cuno[tin]` nici un caz de turbare.

O femeie, care a fost tratat` în urma unei mu[c`turi
superficiale, Viza Levy din T. Severin, s-a îmboln`vit dup` 14
zile de la mu[c`tur` de o maladie febril`, f`r` îns` a prezenta
vreun simptom suspect de turbare [i a sucombat dup` 4 zile la
Spitalul Col]ea. Aici turbarea e absolut exclus`, deoarece: 1) În
urma unei leziuni a[a superficiale, turbarea nu survine

Bustul lui
Victor Babe[

de la Universitatea
„Babe[-Bolyai”

(Cluj-Napoca)
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niciodat` dup` 14 zile de la mu[c`tur`. 2) Nu a existat nici un
simptom de turbare. 3) turbarea nu evolueaz` cu febr`. 4)
Diagnosticul clinic [i anatomo-patologic a stabilit influenz`,
pneumonie [i pleurit`.

F`r` îndoial` c` succesul nostru este cel mai perfect care s-
a ob]inut vreodat` prin tratamentul antirabic.

e). Laboratorul de examene pentru popula]ia civil` st` în
leg`tur` cu laboratoarele spitalelor [i completeaz` activitatea
acestora. Ca Prosector al Spitalelor, am efectuat numeroase
autopsii, pân` ce ele au trecut în sarcina anatomo-
patologistului armatei germane, care îns` ne pune la dispozi]ie
materialul necesar înv`]`mântului.

În anul 1917, s-au f`cut la Institut urm`toarele cercet`ri:
Diagnostice vidal 782, Weil-Felix 991, Wasserman 471,
Gonococi 33, bacilul tific în scaune 100, cytologic 57,
Obermayer 700, Malarie 24, Spute 109.

Activitatea [tiin]ific` a Institutului, cu toate împrejur`rile cu
totul nefavorabile, nu a fost întrerupt`. S-au întreprins
numeroase cercet`ri asupra st`rii sanitare a Capitalei, care au
fost comunicate Administra]iei Militare.

Subsemnatul, fiind îns`rcinat de guvernul român cu
conducerea [i combaterea bolilor infec]ioase, a luat, în acord
cu celelalte autorit`]i, m`surile necesare, a[a c` armatele aliate
au putut intra într-un ora[, care, din punct de vedere sanitar, se
g`sea în condi]ii irepro[abile.

Cele 6 rapoarte înaintate de noi Administra]iei Militare,
precum [i acele sanitare, referitoare la combaterea întinderii
tifosului exantematic, febrei recurente, difteriei etc., au avut
drept scop s` men]in` aceast` stare.

De fapt, multe din propunerile mele au fost luate în
considerare, totu[i sarcina combaterii epidemiilor trebuia
trecut` Administra]iei Militare [i autorit`]ilor municipale nou
organizate, a[a c` activitatea mea a trebuit s` se limiteze
asupra Institutului, pentru conducerea c`ruia persoana mea
era indispensabil`.

Au ap`rut lucr`ri mai mari asupra tifosului exantematic [i
asupra bacteriilor intermediare a grupului tifo-coli.

{eful sec]iunii chimice raporteaz` regulat asupra apei
potabile [i aliment`rii cu ap` a ora[ului [i cerceteaz` modalit`]i
diferite de ameliorare. {i aici sunt în curs cercet`ri asupra
substan]elor alimentare.

Subsemnatul [i în acest an am publicat, ca membru al
Academiei Române, o serie de cercet`ri originale asupra
bolilor infec]ioase în Analele Academiei [i în extrase ale
Buletinului Academiei Române în limba german`.

Cercet`rile acestui an sunt urm`toarele:
În Buletinul Academiei Române:
• Cercet`ri noi asupra febrei recurente;
• Cercet`ri noi asupra corpusculilor lui Negri;
• Observa]iuni asupra pelagrei;
• Asupra stratului separator al lobulilor hepatici;
• Observa]ii asupra scorbutului;
• Observa]ii asupra formei cerebrale a malariei tropice;
• Asupra microorganismelor safranofile.

Dup` cum se vede din titlul lucr`rilor, ele cuprind în mare
parte comunic`ri de o mare însemn`tate practic` pentru
combaterea bolilor molipsitoare în România.

La conferin]ele organizate de General Armee Artz Profesor
Schumburg, subsemnatul fiind invitat de domnia sa, a luat
parte prin o conferin]` demonstrativ` [i comunic`ri asupra
pelagrei [i scorbutului.

În fine, subsemnatul, ]inând seama de marea pierdere de
medici români [i de lipsa medicilor din cauza întreruperii
înv`]`mântului medical, a luat ini]iativa deschiderii Facult`]ii
de Medicin` [i, prin sprijinul energic al domnului General Artz
al Administra]iunii Militare, precum [i a domnului ministru ad
interim de la Culte [i Instruc]iune Public`, cursurile s-au
deschis la 3 Decembrie [i continu` regulat.

Num`rul studen]ilor care urmeaz` la Institut este de 45, din
care 17 de anul al III-lea, 17 din anul al IV-lea [i 11 din anul al
V-lea.

Iat` [i programul acestor cursuri: Patologia General`, luni
[i sâmb`t`, de la 4 la 5; Anatomia patologic`, luni [i vineri, de
la 4,15 la 5,15, curs, iar pân` la 6 seara lucr`ri practice;
Bacteriologia, mar]i [i joi, de la 3,45 la 5, curs [i pân` la 7
lucr`ri practice. În fiecare sâmb`t`, de la 5 la 7, demonstra]iuni
de organe [i piese anatomice.

Subven]ia Institutului din partea Onor Minister al
Instruc]iunii este de 12.500 de lei pentru între]inerea
Institutului, pentru aparate, instrumente, material de culturi,
pentru înv`]`mânt, animale de experien]`, furaj, cercet`ri
[tiin]ifice [i practice; este, de fapt, prin enorma scumpire, cu
totul insuficient`, mai ales c` acest fond trebuie destinat în
întregime lucr`rilor sanitare.

Personalul Institutului [i retribu]iunile sunt urm`toarele:
Director, prof. dr. V. Babe[ retribuit netto cu 785 lei 70%
{ef de lucr`ri de vaccinat dr. E. Pop – 465 lei 60%
{ef de lucr`ri de chimie dr. A. Babe[ – 320 lei 10%
Asistent medic veterinar Sever Bobe[ – 218 lei 25%
Preparator dr. Aurel A. Babe[ – 180 lei
Preparator d-[oara Lucia {erb`nescu – 180 lei
Pe ziua de 1 decembrie 1917, domnul dr. Aurel A. Babe[ a

fost numit în mod provizoriu ca [ef de lucr`ri la Patologie [i
domni[oara L. {erb`nescu ca [ef de lucr`ri de Bacteriologie,
iar în locul d-lor au fost numite ca preparatori Domni[oarele
Ida Abramovici [i M. Ciculescu.

În rezumat, Institutul de Bacteriologie, în anul 1917, sub
ocupa]iunea german`, a func]ionat în mod regulat [i ca institut
de înv`]`mânt [i ca institut sanitar; func]ionarea lui era
indispensabil` prin prepararea tuturor substan]elor necesare
pentru combaterea epidemiilor din teritoriul ocupat, prin
tratamentul antirabic, ca laborator pentru diagnosticul bolilor
molipsitoare [i prin conducerea sau conlucrarea în combaterea
epidemiilor.

Director
Prof. dr. V. Babe[                                           

After the German-Austro-Hungarian troops had taken
controlled over the capital, Victor Babes, the director of the
Bacteriology and Pathology Institute, remained in Bucharest
at the Romanian authority req  uest, which were to evacuate
themselves in Moldavia in front of victorious enemy.

However, Victor Babes - who had rebellion gesture
towards the German invader, quite difficult to trace out under

the appearance of a fine scholar preoccupied only by
his research. From the first years of occupation, he
was forced to clear himself for so called "guilt" to
remain in the territory controlled by the Central Powers
troops. The presented documents are relevant for the
moral integrity and the courage of a brilliant scholar of
times of need.

Victor  Babe[,  collaborationist?
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oarta, în]eleas` ca simbol al locului de trecere între
dou` realit`]i diferite, a constituit întotdeauna un
subiect de inspira]ie pentru arti[ti.

Arti[tii vremurilor imemoriale au avut în gând simbolul
por]ii atunci când au ridicat, cu mii de ani în urm`,
construc]iile megalitice din Bretania francez`, cunoscute sub
numele de „dolmene” [i „menhire”. „Stonehenge”,
misteriosul ansamblu arhitectural din sudul Marii Britanii,
poate fi interpretat ca o succesiune de por]i deschise, în
încercarea de a se apropia de eternitatea adev`rurilor
divine. Pentru vremea aceea, dou` stânci verticale peste
care se a[eaz` una orizontal`, constituiau esen]a no]iunii
de poart`. Anticii au îmbog`]it acest
concept, dezvoltându-l pân` la forma
arcului de triumf. Împ`ra]ii romani,
biruitori în r`zboaie, treceau pe sub por]i
triumfale, bogat ornamentate cu elemente
arhitectonice, basoreliefuri [i statui.
Trecerea înving`torului într-un car triumfal
pe sub bolta semicircular` a por]ii, urmat
de osta[ii s`i [i de prizonierii captura]i în
r`zboi, însemna consacrarea suprem` a
victoriei. Trecând pe sub arcul de triumf,
împ`ratul (sau generalul victorios)
devenea aproape un semizeu, ridicându-
se deasupra condi]iei umane comune.
Str`b`tând secolele, motivul arcului de triumf marcheaz`
ast`zi simbolul unei victorii. Aproape toate marile capitale
ale lumii au câte un arc de triumf, unele dintre ele construite
recent. Cel mai nou este „Marele Arc” din cartierul parizian
La Défense, ridicat cu inten]ia de a crea un dialog peste ani
cu celebrul Arc de Triumf din Pia]a Étoile – Charles de
Gaulle.

În ce prive[te Arcul de Triumf din Bucure[ti, forma sa
actual` a fost precedat` de câteva construc]ii provizorii,
care au marcat, succesiv, victoria României în R`zboiul de
Independen]` (1878), aniversarea a 40 de ani de domnie a
regelui Carol I (1906) [i revenirea familiei regale române din
„exilul” de la Ia[i (1918).

Primul Arc de Triumf a fost ridicat, în grab`, la una din
r`scrucile importante ale {oselei Kiseleff, în toamna anului
1878, pentru parada trupelor militare întoarse din R`zboiul
de Independen]`. În`l]at în „rondul al doilea de la [osea”,
dup` cum se consemna într-o publica]ie de epoc`, Arcul de
Triumf era realizat din lemn [i acoperit cu stucatur`. În ziarul
„România liber`” din 9 octombrie 1878 i se f`cea o
descriere sugestiv`: „Acest monument improvizat este
m`re] [i va aminti [i de aici înainte ]`rii [i armatei gloria
pentru care a fost ridicat. Arcul are o arcad` de trecere pe
sub el pentru 12 oameni. În mijlocul p`r]ii superioare are
a[ezat` o statuie a Victoriei, înalt` ca de 4 metri. Pe ambele
p`r]i ale statuii sunt a[ezate diferite trofee, precum arme,
zale, c`[ti etc. În fruntea arcului, sub statuie, era
inscrip]iunea Ap`r`torilor Independen]ei – Ora[ul Bucure[ti.
Iar de o parte [i de cealalt`, sub brâul format de fruntea
arcului, urm`toarele nume: Grivi]a, Opanez, Plevna,
Rahova, Arcer – Palanka, Lom – Palanka, Smârdan, Vidin”.

Trecerea trupelor române victorioase pe sub acest Arc de
Triumf a avut loc în ziua de 8 octombrie 18781.

În 1921-1922, în contextul încoron`rii regelui Ferdinand I
[i a reginei Maria, ca suverani ai României Mari, Comisia
pentru organizarea serb`rilor încoron`rii a apelat la serviciile
arhitectului Petre Antonescu pentru ridicarea unui impun`tor
Arc de Triumf în locul celui vechi. Din cauza timpului scurt
avut la dispozi]ie, încoronarea urmând s` se desf`[oare în
octombrie 1922, numai scheletul construc]iei a fost turnat
din beton armat, basoreliefurile exterioare fiind realizate din
ipsos. Acest lucru a determinat o degradare progresiv` a
aspectului exterior al Arcului de Triumf, acesta ajungând la

începutul anilor ’30 un monument
„incomod” pentru imaginea „micului Paris”
interbelic.

În anul 1932, în urma unui articol al lui
Mihai Mora, intitulat sugestiv „O datorie
imperioas`”, situa]ia deplorabil` a Arcului
de Triumf a revenit în aten]ia opiniei
publice. S-a luat atunci decizia ca
basoreliefurile din ipsos s` fie înlocuite cu
unele definitive, din piatr` sau din
marmur` de Ru[chi]a. De data aceasta,
autorul, tot Petre Antonescu, a dat
edificiului o not` mult mai sobr` în ceea
ce prive[te finisajul exterior. Popula]ia a

contribuit cu peste 7 milioane de lei la edificarea Arcului de
Triumf, r`spunzând cu promptitudine subscrip]iilor lansate
de Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.

Prin ordinul circular nr. 4.408 din 1 februarie 19342,
ministrul Ap`r`rii Na]ionale, generalul de divizie Nicolae
Uic`, adresa un apel tuturor camarazilor pentru a în]elege
valoarea simbolic` a monumentului în con[tiin]a poporului
român, rugându-i s` contribuie cu bani pentru a-l putea
reface:

„Iubi]i camarazi,

Dup` cum [tim cu to]ii, str`mo[ii no[tri – Romanii –
ridicau arcuri de triumf sau columne, în cinstea
împ`ra]ilor [i generalilor, care mutau hotarele imperiului
[i duceau faima vitejiei [i tor]a geniului roman pân` în
cele mai dep`rtate col]uri ale lumii, eternizând în
marmura imaculat`, nemuritoarele lor fapte.

Dup` aproape dou` mii de ani, aceste
monumente, capodopere de art`, documente
autentice [i necontestate ale istoriei, se pot [i ast`zi
admira la Roma, leag`nul neamului românesc.

Ele au fost acelea care au f`cut s` ]â[neasc`
scânteia, din subcon[tientul poporului român – ce a
aprins min]ile [i inimile, dându-ne seama de nobila
noastr` origine [i de revendic`rile asupra p`mântului
str`mo[esc, cotropit de du[man.

Tradi]ia s-a p`strat la toate popoarele de gint`
latin` [i, prin imita]ie, [i de toate popoarele care au
construit în inima Capitalelor lor, cele mai frumoase
arcuri de triumf.

Cum s-a construit Arcul de Triumf?
Doina TALA{MAN

Centrul de Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice, Pite[ti 

P

”” ””

Arcul de Triumf din
Bucure[ti a fost
precedat de câteva
construc]ii provizorii,
care au marcat,
succesiv, momente
importante din
istoria României.
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Conduc`torii neamului nostru la rândul lor, n-au
a[teptat decât clipa înf`ptuirii idealului na]ional, ca s`
imortalizeze în piatr`, vitejia osta[ului român.

Intrarea triumfal` în Capitala ]`rii a Marelui [i
gloriosului rege Ferdinand I în fruntea armatelor
înving`toare, trebuia cinstit` dup` tradi]ie [i
bucure[tenii, în elanul lor, s-au gr`bit s` înjghebeze
provizoriu un arc de triumf la [osea.

Din cauza vitregiei vremurilor, acest monument n-a
putut fi ref`cut [i s-a transformat într-o jalnic` ruin`.
Trecerea pe sub el, în loc s` fie o redresare a sufletului,
o înviorare a spiritului [i un moment solemn de
reculegere, pentru cei c`zu]i pe plaiurile [i crestele
mun]ilor, d` na[tere la o depresiune moral`
d`un`toare [i contrar` scopului pentru care el a fost
ridicat.

Care român, la vederea ruinelor arcului de la [osea,
n-a sim]it o strângere de inim` [i care str`in, fa]` de
nep`sarea noastr`, n-a zâmbit ironic ca o deosebit`
satisfac]ie a orgoliului lui na]ional?

Desigur, c` nu putem îndura aceast` insult` [i
umilin]` [i se impune s` facem oper` constructiv`.

Trebuie s` eterniz`m în granitul cel mai tare,
faptele armatei noastre, pentru a r`mâne ca cel mai
luminos îndreptar, pentru viitoarele genera]ii. Trecând
pe sub arcad`, ele vor privi cu admira]ie luptele
poporului român, vor citi cu smerenie actele lui de
bravur` [i vor pleca mai departe pe calea biruin]ei
pentru b`t`lia decisiv`, îmb`rb`ta]i [i cu mai mult`
încredere, în puterile acumulate de veacuri în trupurile
lor.

Un astfel de monument, urmând s` reprezinte tot
ceea ce este mai grandios ca manifestare [i realizare
de art`, nu poate fi construit în grab` [i reclam` imense
sacrificii.

Dar este [tiut c` nimic nu poate s` dureze, s`
impun`, s` str`luceasc` [i s` fie pild` vie, decât numai
ceea ce se înf`ptuie[te cu jertfe, din partea tuturor cu
sim]ire [i suflare româneasc`.

Cum acest arc de triumf va simboliza vitejia [i
faptele glorioase ale armatei române, este de la sine
în]eles, c` exemplul de sacrificiu trebuie s`-l dea tot
o[tirea, institu]ia care p`streaz` cu sfin]enie tradi]ia [i
virtu]ile neamului.

Fac apel la con[tiin]a, inima [i
sufletul solda]ilor, subofi]erilor [i
ofi]erilor, ca s` contribuie cu
sumele ce-au fost calculate, dup`
posibilit`]ile fiec`ruia, pentru a
putea în`l]a, în timpul cel mai
scurt, la r`scrucea drumului
simbolic, care leag` Orientul cu
Apusul, cel mai frumos monument
din lume, demn urma[ al celor care
str`lucesc de mii de ani în pie]ele
[i forurile din Cetatea Etern`.

Sunt încredin]at, c` nici un
osta[ nu va lipsi de la acest apel [i
c` modestul lui obol va fi dat din
toat` inima, pentru realizarea
grandioasei opere, spre cinstea [i
gloria armatei române.

Dumnezeu s` ne ajute!

Ministrul Ap`r`rii Na]ionale
General de Divizie UIC~”

Sumele ce urmau a fi re]inute lunar, începând cu luna
februarie, o dat` cu plata drepturilor osta[ilor, erau diferite.
Astfel: „1 leu de soldat; 2 lei de caporal; 3 lei de sergent; 5 lei
de subofi]er; 20 lei de sublocotenent [i locotenent; 25 lei de
c`pitan; 40 lei de ofi]er superior; 100 lei de general; 5000 lei
de Ministrul Ap`r`rii Na]ionale”3.

Convins fiind de faptul c` exemplul armatei nu va r`mâne
f`r` ecouri în rândul popula]iei, ministrul Uic` a intervenit la
Guvern pentru a ob]ine sprijin din partea colegilor s`i [i a da
astfel posibilitatea „fiec`rui cet`]ean a contribui cu obolul
s`u”4. Demersurile sale au fost încununate de succes. Astfel,
Ministerul de Finan]e, Ministerul Instruc]iunii Publice [i
Direc]ia General` a Po[telor au aprobat tip`rirea unei serii de
c`r]i po[tale cu fotografia Arcului de Triumf [i expedierea lor,
prin oficiile P.T.T. din ]ar`, f`r` plata timbrelor po[tale.
Ministrul Finan]elor, V. Sl`vescu, a aprobat emiterea unei
medalii comemorative, care, conform ordinului nr. 371.433
din 23.02.19345 urma s` fie distribuit` prin intermediul
administra]iilor financiare din ]ar`. Pe aversul medaliei se afla
reprodus` macheta stilizat` a viitorului Arc de Triumf [i
inscrip]ia „Glorie eroilor”, iar pe revers era înscris` valoarea
nominal` a „medaliei – jeton”, 10, respectiv 20 de lei, precum
[i textul „Contribu]ie pentru Arcul de Triumf”6. Pentru
distribuirea acestor materiale s-a f`cut apel [i la Oficiul
Na]ional de Educa]ie Fizic`. Acesta, prin Comitetul
Organizator al Serb`rilor putea plasa un num`r important de
c`r]i po[tale ilustrate [i medalii7. De la Guvernatorul B`ncii
Na]ionale Române s-a ob]inut aprobarea ca sucursalele [i
filialele B.N.R. s` nu mai perceap` taxe de timbru [i
comisioane pentru sumele de bani depuse în contul deschis
de Ministerul Ap`r`rii Na]ionale pentru reconstruc]ia Arcului
de Triumf8.

„Ca ministru, în capul unei institu]ii c`reia îi e încredin]at`
educa]ia na]ional` a poporului”9, generalul de divizie Uic` a
luat m`surile necesare pentru realizarea unei bro[uri de
aproximativ 50 de pagini care „s` cuprind`, în rezumat,
pagini de glorie din trecutul neamului românesc”, [i care „în
afar` de faptul c` ne va putea procura oarecare sume,
urm`re[te s` rede[tepte sim]`mintele patriotice în marea
mas` a popula]iei”10. Pentru aceasta, a contactat, la 19 aprilie
1934, doi istorici de marc`: pe prof. Constantin C. Giurescu,
pentru a redacta prima parte a r`zboiului pentru întregirea
neamului, [i pe prof. Constantin Kiri]escu, Director General al

Arcul de Triumf, \n forma sa actual`, dup` inaugurarea din 1936
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Înv`]`mântului Superior, rugându-l s`
redacteze partea a 2-a a lucr`rii privind
acela[i r`zboi.

Pentru tip`rirea bro[urii, prin tipografia
ziarului „Universul”, ministrul Finan]elor a
aprobat importul a 20.000 kg hârtie alb`
velin` [i 2.500 kg copert` velin` din
Austria, f`r` plata taxelor vamale.

La Tipografia Militar` s-au executat
32.000 de imprimate (câte 8.000 din
fiecare) având urm`toarele con]inuturi:
„Ar`ta]i-v` demni de gloria str`bun`!”, „Cu
d`rnicie de nemuritori dat-au patriei via]a
fraged` de muritori: „Poarta jertfirei duce la
nemurire”, „Un popor tr`ie[te prin cinstirea
eroilor s`i”11.

A[a cum preconizase generalul de
divizie Uic`, popula]ia nu a r`mas
insensibil` la aceast` ac]iune. Pensionarul
Friederich Schlesinger îi scria ministrului
Ap`r`rii Na]ionale, la 11 aprilie 1934:
«Neavând bani de a contribui, îmi permit a
al`tura o ciorni]` a unei bro[uri, intitulat`
„Triumful veseliei”, cuprinzând 21 humore
originale ale mele, în bun` parte tr`ite de
mine. Prin tip`rirea bro[urii [i punerea ei
în vânzare în ziarele „Universul” [i
„Diminea]a”, ca cele mai r`spândite, cred
c` s-ar putea strânge în folosul Arcului,
înc` câteva sute de mii de lei […]. De
bro[ur` se va uita curând, îns` Arcul de
Triumf va r`mâne»12.

Profesorul Alexandru Filoreanu a
trimis, la 11 mai 1934, dou` lucr`ri – „La
Trianon” (versuri) [i „Doroban]ul român”
(poem istoric), propunând Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale s` se ocupe de tip`rirea
[i distribuirea lor, iar 50% din beneficiul
ob]inut s` fie donat reconstruc]iei Arcului
de Triumf.

Ambii au primit r`spunsuri, din partea
Cabinetului Ministrului, în esen]` acelea[i:
„Arcul de Triumf se construie[te din
mijloace stabilite definitiv de Minister;
totu[i, Domnul Ministru apreciaz` frumosul
gest”13.

{i arti[tii au contribuit la strângerea de
fonduri. Primadona Pia Igy [i-a oferit
sprijinul, printr-o scrisoare datat` 28 martie
1934, adresat` ministrului Uic`, din care
red`m un fragment: „Înainte de a p`r`si
]ara pentru a-mi continua turneul de
propagare a muzicii române[ti peste
hotare, voi da un concert în Palatul
Ateneului, al c`rui program l-am închinat
muzicii franceze [i compozitorilor din ]`rile
ce formeaz` «Mica În]elegere», la fel cu
programele ce le-am executat în turneul
meu recent la Paris [i Geneva. Ca bun`
românc`, voind a contribui [i eu cu umilele
mele mijloace la marea oper` na]ional` de
recl`dire a Arcului de Triumf – a c`rei
ini]iativ` e luat` de excelen]a voastr`, am
hot`rât ca 50% din beneficiul acestui
concert al meu s` fie v`rsat pentru
m`rirea fondului necesar reconstruirii

Arcului de Triumf”14. Concertul simfonic de
gal` s-a desf`[urat, sub patronajul
ministrului Ap`r`rii Na]ionale, în ziua de
luni, 7 mai 1934, la ora 21,00, cu
concursul orchestrei Filarmonicii din
Zagreb, sub conducerea maestrului Lovrin
von Matacic. Pre]ul biletelor a fost de 66,
88 [i 110 lei. În acela[i scop, au fost
folosi]i [i 20% din banii încasa]i, la 10 iunie
1934, în urma reprezenta]iei Natalitzei
Pavelescu. Pentru acest spectacol,
locotenent-colonelul Victor Roat` a ob]inut
de la Ministerul de Finan]e aprobarea
reducerii impozitului de la 12% la 5%,
„cum se obi[nuie[te a se acorda pentru
operele de binefacere”15.

Dup` ce fondurile au fost strânse, anul
1936 a fost consacrat integral definitiv`rii
monumentului, pentru ca, la 1 Decembrie,
când se împlineau 18 ani de la Marea
Unire, s` aib` loc ceremonia inaugur`rii.
Momentul a fost marcat de participarea
regelui Carol al II-lea, a reginei Maria, a
prin]ului mo[tenitor Mihai, a membrilor
guvernului României [i a numero[i invita]i
din ]ar` [i din str`in`tate.

Conceput într-o factur` clasic`, Arcul
de Triumf din Bucure[ti reprezint` un
paralelipiped cu baza de 25 m x 11,50 m [i
în`l]imea de 27 m. Deschiderea din mijloc
are, la partea superioar`, un arc de cerc [i
m`soar` în în`l]ime 11 m, iar în l`]ime
9,50 m. În interiorul celor dou` picioare
exist` sc`ri pe care se poate ajunge pe
terasa prev`zut` deasupra monumentului.

Monumentul a fost decorat cu lucr`ri
de art` realizate de sculptori renumi]i ai
epocii. Pe fa]ada sa principal` se aflau un
osta[ dac [i unul roman, sculpta]i de
Oscar Spaethe [i Frederick Stork; un
arca[ de pe vremea lui Mircea cel B`trân
[i un pl`ie[ din timpul domniei lui {tefan
cel Mare, realiza]i de Cornel Medrea [i
Dimitrie Paciurea. Pe cealalt` fa]ad` se
aflau alte patru statui reprezentând un
lupt`tor din oastea lui Mihai Viteazul, un
pandur din vremea lui Tudor Vladimirescu,
un militar de la 1877 [i un altul din timpul
Primului R`zboi Mondial, lucr`ri apar]inând
lui Alexandru Severin, Ion Jalea, Ion
Iord`nescu [i Dimitrie M`]`uanu.

Sculpturile în piatr`, care
ornamenteaz` monumentul, în forma sa
actual` – basoreliefuri, medalioane,
inscrip]ii – au fost realizate de un grup de
arti[ti de excep]ie: Ion Jalea, Cornel
Medrea, Alexandru C`linescu, Mihai
Onofrei, Constantin Baraschi, Max
Constantinescu, Costin Petrescu. Sub
corni[`, de jur împrejurul p`r]ii superioare
a monumentului, se afl` un brâu
ornamental cu frunze de laur, iar pe
suprafa]a arcadei sunt înscrise, în chenare
ornate, denumirile unor zone [i localit`]i în
care s-au desf`[urat lupte înver[unate, în
timpul Primului R`zboi Mondial: Cerna,

Medalii puse \n circula]ie pentru
str#ngerea de fonduri necesare

construirii Arcului de Triumf
(10 [i 20 de lei, avers [i revers).



studii/documente

74 1-4 (31-34) 2006 document

Jiu, Olt, Dragoslavele, Neajlov, M`r`[ti, M`r`[e[ti,
R`zoare, Vrancea, Muncelu [i Co[na. Pe fa]ada
monumentului, sub corni[`, se afl` urm`toarele
inscrip]ii: a). pe fa]ada dinspre sud: „Dup` secole de
suferin]e cre[tine[te îndurate [i lupte grele pentru
p`strarea fiin]ei na]ionale, dup` ap`rarea plin` de
sacrificii a civiliza]iei umane se îndeplini dreptatea [i
pentru poporul român prin sabia regelui Ferdinand,
cu ajutorul întregii na]iuni [i gândul reginei Maria”;
b). pe fa]ada dinspre nord: „Liberator de neam [i
întregitor de hotare, prin virtutea osta[ilor s`i, eroii
cre[tin`t`]ii Ferdinand I, domn [i rege al românilor,
[i-a f`cut intrarea la 16 octombrie 1922 în cetatea sa
de scaun a Bucure[tilor, dup` încoronarea de la
Alba Iulia”. Pe laturile din dreapta [i din stânga ale
Arcului de Triumf pot fi citite inscrip]iile omagiale:
„Glorie celor ce prin lumina min]ii [i puterea
sufletului au preg`tit unitatea na]ional`” [i „Glorie
celor care prin jertfa lor au înf`ptuit unitatea
na]ional`” 16.

Imaginea Arcului de Triumf a fost reprodus` de-
a lungul timpului în lucr`ri de istorie, de art`, pe
c`r]i po[tale ilustrate alb-negru sau color, pe m`rci
po[tale. În unele momente aniversare, în perioada
de dinaintea celui de Al Doilea R`zboi Mondial, de
exemplu, s-au confec]ionat cocarde cu imaginea
Arcului de Triumf. În anul 1977, s`rb`torind
centenarul independen]ei de stat a României, a fost
editat un timbru jubiliar, policrom, în valoare de
2,15 lei.

Al`turi de Catedrala Încoron`rii de la Alba Iulia,
de Mausoleul de la M`r`[e[ti sau de Mormântul
Eroului Necunoscut din Parcul Carol, Arcul de Triumf
din Bucure[ti se impune la loc de cinste printre
monumentele care consfin]esc participarea
României la Primul R`zboi Mondial. Dup` Revolu]ia
din 1989 [i-a rec`p`tat semnifica]ia istoric`, trupele
armatei române marcând Ziua Na]ional` a României
prin defil`ri pe sub Arcul de Triumf, într-un omagiu
adus acelor viteji care au contribuit la scrierea
istoriei noastre na]ionale.                                     

NOTE

1. Col. dr. Florian Tuc`, Mircea Cociu,
Monumente ale anilor de lupt` [i jertf`,
Bucure[ti, Editura Militar`, 1983, pp. 95-96.

2. Arhivele Militare Rom#ne (\n
continuare se va cita AMR), fond Cabinetul
Ministrului, dosar 164, ff. 103-104.

3. Ibidem.
4. Ibidem, f. 101.
5. Ibidem, f. 102.

6. Florian Tuc`, Cristache Gheorghe,
Altarele eroilor neamului, Bucure[ti, Editura
Nova, 1995, p. 45; vezi [i Erwin Schäeffer,
Jetoane România. Semne valorice [i m`rci.

7. AMR, fond Cabinetul Ministrului, dosar,
f. 141.

8. Ibidem, f. 116.
9. Ibidem, f. 31.
10. Ibidem, f. 107.

11. Ibidem, f. 87.
12. Ibidem, f. 21.
13. Ibidem, f. 80.
14. Ibidem, f. 36.
15. Ibidem, f. 133.
16. Florian Tuc`, Cristache Gheorghe,

op. cit., p. 46.

Militarii Batalionului  2 Infanterie „C`lug`reni” defileaz` pe
sub Arcul de Triumf, cu prilejul Zilei Na]ionale a Rom#niei.

The Triumphal Arch from Bucharest, in its present form, was
preceded by several temporary constructions, which underlined
the Romania's victory in the Independence War (1878) the 40
years anniversary of rule of the King Carol I (1906) and the return
of Romanian royal family from Iasi (1918). 

The first Triumphal Arch was built, in a hurry, on the one of the
important crossroad of Kiseleff Road, in the autumn of 1878, for the
parade of military troop returned from the Independence War. Set

up in "the second round from the road", the Triumphal Arch was
built from wood and covered with stuccowork. After raising the
funds, the year 1936 was dedicated to building the monument
(creation of the architect Petre Antonescu), because on December
1st, when were 18 years since the Great Union, the opening
ceremony had to take place. King Carol II, Queen Mary, the
successor prince Mihai, Romanian Govern members, numerous
guests from the country and abroad participated to the event.

How  the  Triumphal  Arch  was  built?
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onstantin Kiri]escu este cunoscut ca autor al
fundamentalei lucr`ri “Istoria r`zboiului pentru
întregirea României”, mul]i uitând personalitatea sa

complex`. S-a n`scut la 3 septembrie 1876, într-una din
marginile Bucure[tilor de alt`dat`, Spirea Veche, [i a
decedat la 12 august 1965.

În iunie 1894, Constantin Kiri]escu [i-a sus]inut examenul
de bacalaureat în fa]a unei comisii din care f`ceau parte
nume ilustre: Spiru C. Haret [i dr. Constantin Istrati. În
toamna aceluia[i an, s-a înscris la Facultatea de {tiin]e a
Universit`]ii Bucure[ti, Sec]ia {tiin]e Naturale. Licen]iat, în
1897, el a fost angajat asistent la Institutul de Fiziologie din
cadrul Facult`]ii de {tiin]e, fiind în acela[i
timp [i profesor titular provizoriu la Ia[i.

La 15 martie 1907 a fost chemat de
Spiru C. Haret la Ministerul Instruc]iunii,
oferindu-i-se un post de inspector. În
timpul Primului R`zboi Mondial, mai precis
la evacuarea Bucure[tilor, a suportat
împreun` cu familia ocupa]ia german`. În
1930, Constantin Kiri]escu intr` în
înv`]`mântul superior ca profesor la
Institutul Superior de Educa]ie Fizic`, la
insisten]a rectorului acestui institut,
reputatul profesor doctor Francisc Rainer, ca [ef al Catedrei
de Istorie, Teorie [i Organizarea Educa]iei Fizice pân` la anul
1941, la pensionare.

A scris împreun` cu Andrei Popovici-Bâ[no[eanu cele
mai apreciate manuale de zoologie [i botanic` din timpul
s`u, considerate c`r]i didactice clasice, ap`rute în zeci de
edi]ii. Munca [tiin]ific` a fost concretizat` în lucr`ri diverse,
ca de exemplu: „Cercet`ri asupra faunei herpetologice a
României” (tez` de doctorat, publicat` în 1930), „În slujba
unei credin]e” (1933), „{coala român` la o r`scruce de

istorie” (1943 – studii pedagogice), „{coala în slujba p`cii [i
a în]elegerii popoarelor” (1929), „Dezarmarea moral`” (1933)
sau „Comment faire connaître la Societe des Nations et
developper l’esprit de cooperation internationale” (Geneva,
1927).

Preocup`rile din domeniul literar au fost ilustrate de:
„Printre apostoli” (1929), „Porunca a zecea” (1930), „Flori din
gr`dina copil`riei” (1933), „F`clii stinse” (1938), unele
publicate [i în Italia.

Îns` opera care l-a consacrat a fost „Istoria r`zboiului
pentru întregirea României” (edi]ia I, în 2 volume – 1924,
edi]ia a II-a, în 3 volume – 1925-1927), oper` „scris` cu

mult` trud` [i greut`]i”, a[a cum
m`rturisea autorul, prima lucrare complet`
despre r`zboiul de întregire, oper` de
investiga]ie în arhive, greu accesibil` unui
civil, f`r` diplom` de istoric.

Mai pu]in cunoscut` este activitatea de
memorialist a lui Constantin Kiri]escu. Om
de [tiin]`, neînregimentat politic, a avut
contacte umane variate care au ilustrat
într-un fel sau în altul via]a [tiin]ific`,
cultural` [i politic` a României. Portretele
contemporanilor s`i, creionate cu lumini [i

umbre, sunt un efort al lui Constantin Kiri]escu de a-[i
în]elege timpul: a cunoscut ororile celor dou` r`zboaie
mondiale, a tr`it sub to]i regii României [i sub patru dictaturi.

Personajele creionate acoper` o arie larg` de tipologie:
de la mama [i coana Lucsi]a la Grigore Antipa, Barbu Bellu,
Alexandru Odobescu, Spiru C. Haret, Ion Bianu, Victor
Babe[, {tefan Minovici, Ioan Al. Br`tescu-Voine[ti, Titu
Maiorescu, Simion Mehedin]i [i Francisc Rainer. Acestea
sunt numai câteva nume, alese la întâmplare, dintre cei care
i-au atras aten]ia lui Constantin Kiri]escu.

Constantin Kiri]escu, portretist
Lumini]a GIURGIU

Serviciul Istoric al Armatei

C

”” ””

Portretele
contemporanilor
s`i, creionate cu
lumini [i umbre,
sunt un efort al
lui Constantin
Kiri]escu de a-[i
în]elege timpul.

Generalii Gheorghe
M`rd`rescu [i

Traian Mo[oiu (x)
urm`resc coloane
rom#ne[ti care se

\ndreapt` spre 
frontul din Ungaria

(1919).

x



studii/documente

76 1-4 (31-34) 2006 document

Între acestea, un portret plin de sensibilitate este cel al
generalului Traian Mo[oiu, în cuvântul de comemorare rostit
la Radio Bucure[ti, în luna august a anului 1932.

Constantin Kiri]escu scria despre bravul general român:
„Generalul Traian Mo[oiu nu mai este printre cei vii.
Nu vom mai vedea f`ptura lui masiv`, figura lui

bronzat`, c`ut`tura lui surâz`toare, firea lui pururea
jovial`, care i-au asigurat în via]` o atât de simpatic`
popularitate.

Îl vor regreta to]i cei care, venind în contact cu el,
au avut prilejul s` constate cât` blânde]e, cât`
bun`tate sufleteasc`, cât` umanitate ascundea sufletul
ad`postit în acest trup de uria[; to]i camarazii de
munc`, aceia care, lucrând um`r la um`r cu el, i-au
cunoscut sinceritatea, lealitatea, entuziasmul [i
puterea de munc`, niciodat` istovit`.

Mai presus de orice considera]ie sentimental`
trec`toare, generalul Traian Mo[oiu va r`mâne îns` o
figur` impozant` în galeria oamenilor de energie [i de
ac]iune, care au f`urit România Mare.

Soldat, în adev`ratul sens al cuvântului, el a fost o
adev`rat` revela]ie a câmpurilor de lupt`. Din primele
ceasuri ale izbucnirii r`zboiului de întregire [i pân` la
încheierea lui definitiv`, Mo[oiu a luptat, totdeauna în
locurile cele mai grele, totdeauna în rândurile cele
dintâi, cele mai expuse, iar îndemnul, iscusin]a,
b`rb`]ia lui, nep`sarea de primejdie, au fost totdeauna
pilduitoare pentru trupa pe care o comanda, în mijlocul
c`reia a tr`it tot timpul [i pe care mai totdeauna a dus-
o la biruin]`.

A în[ira în chip cât de sumar etapele acestei
glorioase cariere de r`zboinic, din clipa în care
modestul colonel, comandant al unui regiment de
infanterie din Vâlcea, a trecut Carpa]ii în noaptea
Sfintei M`rii din 1916, pân` în ziua în care marele
general, comandant al unui grup de divizii, a intrat în
capitala du[manului, pecetluind nu numai o biruin]`
militar` definitiv`, dar înf`ptuirea unui mare act politic [i
al unui m`re] ideal na]ional, este a reface o glorioas`
pagin` de istorie, una din cele mai emo]ionante, dar [i
una din cele mai str`lucite [i mai evocatoare din
tragedia r`zboiului nostru. Generalul Mo[oiu a
încrustat-o cu vârful sabiei în cartea neamului; datori
suntem noi s` n-o l`s`m s` se [tearg`, [i pentru
sl`virea amintirii acestui erou autentic, [i pentru
îmb`rb`tarea acelora ce, cuprin[i de un scepticism
nejustificat, sunt porni]i s` pun` la îndoial` existen]a
virtu]ilor latente ale neamului nostru, ce nu a[teapt`

decât prilejurile priincioase ca s` devin` ac]iuni
fecunde.

Chiar în primele zile dup` trecerea Carpa]ilor,
colonelul Mo[oiu, comandant al Deta[amentului Lotru,
se semnaleaz` aten]iei conduc`torilor prin ac]iunea
repede, curajoas` [i viguroas` de la Cisn`die [i în
luptele violente ce au condus la ocuparea regiunii de la
vest de Sibiu. În marea b`t`lie din jurul acestui ora[,
conceput` de faimosul Falkenhayn ca o lupt` de
nimicire a corpului român de Olt, colonelul Mo[oiu,
comandantul Brig`zii a treia, aflat` în unghiul cel mai
primejdios al frontului b`t`liei, opune o rezisten]`
eroic` timp de trei zile, atacurilor unui du[man care are
o superioritate zdrobitoare; apoi, prin ini]iativa
personal` [i cu pilda curajului comandantului s`u,
brigada Mo[oiu devine ariergarda corpului de Olt [i
reu[e[te s` asigure tragica retragere salvatoare a
corpului român.

Urmeaz` luptele sângeroase din Mun]ii Arge[ului,
cele mai disperate lupte din b`t`lia pentru st`pânirea
defileurilor Carpa]ilor, în toamna anului 1916. Mo[oiu
este inima rezisten]ei române. La el se face apel când
este vorba de vreo ac]iune hot`râtoare. El comand`
deta[amentul care ob]ine victoria de la Pietrosul, el
conduce ac]iunea de respingere a îndr`zne]ei
incursiuni du[mane din Valea Topologului. Înaintat
comandant al Diviziei a 23-a, dup` o lung` [i eroic`
rezisten]`, care macin` patru cincimi din efectivul
diviziei, aceasta e cuprins` în marea mi[care de
retragere a armatelor române înspre Siret.

Refacerea armatei [i reorganizarea frontului de
lupt` pentru campania din vara anului 1917 g`sesc pe
Mo[oiu, înaintat general, comandant al Diviziei a 12-a,
pe frontul Dealurilor Vrancei. Ofensiva din august al
feldmare[alului Kühne, care c`uta în direc]ia Sovejei
izbânda pe care Mackensen n-o putuse g`si în direc]ia
M`r`[e[tilor, se izbi de frontul de fier al generalului
Mo[oiu, care înscrie în analele r`zboiului nostru paginile
gloriose ale victoriilor de la R`chita[ul [i Coco[ila.

Când, în noiembrie 1918, România scutur` jugul
p`cii de robire ce-i fusese impus` de cotropitor [i, la
glasul fra]ilor din Ardeal, înf`ptui minunea de a ridica
din nimic armata care trebuia s` devin` pav`za
hot`rârilor ce se preg`teau la Alba Iulia, generalul
Mo[oiu primi îns`rcinarea ca, în fruntea Diviziei a 7-a,
s` treac` din  nou Carpa]ii înn`me]i]i de z`pad`, pentru
ca apoi s` devin` comandant al tuturor trupelor române
din Transilvania.

TRAIAN MO{OIU s-a n`scut la 2 iulie 1868 în Tohanu Nou. A absolvit [coala de
Ofi]eri în anul 1889. A parcurs toate treptele carierei militare: sublocotenent – 1889;

c`pitan – 1900; maior – 1909; colonel – 1916; general de brigad` – 1917; general de
divizie – 1919. A fost comandant al Regimentului 7 Vân`tori – 1914; al Regimentului
2 Infanterie – 1916; al Deta[amentului Lotru – 1916; al Brig`zilor 3 [i 26 Infanterie –
1916; al Diviziilor 23 – 1916, 12 – 1917 [i 7 – 1918 Infanterie; al Comandamentului
Trupelor din Transilvania – 1918-1919; al Grupului de Divizii Nord, al Grupului de
Divizii Manevr`, al Grupului de Divizii Tisa – 1919; al Corpului Vân`torilor de Munte
– 1918 [i Comandamentului Teritorial din Transilvania – 1919.

A fost ministru de r`zboi – 1920, al comunica]iilor – 1922-1923 [i al lucr`rilor
publice – 1923-1926. A provenit din Armata Austro-Ungar` de unde a demisionat [i

s-a stabilit la Bucure[ti. A îndeplinit func]ii administrative [i de comand`,
participând la cel de-al doilea r`zboi balcanic 1913. 

La intrarea României în Primul R`zboi Mondial a ac]ionat în Transilvania, în
împrejurimile Sibiului, având o contribu]ie activ` în b`t`liile de la M`r`[ti [i Oituz (1917).
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Aceast` înalt` misiune avea un în]eles îndoit: nu
numai militar, dar [i simbolic.

Fiu al Ardealului, dar osta[ al regatului, gen[eralul]
Mo[oiu aducea în îndeplinirea misiunii sale nu numai
experien]a [i prestigiul unui militar o]elit în luptele de pe
toate fronturile r`zboiului nostru, dar [i ardoarea
legitim` de a fi în fruntea dezrobitorilor propriului s`u
]inut de ba[tin`. Acela[i sim]`mânt era împ`rt`[it, prin
intui]ie popular`, [i de ardeleni. Ei nu se puteau opri s`
nu vad` în persoana comandantului trupelor de
liberare, întov`r`[irea celor dou` puteri: a Ardealului
desc`tu[at [i a ]`rii mume liberatoare. Din aceast`
cauz`, ac]iunea de eliberare a teritoriilor ardelene,
s`vâr[it` de Mo[oiu, a fost urm`rit` de ardeleni cu
entuziasm [i i-a creat o mare [i nestr`mutat`
popularitate personal`.

Masacrele comise de unguri pe sângeroasa „linie
demarca]ional`” dezl`n]uie ofensiva român` din aprilie
1919: marea b`t`lie a Cri[urilor sau b`t`lia din Mun]ii
Apuseni. În calitate de comandant al Grupului de Nord,
constituit din 4 divizii, generalul Mo[oiu sfarm` puterea
armatei du[mane [i-[i face o intrare triumfal` în
Oradea Mare, în ziua de Pa[ti, salutat cu entuziasm nu
numai de popula]ia român`, dar mai ales de popula]ia
maghiar` a ora[ului [...]

Numit guvernator al zonei de ocupa]ie militar`
dintre Tisa [i linia de frontier` ce ni se recunoscuse de
conferin]a Puterilor aliate de la Paris, dup` câteva luni
Mo[oiu trebuie s`-[i întrerup` activitatea de organizare
administrativ`, spre a intra din nou în lupt`.

La 20 iulie, Bela Kun dezl`n]uie marea ofensiv` în
contra românilor, care trebuia s`-i aduc` recucerirea
Ardealului, dar care în realitate a înscris în cartea
neamului românesc str`lucita biruin]` de la Tisa.

În desf`[urarea marii b`t`lii, rolul gen[eralului]
Mo[oiu a fost hot`râtor. Comandant al «grupului de

manevr` român», atacul s`u fulger`tor, dat cu 3 divizii
în ziua de 24 iulie, cade în flancul coloanelor de
înaintare ale armatei du[mane, care trecuse Tisa [i
p`trunsese pe o adâncime de 60 kilometri în
dispozitivul român, schimb` deodat` cursul b`t`liei ce
se anun]a nesigur` [i determin` aruncarea ungurilor
înapoi, peste Tisa.

În opera]iile ce au urmat: trecerea Tisei de c`tre
armatele române, mar[ul asupra Budapestei, manevra
de încercuire [i capturarea armatei ungare [...],
generalul Mo[oiu [i grupul de divizii pe care el îl
comanda au avut în tot timpul un rol de c`petenie [...]

Aceasta a fost partea de contribu]ie pe care
generalul Mo[oiu a adus-o în r`zboiul pentru întregirea
României. Parte însemnat`, m`rea]`, atât prin
rezultatele ei practice, cât [i prin calit`]ile de suflet pe
care le releveaz`.

Este o pagin` dintr-un cânt de glorioas` epopee, un
crâmpei dintr-un drapel ciuruit de gloan]e, un motiv
dintr-o eroic` fanfar`, care se ascult` cu sufletul
vibrând de emo]ie. În r`sunetul tunurilor, c`rora, în
vâltoarea b`t`liilor, el le-a poruncit de atâtea ori s`
bubuie [i care i-au adus ast`zi prinosul de suprem`
cinstire, a pogorât, în p`mântul ]`rii pe care l-a ap`rat
[i sporit, înf`[urat în faldurile tricolorului spre care a
privit de atâtea ori cu iubire [i cu n`dejde, un suflet de
soldat, unul din rasa osta[ilor înn`scu]i, pl`m`di]i din
simplitate, energie, patriotism [i eroism.

Panteonul gloriilor [i recuno[tin]ei române[ti,
deschid`-i por]ile, pentru ve[nicie!”.*                        

A few know that the famous author of the monograph
dedicated to Romania participation to the First World War,
Constantin Kiri]escu is also a formidable portraitist. Science
researcher, indifferent to politics, had various relations,
which mirrored in one way or another Romania
scientifically, cultural and political life. The portraits of those
who lived in that period, outlined with lights and shades, are
an effort of Constantin Kiri]escu to understand his times; he

experienced the horrible things of the two World Wars, lived
under the all Romania's kings and four dictatorships.

The depicted characters covered a large area of
typology: from the mother to madam Lucsi]a to Grigore
Antipa, Barbu Bellu, Alexandru Odobescu, Spiru C. Haret,
Ion Bianu, Victor Babe[, {tefan Minovici, Ioan Al.
Br`tescu-Voinesti, Titu Maiorescu, Simion Mehedin]i and
Francisc Rainer.

Constantin  Kiri]escu,  portraitist

* Acest text a fost publicat, pentru prima dat`, în volumul În slujba unei
credin]e, Editura Cartea Româneasc`, Bucure[ti, 1933, [i este reprodus
din Constantin Kiri]escu Portrete. Oameni pe care i-am cunoscut, Editura
{tiin]ific` [i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1985, pp. 266-269.

Regele Ferdinand d` m#na cu generalul
Traian Mo[oiu, \n gara Carei (1919)
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Istoricul creatorului de fond

ec]ia Instruc]ie a luat fiin]` la 1 mai 1918, conform
ordinului de zi nr. 51 din 14 mai al Marelui Stat Major,
preluând integral atributele legate de instruc]ie,

elaborare de legi [i regulamente, educa]ie [i înv`]`mânt
militar, care reveneau Statului Major General al Armatei prin
regulamentul s`u de func]ionare1.

Anterior, aceste probleme fuseser` în competen]a
celorlalte compartimente ale Statului Major General, astfel:

a) 188882–19911. Sec]ia 1 Organizare Mobilizare (1891-
1907, Biroul 3 Opera]iuni, manevre [i instruc]ia general` a
armatei; 1907-1911, Biroul 2 Instruc]ie)2.

În aceast` perioad` s-au elaborat [i primele regulamente
ale armatei.

b) 266  apriilliie  19911–augustt  199166. Sec]ia a 2-a Informa]ii
(1911-1914, Biroul (2)(3) instruc]ia în armat`; 1915-1916,
Biroul 3 instruc]ia în armat` [i Biroul 4 regulamente).

c) 199166–199188. În august 1916, odat` cu mobilizarea
armatei [i constituirea Marelui Cartier General, competen]ele
legate de instruc]ie au revenit Marelui Stat
Major Partea Sedentar`, în structura
c`ruia a func]ionat pân` la 1 mai 1918
Biroul 3 (4) Opera]ii Instruc]ie (reorganizat
la 1 ianuarie 1917 ca Biroul 4 Instruc]ie)3 .

Dup` umilitoarea demobilizare a
armatei impus` de pacea de la Bucure[ti,
Statul Major General [i-a fixat noi priorit`]i,
care au impus reorganizarea propriei
structuri. Instruirea noilor efective [i
asamblarea lor în mari unit`]i combative,
în vederea reintr`rii în r`zboi, era acum
principalul imperativ al activit`]ii sale, care
a revenit unui compartiment specializat, nou înfiin]at, la 1 mai
1918. Titulatura ini]ial` era Sec]ia a 3-a Instruc]ie,
Regulamente, Istoric, având în compunere Biroul 1 Instruc]ia
Armatei, Biroul 2 Regulamente [i Biroul 3 Istoric. Sec]ia
coordona [i activitatea Bibliotecii Statului Major General [i a
{colii Superioare de R`zboi (înfiin]at` în august 1889, pe
lâng` Statul Major General)4.

La 1 mai 1919, conform prevederilor noului Regulament
de func]ionare a Ministerului de R`zboi, Marele Stat Major a
fost structurat pe diviziuni, Sec]ia Instruc]ie fiind inclus` în
compunerea primei diviziuni. Cu acest prilej, au fost stabilite
în detaliu atât organigrama, cât [i atribu]iile substructurilor
sale, astfel: a) Biroul 1 instruc]ie, cu 3 subcompartimente,
superviza: „instruc]ia în corpurile de trup`; programele anuale
[i concentr`rile de instruc]ie; instruc]ia ofi]erilor de rezerv`;
manevrele; inspec]iile la corpurile de trup`; instruc]ia în
[colile speciale [i centrele de instruc]ie; organizarea
înv`]`mântului în {coala Superioar` de R`zboi; c`l`toriile de
stat major [i de instruc]ie; biblioteca Marelui Stat Major;
conferin]ele [i studiile ofi]erilor din statul major; asigurarea
revistelor militare str`ine necesare instruc]iei; publica]iile [i
lucr`rile cu caracter militar”; b) Biroul 2 regulamente, cu 4

subcompartimente, elabora regulamentele generale [i pe
cele ale armelor; c) Biroul 3 istoric, cu 3 subdiviziuni,
întocmea istoricul oficial al campaniei 1916-1919, „coordona
lucr`rile comisiei de monografii ale armelor [i formula
„înv`]`mintele trase din istoricul companiei relative la
organizare, instruc]ie, conducere; supraveghea lucr`rile
particulare cu caracter istoric, monumentele [i arhiva
istoric`”5.

199200-11993300. În scopul rezolv`rii problemelor specifice
domeniului militar, generate de realizarea României Mari,
Statul Major General a tins spre specializarea tot mai
accentuat` a compartimentelor sale. La 1 aprilie 1920, Biroul
3 Istoric s-a transformat în sec]ie independent`, cu titulatura
de Sec]ia 6 Istoric, Sec]ia Instruc]ie devenind Sec]ia a 3-a
Instruc]ia în Armat`. Biroul istoric a fost înlocuit de un nou
compartiment, Biroul educa]ia militar` [i fizic` în armat`,
destinat s` coordoneze procesul de formare a soldatului
model.

Lipsa resurselor materiale a determinat desfiin]area
Biroului educa]ie, la 1 aprilie 1922, atributele sale fiind

preluate de Biroul 1 instruc]ie, cu toate c`
obiectivele r`m`seser` acelea[i: „O cât
mai perfect` func]ionare care s` asigure în
primul moment instruc]ia în armat` (cadre
[i trup`) corespunz`toare cerin]elor
timpului [i experien]elor c`p`tate în
marele r`zboi”.

Sec]ia Instruc]ie a continuat s` avizeze
pentru publicare lucr`rile de interes militar
scrise de cadre active sau de persoane
din afara sistemului militar [i dup`
înfiin]area Sec]iei Istoric, exercitând acest
control pân` la înfiin]area Direc]iei

Superioare Politice a Armatei în anul 1945. Recomanda de
asemenea pentru achizi]ie [i difuzare în unit`]ile militare
lucr`ri personale ale cadrelor active [i persoanelor
particulare, de interes pentru armat`6.

Pentru sec]ie, deceniul al doilea al secolului trecut a fost
unul al c`ut`rilor. Era necesar` modernizarea procesului de
instruc]ie atât la capitolul dotare material`, cât [i sub
aspectul reformul`rii obiectivelor [i programelor care
coordonau procesul instructiv educativ, reformularea sau
chiar înlocuirea regulamentelor în vigoare, reorganizarea
înv`]`mântului militar la toate nivelurile. Toate acestea în
condi]iile în care r`zboiul introdusese un nou concept –
educa]ia [i preg`tirea militar` a na]iunii – pentru care
trebuiau create atât cadrul legislativ, cât [i coordonatele
concrete pentru transpunere în practic`.

Sec]iei îi revenea, a[adar, \ndatorirea imediat` de a
fructifica experien]a r`zboiului, cea proprie, a fo[tilor alia]i [i
inamici, precum [i de a urm`ri permanent evolu]ia
fenomenului militar la scar` european`.

În efortul de modernizare a procesului instructiv-educativ,
Marele Stat Major a pornit de la modelul francez, în condi]iile
în care în armata român` fuseser` aplicate, în timpul

arhive  militare

Sec]ia 5 Instruc]ie
din Statul Major General

Lenu]a NICOLESCU
Centrul de Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice, Pite[ti 

S

”” ””
Sec]ia Instruc]ie,
\nfiin]at` \n mai
1918, a preluat
integral atributele
legate de
instruc]ie,
elaborare de legi [i
regulamente,
educa]ie [i
înv`]`mânt militar 
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r`zboiului, procedee de organizare [i
programe specifice aliatului francez,
implementate de Misiunea Militar`
Francez` [i validate de succesele din
vara anului 1917.

Realit`]ile r`zboiului au impus
modificarea unor capitole din
regulamentele [i instruc]iunile în vigoare,
f`r` a fi cu totul abrogate cele vechi,
„haosul” creat determinând astfel mari
dificult`]i în organizarea instruc]iei în
special la nivelul unit`]ilor. La începutul
anilor 20, sec]ia a elaborat un plan
general de redactare a regulamentelor,
atât cele generale cât [i ale armelor, care
a fost reactualizat periodic. Au fost
constituite, de asemenea, comisii menite
s` elaboreze noile instruc]iuni [i regulamente. Cu concursul
ata[a]ilor militari au fost ob]inute noile regulamente ale
armatelor fo[tilor alia]i [i inamici. În unele cazuri (Austria),
sec]ia a trimis chiar reprezentan]i speciali pentru a procura
„regulamente, manuale de instruc]ie [i alte bro[uri ce ar
interesa [tiin]a militar`”. S-a avut în vedere [i fructificarea
experien]ei unor ofi]eri superiori proveni]i din fosta armat`
austro-ungar`7.

La sfâr[itul anului 1923, sec]ia analiza, într-un studiu-
referat, stadiul în care se g`sea elaborarea regulamentelor,
„cu propuneri pentru viitor”. Era subliniat` necesitatea
întocmirii unui nou program, consemnând ordinea elabor`rii
[i comisiile destinate s` o fac`. Ca „doctrin` de baz`” în
elaborare, sec]ia era de p`rere „s` se admit` în totul punctul
de vedere francez, adaptându-se la mijloacele noastre”, f`r`
a se exclude [i studiul regulamentelor germane, engleze [i
italiene (pentru cele generale) [i ale „vecinilor”, pentru
regulamentele armelor”8.

Formarea unui corp de cadre valoros era, de asemenea,
o cerin]` imperioas` a anilor 20. Statul Major General, prin
Sec]ia Instruc]ie, a organizat trimiterea la studii [i stagii în
str`in`tate a ofi]erilor români (orientarea era spre ]`rile foste
aliate: Anglia, Italia [i, prioritar, Fran]a) [i a ini]iat
reorganizarea radical` a [colilor de ofi]eri [i subofi]eri (criterii
de selec]ie, programe [colare). Ata[a]ii militari au transmis în
]ar`, începând cu anul 1920, numeroase informa]ii referitoare
la organizarea, structura [i func]ionarea [colilor militare [i a
centrelor de instruc]ie din ]`rile în care erau acredita]i, cu
prec`dere pentru similarele {colii Superioare de R`zboi.
Urm`reau, achizi]ionau [i expediau în ]ar`, pentru Biblioteca
M.St.M. [i literatur` militar` nou ap`rut`9. Pe baza acestora
au fost elaborate în cadrul sec]iei, în anii 1922-1927, studii
comparative asupra înv`]`mântului militar superior
românesc, fixându-se obiective, planuri de înv`]`mânt,
materii, raportul dintre teorie [i practic`, care au stat la baza
organiz`rii centrelor de instruc]ie [i a [colilor efectuat` în
general „dup` model francez, cu solu]ii specifice armatei
franceze”.

În aceste eforturi ale sale, sec]ia a colaborat permanent
cu inspectoratele de arm` [i Direc]ia General` a {colilor
Militare. R`zboiul schimbase raporturile dintre armele clasice
[i determinase apari]ia unor arme noi, preponderent tehnice,
care au cunoscut o dezvoltare rapid` în deceniul al doilea al
secolului trecut. Formarea efectivelor destinate „specialit`]ilor
tehnice militare” era o prioritate [i pentru armata român`,
angrenat` în proces de modernizare. Marele Stat Major, prin
compartimentul s`u specializat, Sec]ia Instruc]ie, a luat
m`suri atât pentru formarea speciali[tilor la nivelul trupei, cât

[i pentru crearea unui corp tehnic de cadre, \n activitate [i \n
rezerv`10.

Problemele generate de integrarea în armata român` a
cadrelor provenite din armatele imperiilor desfiin]ate, austro-
ungar [i rus, precum [i de armonizare prin instruc]ie a
contingentelor provenite din provinciile alipite cu cele
apar]inând vechiului regat au stat, de asemenea, în centrul
eforturilor Sec]iei Instruc]ie a Statului Major General în
aceast` perioad`.

Complexitatea problemelor ap`rute în deceniul 1920
determin` numeroase modific`ri în organizarea Statului
Major General [i a compartimentelor sale. La 1 ianuarie
1924, Sec]ia Instruc]ie avea în subordine 4 birouri (Biroul 1
Instruc]ie în corpurile de trup`, Biroul 2 {coli [i Centre de
Instruc]ie, Biroul 3 Activitatea Cultural` Militar`, Biroul 4
Educa]ia Fizic` [i Moral`), ultimele trei fiind nou înfiin]ate în
scopul accentu`rii laturii educative a procesului de instruc]ie,
precum [i Biblioteca Statului Major General. Biroul
regulamente a fost transformat în sec]ie independent`, care
a func]ionat pân` în octombrie 1927 sub denumirea de
Sec]ia a 9-a Regulamente11. Biroul 4 Educa]ie Fizic` [i
Moral` a fost desfiin]at la 1 aprilie 1924, odat` cu înfiin]area
Oficiului Na]ional de Educa]ie Fizic`, pentru ca la 1 ianuarie
1925 s` fie reînfiin]at. A fost din nou desfiin]at, la 1 martie
1926, sarcinile sale revenind Biroului 3 Activitate Cultural`
Militar` [i Educa]ie Fizic`12. În scopul fluidiz`rii activit`]ilor în
sfera instruc]iei, la 1 ianuarie 1925 sec]ia a preluat [i
gestionarea fondurilor alocate domeniului, fiind înfiin]at, în
acest scop, Biroul 5 Buget13.

În cursul anului 1925, munca desf`[urat` de sec]ie, înc`
de la înfiin]are, pentru alfabetizarea efectivelor armatei a fost
oficializat` prin organizarea „[colilor de adul]i” în unit`]i, cu
personal didactic pus la dispozi]ie de Ministerul Instruc]iunii
Publice (Ordinul Marelui Stat Major nr. 901/1925). Personalul
didactic redus de care dispunea Ministerul Instruc]iunii
Publice a f`cut ca aceast` colaborare s` fie defectuoas` de
la început14.

Dup` modelul francez, Sec]ia Instruc]ie a luat m`suri,
începând cu anul 1926, pentru utilizarea mai accentuat` a
„cinematografului” în desf`[urarea procesului de instruc]ie, în
special la centrele de instruc]ie ale armelor. Pân` în acest
moment, filmul fusese utilizat mai ales „ca mijloc de educa]ie
moral`, patriotic` [i, în ultimul rând, de instruc]ie militar`”,
astfel c` a fost necesar` achizi]ia unor filme de instruc]ie din
Fran]a. Sec]ia a luat [i ini]iativa realiz`rii unui material
propriu, achizi]ionând pelicula [i ordonând înregistrarea unor
exerci]ii demonstrative organizate de centrele de instruc]ie
ale armelor. La 21 iunie 1927, sec]ia a prezentat [efului
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Statului Major General rezultatele ob]inute. De[i exerci]iile
demonstrative tehnico-tactice, „fiind la prima încercare în
armata noastr`, nu au reu[it pe deplin”, se realizaser` filme
de instruc]ie române[ti care, cuplate cu cele franceze, au
permis întocmirea a 6 programe de instruc]ie, distribuite deja
la unit`]i15.

În cadrul colabor`rii armatei române cu armatele ]`rilor
din alian]ele politico-militare ale României, sec]ia a gestionat
desf`[urarea stagiilor ofi]erilor în regim de reciprocitate (în
special cu Cehoslovacia [i Polonia), organizând, în acest
scop, [i cursuri pentru studiul limbilor respective. A
coordonat, de asemenea, [i participarea reprezentan]ilor [i
echipelor reprezentative ale armatei la diferite concursuri pe
teme sportive sau militare16.

La 1 octombrie 1927, Statul Major General [i-a modificat
din nou organigrama. În urma contopirii cu Sec]ia 9
Regulamente, Sec]ia Instruc]ie [i-a modificat [i titulatura,
fiind denumit` Sec]ia 5 Instruc]ie, pe care o va p`stra pân` la
desfiin]are. Era subdivizat` \n 4 birouri specializate: Biroul 1

Instruc]ia în Armat`; Biroul 2 {coli [i Centre de Instruc]ie,
Activitate Cultural`; Biroul 3 Regulamente; Biroul 4 Buget17.
Pentru coordonarea activit`]ii cadrelor aflate în stagiu a luat
fiin]`, ulterior, la 1 octombrie 1929, Biroul 5 Stagiari18.

Semnalând suprapuneri de atribu]ii cu Direc]ia Superioar`
a {colilor Militare în cazul Biroului 2 {coli [i Centre de
Instruc]ie, sec]ia a redefinit, la 30 octombrie 1928,
competen]ele acestuia: „s` se ocupe numai de întocmirea
directivelor generale pentru alc`tuirea programelor analitice,
la diferite [coli preg`titoare [i mai ales de coordonarea
acestor programe atât între ele, cât [i cu cele ale [colilor
speciale”19.

1993300-11993399: La începutul anului 1930 au fost operate
noi modific`ri structurale prin preluarea Biroului 4 Buget de
c`tre Serviciul Administrativ al Marelui Stat Major (21
februarie 1930) [i reînfiin]area pentru o scurt` perioad` a
Biroului Activitate Cultural` (1 aprilie 1930 – 1 aprilie 1932)20.
Biroul a fost reînfiin]at, în cursul anului 1936, sub denumirea
de Biroul 5 Propagand` Cultural` în armat`. Statul Major
General con[tientiza faptul c` în economia unui nou r`zboi
propaganda va ac]iona ca o arm` redutabil`. Cea mai
notabil` realizare a biroului a fost editarea revistei trimestriale
„C`l`uza osta[ului” (1937 – octombrie 1940), definit` ca
„organ de publicitate [i propagand` cultural` în armat`”,
ap`rut` din „necesitatea de a se lumina [i orienta osta[ii [i
asupra altor preocup`ri de ordin intelectual, moral [i
profesional”. Se demonstra astfel, a[a cum ar`ta într-un
referat din mai 1939 colonelul Grigore Nicolau, [eful de
atunci al sec]iei, c` Sec]ia 5 Instruc]ie, prin care se exercitau
prerogativele Marelui Stat Major de a conduce instruc]ia în
armat`, „nu s-a limitat numai la elaborarea directivelor,
instruc]iunilor [i ordinelor prin care se îndrumeaz` multiplele
fe]e ale preg`tirii de r`zboi”. Din luna octombrie 1940, revista
a fost înlocuit` de apari]ia unor bro[uri s`pt`mânale numite
„Cuvinte c`tre osta[i”.

De altfel, în cursul anului 1939, o parte din atribu]iile
biroului au fost preluate de un compartiment nou înfiin]at în
cadrul Sec]iei a 2-a Informa]ii, p`strând în competen]a sa
numai problemele de propagand` general` legate de
instruc]ie21. Începând cu 5 ianuarie 1940, biroul s-a numit
Biroul Propagand` Militar` cu misiunea „de a informa [i
orienta na]iunea asupra condi]iilor de via]` impuse de viitorul
r`zboi”, de a coordona activitatea bibliotecilor [i publica]iilor
militare22.

În colaborare cu Sec]ia 1 Organizare Mobilizare, sec]ia a
continuat s` elaboreze instruc]iuni [i regulamente, a
organizat reinstruirea categoriilor de rezervi[ti (trup` [i
cadre), pe baza unor planuri de lung` durat`, punând accent
pe latura practic`. Pe acelea[i baze au fost elaborate noi
baze de calcul pentru cifrele de [colarizare ale [colilor de
ofi]eri [i subofi]eri, urmându-se lichidarea decalajelor
existente anterior între arme23.

1993399-11994444: Pân` la intrarea României în r`zboi,
structura a r`mas nemodificat`, de[i sec]ia a cunoscut o
perioad` de intens` activitate. Într-o dare de seam`,
întocmit` la sfâr[itul anului 1942, [eful sec]iei separa, astfel,
pe subperioade, obiectivele: a) 15 martie 1939 – 6
septembrie 1940, în care, pe baza unui plan general de
refacere a regulamentelor, au fost elaborate noi regulamente,
determinate de „noua dotare [i organizare a armatei noastre
[i de adaptare la nevoile specific române[ti” [i au fost
aplicate” cele mai potrivite metode de instruc]ie, rezultate din
spiritul noilor regulamente, în scopul de a canaliza doctrina
noastr` c`tre un spirit mai ofensiv”; b) octombrie 1940-21
iunie 1941, cu urm`toarele direc]ii de ac]iune: introducerea
doctrinei germane; colaborarea cu Misiunea Militar`
German` în cadrul centrelor de instruc]ie pe arme; realizarea
instruirii contingentului 1941, conform principiilor doctrinei
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germane; trimiterea de cadre la [coli [i cursuri în Germania.
De altfel, aceste obiective vor r`mâne valabile pân` la 23
august 1944. Li s-a ad`ugat ulterior efortul de a fructifica
eficien]a de r`zboi prin elaborarea de noi instruc]iuni [i de
studii, intitulate „Constat`ri [i înv`]`minte din actualul r`zboi”,
distribuite operativ sub form` de bro[uri marilor unit`]i [i
unit`]ilor angrenate în lupte, precum [i de a asigura instruirea
materialului uman destinat complet`rii încadr`rii acestora24.

Începând cu anul 1942, sec]ia a luat m`sura de a edita [i
difuza în mod diferen]iat, pe categorii de probleme (secrete [i
nesecrete), bro[urile destinate trupelor operative, pentru a se
evita utilizarea de c`tre inamic a informa]iilor referitoare la
comportamentul [i eficien]a trupelor române, în cazul
captur`rii lor25.

În perioadele în care Marele Stat Major a mobilizat
Marele Cartier General (21 iunie 1941 – 1 octombrie 1941 [i
8 august 1942 – 15 ianuarie 1943) Sec]ia 5 Instruc]ie a
func]ionat divizat` astfel: Sec]ia 3 Opera]ii-Instruc]ie, la
E[alonul II al Marelui Cartier General, [i Sec]ia 5 Instruc]ie,
în cadrul Marelui Stat Major, Partea Sedentar`.

La declan[area r`zboiului, sec]ia avea în compunere 4
birouri: 1 instruc]ie; 2 [coli; 3 regulamente; 4 muni]ii26. În
condi]iile în care, dup` ocuparea Odessei, „ideea
c`l`uzitoare în activitatea Marelui Stat Major era punerea
întregii armate în stare de a intra în opera]iuni la 15 iunie
1942”, în organigrama Sec]iei Instruc]ie au fost incluse Biroul
Educa]ie Fizic` (înfiin]at la 1 noiembrie 1941)27 [i Biroul 5
Licee Militare (înfiin]at la 2 martie 1942). Prin înfiin]area celui
din urm`, Sec]ia Instruc]ie [i-a extins competen]ele [i asupra
preg`tirii militare a elevilor din liceele militare, cu misiunea de
a o completa cu o intens` preg`tire tehnic`. Biroul avea
sarcina, de asemenea, de a antrena tineretul în ac]iunea de
colectare a materialelor refolosibile [i de a selec]iona
absolven]ii de liceu pentru [colile militare germane28.

Atribu]iile, pe linia înv`]`mântului militar, au fost
reprecizate în septembrie 1942 (ordinul general nr.
426.376/1942), semnalându-se suprapuneri de atribu]ii cu
Direc]ia Înv`]`mântului Militar Superior, nou înfiin]at`, la 30
iunie 1942. Sec]ia Instruc]ie continua s` controleze
organizarea înv`]`mântului militar, bugetul afectat acestui
sector [i administrarea [colilor [i centrelor de instruc]ie; prin
directiva de instruc]ie, elaborat` pentru întreaga armat`, se
fixa [i cadrul de desf`[urare a instruc]iei în [coli [i centre de
instruc]ie29.

În cursul anului 1943, preocuparea pentru „preg`tirea
tineretului în direc]ia care intereseaz` armata [i ap`rarea ]`rii
a devenit prioritar` pentru Marele Stat Major. Bilan]ul întocmit
de Sec]ia Instruc]ie, la sfâr[itul anului 1943, eviden]ia
succesele ob]inute: fusese introdus` instruc]ia [i educa]ia
militar` în [coli, începând cu anul [colar 1943/1944;
preg`tirea premilitar` cuprindea aproximativ 400.000 de tineri
din trei contingente; popularizarea schiului fusese extins` la
toate categoriile de tineret (erau 240 de instructori pentru
aproximativ 800 de schiori care î[i desf`[urau activitatea „în
100 de centre din 8 regiuni muntoase”30.

În scopul evit`rii pierderilor de efective [i arhiv`, în vara
anului 1944, sec]ia a fost dispersat` din cl`direa Marelui Stat
Major. La 23 august, se afla instalat` în cl`direa {colii de
Fete nr. 24, din {oseaua Viilor, nr. 119. Personalul sec]iei a
fost pus la dispozi]ia Comandamentului Militar al Capitalei,
constituind statul major al grup`rii operative care avea
misiunea de a cur`]a capitala de trupele germane31. Dup`
lichidarea trupelor germane, sec]ia a revenit la vechiul sediu,
reluându-[i activitatea, structurat` fiind pe urm`toarele
subcompartimente: Biroul 1 Instruc]ie; Biroul 2 {coli; Biroul 3
Studii [i Regulamente; Biroul 4 Preg`tirea tineretului de toate
categoriile; Biroul Educa]ie Fizic`. Pân` la sfâr[itul r`zboiului,
sec]ia [i-a concentrat eforturile pentru instruirea rezervelor

destinate frontului [i pentru adaptarea la numeroasele
reorganiz`ri impuse de noii alia]i [i Conven]ia de Armisti]iu
din 12 septembrie 1944. Biroul 3 Studii Regulamente avea,
în plus, misiunea de a traduce regulamentele aliatului
sovietic [i de a le adapta necesit`]ilor marilor unit`]i aflate pe
front32.

În plus, ideile propagate de aliatul sovietic, în special prin
diviziile de voluntari, au indus în armat` o stare de spirit
periculoas` care trebuia ]inut` sub control, determinând
intensificarea activit`]ii educative, coordonat` de Marele Stat
Major.

1994455-1199447: La începutul anului 1945, sec]ia a luat în
calcul posibilitatea înfiin]`rii unui birou de psihopedagogie
sau psiholgie militar` care s` studieze „aplicarea psihologiei,
pedagogiei [i sociologiei la instruc]ia în armat`” [i a f`cut
demersuri pentru înfiin]area unui curs de psihopedagogie
militar` pe lâng` Facultatea de Filosofie a Universit`]ii din
Bucure[ti33.

Dup` 6 martie 1945, s-a renun]at îns` la fructificarea
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acestor valoroase ini]iative, în condi]iile în care noua
conducere democrat` era decis` s` utilizeze „modelul
sovietic” mai ales în desf`[urarea procesului instructiv-
educativ în armat`. Conform acestui model, educa]ia a fost
atribuit` unei structuri specializate, înfiin]at` la 8 mai 1945,
sub denumirea ini]ial` de Serviciul Educa]ie, Cultur` [i
Propagand` (ulterior, pe m`sura extinderii atribu]iilor, a fost
transformat` în direc]ie [i apoi inspectorat general în cadrul
Ministerului de R`zboi)34. Statul Major General a fost
deposedat, astfel, de un atribut fundamental pe care îl
exercitase înc` de la înfiin]are. Instruc]ia militar` a r`mas, în
continuare, în sfera de activitate a Sec]iei 5 Instruc]ie, de[i
amestecul tot mai accentuat al politicului, înregistrat în
perioada urm`toare, a diminuat substan]ial posibilit`]ile de
control [i de coordonare la nivelul unit`]ilor [i al marilor
unit`]i.

Începând cu 10 septembrie 1945, Biroul 4 Muni]ii a fost
desfiin]at, sec]ia func]ionând cu trei subcompartimente: 1
Instruc]ie; 2 {coli [i 3 Studii [i Regulamente35.

Structura [i activitatea Statului Major General au intrat,
dup` sfâr[itul r`zboiului, în sfera de interes a Comisiei Aliate
de Control (Sovietic`). La 30 iulie 1946, Sec]ia 1 Organizare
Mobilizare a cerut Sec]iei Instruc]ie informa]ii de detaliu
asupra organiz`rii [i atribu]iilor sale, urmând s` le transmit`
Comisiei Aliate de Control (Sovietic`) la 2 august 194636.
Începând cu anul 1947, „amestecul” sovietic se face tot mai
sim]it [i în sfera instruc]iei. Reprezentan]i ai comisiei
inspectau unit`]i [i mari unit`]i f`r` a avea avizul Statului
Major General, c`ruia i se cereau „aproape lunar” d`ri de
seam` asupra desf`[ur`rii [i rezultatelor procesului de
instruc]ie. S-a ajuns chiar la situa]ia ciudat` în care marile
unit`]i trimiteau d`rile de seam` direct Comisiei Aliate de
Control (Sovietic`), r`spunzând unor solicit`ri imperative.
Comisia a manifestat un interes special pentru informa]iile
referitoare la experien]a armatei române din „ultimul r`zboi”,
cu accent pe particularit`]ile instruirii [i dot`rii trupelor de
vân`tori de munte. La fel de ciudat era [i faptul c` marile
unit`]i au fost obligate s`-[i planifice tragerile de instruc]ie în
propriile poligoane în func]ie de bun`voin]a [i programul
unit`]ilor sovietice cantonate în zon`37.

Prin Decizia Ministerial` nr. 1386, din 21 noiembrie 1947,
a fost stabilit` o nou` organizare a Marelui Stat Major,
precum [i atribu]iile sale. Conform acesteia, sec]iei i-au
revenit atribu]ii în leg`tur` cu: doctrina [i regulamentele;
înv`]`mântul militar; instruc]ia în armat`. În structura sa a

fost înfiin]at un nou birou – Biroul Doctrin` – menit s`
concretizeze doctrina armatei române, în condi]iile în care,
a[a cum remarca [eful Sec]iei a 3-a Opera]ii, la sfâr[itul
anului 1946, „ultimul r`zboi ne-a l`sat cu un amestec variabil
din doctrinele francez`, german` [i rus`, datorit` situa]iilor
prin care am trecut”. În urma reorganiz`rii, sec]ia a primit
titulatura de Sec]ia 5 Studii, Doctrin` [i Înv`]`mânt, cu care a
func]ionat pân` la 28 ianuarie 1949, când a fost desfiin]at`
prin noua reorganizare a Statului Major General38.

Istoricul fondului de arhiv`

Prima consemnare referitoare la modul de constituire [i
condi]iile de p`strare a arhivei sec]iei dateaz` din anul 1938,
când a fost efectuat` [i prima opera]iune de triere în vederea
elimin`rii materialului nefolositor. Dosarele supuse verific`rii
erau p`strate, o parte, în fi[etele din camerele de lucru ale
sec]iei, iar restul, în depozitul de arhiv` al Statului Major
General, aflat în subsolul cl`dirii. Dup` triere, la 5 septembrie
1938, au fost distruse prin ardere 130 de dosare „care nu
mai foloseau”, din perioada 1927–193839. La 30 noiembrie
1938, sec]ia aviza, printr-o adres`, Depozitul de Arhiv` al
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale (Obor) în leg`tur` cu inten]ia
sa de a preda arhiva „ordinar`” pentru anii 1920-1930 – o
cantitate de 591 de dosare, 48 de registre [i 46 de condici.
Predarea efectiv` a avut loc la 20 decembrie 1938, pe baz`
de proces-verbal [i inventare întocmite pe ani. Majoritatea
dosarelor erau constituite pe ani, copertate, opisate [i
certificate. S-a r`spuns, astfel, exigen]elor Sec]iei Adjutantur`
a Statului Major General (Circulara nr. 2470 din 27 octombrie
1938), care urm`rea descongestionarea depozitului din
subsol [i a birourilor sec]iilor40.

La aceast` dat`, Sec]ia Instruc]ie avea în p`strare [i
arhiva Sec]iei a 9-a Regulamente pe care o preluase la
contopirea produs` în anul 1927 (53 de dosare [i 12 registre
pentru anii 1924-1927; 22 de bro[uri, precum [i 32 de „mape
cu dosare din anul 1916”, con]inând probleme de instruc]ie)41.

La începutul anului 1940, apropierea r`zboiului de
grani]ele României a determinat Statul Major General s`
impun` compartimentelor sale trierea întregii cantit`]i de
arhiv`, aflate atât în depozit, cât [i în birouri, în vederea
elimin`rii materialului nefolositor [i pred`rii celui r`mas la
Depozitul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale (Obor). Sec]ia
Adjutantur` a cerut fiec`rei sec]ii s`-[i fixeze reguli proprii
pentru triere, care s` porneasc` de la respectarea
Regulamentului pentru depozitarea [i conservarea arhivelor
armatei, publicat în anul 1933. În cadrul Sec]iei Instruc]ie,
opera]iunea de triere s-a desf`[urat în perioada februarie-
iulie 1940, avându-se în vedere ca asupra sec]iei s` fie
p`strat`, al`turi de dosarele pe anul în curs, numai arhiva
pentru ultimii trei ani. Au fost exceptate dosarele „ce ar putea
servi, în viitor, la studii istorice”, care urmau s` fie p`strate 10
ani. La 20 mai 1940, au fost distruse, prin ardere, 59 de
dosare, cuprinzând documente secrete scoase din uz,
utilizate în procesul elabor`rii de regulamente. La 1 iulie
1940, au fost, de asemenea, distruse prin ardere 109
dosare42. Opisele lor au fost p`strate [i constituite într-un
dosar. Dosarele destinate pred`rii la Depozitul Obor au fost
legate, opisate, certificate [i împachetate în l`zi de lemn.
Fiecare lad` avea inventar propriu. Nu se fac îns` preciz`ri
în leg`tur` cu cantitatea de arhiv` preg`tit` pentru predare.
În final s-a renun]at la predare. Un regim special a avut
arhiva manevrelor regale care, dup` triere [i prelucrare, a
fost predat` Serviciul Istoric al Marelui Stat Major (6 iulie
1940)43.

Cu prilejul acestor opera]iuni, Sec]ia Instruc]ie a preluat [i
arhiva fostei Sec]ii a 7-a Înv`]`mânt Militar Superior (era vorba
de 89 de dosare, depozitate într-o lad`, cu inventar propriu)44.
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Repartizarea pe ani de creare
a materialului arhivistic
(\n unit`]i arhivistice)

1912    – 1 
1916    – 1
1917    – 7
1919    – 3
1920    – 1
1921    – 4
1922    – 5
1923    – 4
1924    – 38
1925    – 7
1926    – 18
1927    – 23
1928    – 45
1929    – 54
1930    – 39
1931    – 11
1932    – 4

1933    – 2
1934    – 1
1935    – 11
1936    – 4
1937    – 11
1938    – 21
1939    – 38
1940    – 14
1941    – 20
1942    – 72
1943    – 171
1944    – 139
1945    – 69
1946    – 69
1947    – 69
1948    – 63
1949    – 61
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Din ordinul Cabinetului Militar al Conduc`torului Statului
(nr. 8.216/M3 din 13 august 1942), Sec]ia a 5-a a luat m`suri
de grupare într-un dosar a documentelor originale „în
leg`tur` cu participarea [i cooperarea for]elor noastre de
uscat [i aer în r`zboiul din Est”, clasate pe probleme, în
ordine cronologic`. Dosarul urma s` fie preluat de Sec]ia a
3-a Opera]ii, sec]ia p`strând copii ale documentelor
predate45.

Din ini]iativa [efului Marelui Stat Major, Sec]ia Adjutantur`
a luat m`suri de preg`tire pentru predarea arhivei depozitate
în subsolul sediului s`u, în vederea evacu`rii arhivei
valoroase într-o zon` protejat` de vicisitudinile r`zboiului. În
conformitate cu prevederile circularei nr. 38.276, din 14
aprilie 1943, Sec]ia Instruc]ie raporta cantitatea de arhiv` pe
care o de]inea: 833 de dosare [i 67 de registre pentru anii
1921-1943, în depozitul de la subsol; tot la subsol, erau
1.255 de dosare, apar]inând Direc]iei Manevrelor Regale,
pentru anii 1920-1934; mai existau 459 de dosare pentru anii
1937-1943 [i 90 de registre [i condici pentru anii 1933-1943,
depozitate în casele de fier [i fi[etele sec]iei.

Volumul mare de arhiv` existent în depozitul de la subsol
a determinat retrierea ei [i separarea pe trei categorii (arhiv`
istoric`, arhiv` de categoria I [i arhiv` de importan]`
secundar`), conform unor criterii stabilite de Serviciul Istoric.
Se interzicea cu des`vâr[ire „distrugerea dosarelor, oricare
ar fi vechimea lor”, fiind necesar` prelucrarea arhivei de
„cadre vechi, bune cunosc`toare a problematicii
documentelor incluse în dosare”.

Odat` cu separarea pe categorii, arhiva sec]iei a fost
reinventariat` (inventare întocmite în 2 exemplare) [i
reambalat` în l`zi de lemn (32 de l`zi cu arhiv` istoric` [i de
categoria I [i 50 de l`zi cu arhiv` de importan]` secundar`).
Din arhiva istoric` [i de categoria I au fost predate 27 de l`zi,
la 12 iulie 1943, 5 l`zi fiind re]inute, deoarece dosarele
con]ineau „probleme utile” pentru buna desf`[urare a
activit`]ii sec]iei46. Cele 5 l`zi, c`rora li s-a ad`ugat arhiva
istoric` din anii 1940-1942 (2 l`zi), au fost preluate de
Serviciul Istoric la 15 decembrie 194347. Arhiva istoric` [i de
categoria I, preluat` de Serviciul Istoric, a fost evacuat` în
zona Topoloveni-Leordeni. În depozitul Marelui Stat Major au
r`mas: arhiva manevrelor regale, 296 de dosare referitoare
la avansarea ofi]erilor la gradul de maior, 1.501 bro[uri [i
instruc]iuni ie[ite din uz; colec]iile vechi ale „Monitorului
oficial” [i „Monitorului oastei”, toate considerate f`r` valoare
documentar`. La 23 august 1944, Sec]ia a 5-a Instruc]ie a
ob]inut aprobarea pentru distrugerea acestei arhive, prin
ardere, pe baz` de proces-verbal. Sec]ia avea îns` obliga]ia
de a p`stra câte dou` exemplare din regulamentele ie[ite din
uz [i de a trimite câte dou` exemplare [i Muzeului Militar.
Raportul asupra desf`[ur`rii opera]iunii de distrugere a
consemnat faptul c`, în acela[i timp, a fost ars` [i arhiva
nefolositoare a Sec]iei a 7-a Înv`]`mânt Militar Superior,
adic` 58 de dosare48.

Dup` 23 august 1944, Sec]ia Instruc]ie a f`cut o trecere
în revist` a situa]iei arhivei sale, constatând faptul c` o parte
a arhivei istorice [i de categoria I (7 l`zi) arsese în timpul
bombardamentelor din noaptea de 15/16 aprilie 1944, în gara
Turnu Severin, pe timpul evacu`rii din zona Leordeni-
Topoloveni spre M`n`stirea Tismana49. La 1 decembrie 1944,
din ordinul [efului Statului Major General, a fost constituit` o
comisie cu misiunea de a reconstitui documentele distruse,
opera]iune aproape imposibil` în condi]iile în care arseser` [i
instrumentele de eviden]` (registrele de intrare-ie[ire a
coresponden]ei). Comisia trebuia s` acorde prioritate
documentelor din anii 1939-1944, în special celor necesare
pentru „redactarea istoricului oficial al r`zboiului”. Din
evaluarea f`cut` cu acest prilej rezulta faptul c` fuseser`
distruse documente din perioada 1920-1943, multe cu
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Informa]ii importante con]inute de fond

•  Creatorul  de  fond
Perioadele în care a func]ionat; organizarea la diferite

date; evolu]ia structurii [i atribu]iile sale; documente de
sintez` despre activitatea sa în diferite perioade; soarta
arhivei proprii.

•  Instruc]ie
Referate, d`ri de seam`, grafice, programe, instruc]iuni,

directive de instruc]ie; amenajarea poligoanelor de tragere
pentru garnizoane [i unit`]i; înfiin]area taberelor de instruc]ie
la nivelul corpurilor de armat`; colaborarea cu inspectoratele
de arm`; colaborarea cu aliatul german în materie de
instruc]ie; desf`[urarea [i rezultatele concentr`rilor de
instruc]ie; planificarea bugetului afectat instruc]iei.

•  Înv`]`mânt  militar
Studii comparative asupra înv`]`mântului militar

românesc [i din alte state: Anglia, Polonia, Italia [i, în
special, Fran]a; rapoarte ale ata[a]ilor militari în leg`tur` cu
organizarea [i obiectivele înv`]`mântului militar din diferite
armate; rapoarte, memorii [i d`ri de seam` asupra activit`]ii
ofi]erilor trimi[i la cursuri [i [coli în str`in`tate; directive
pentru func]ionarea [colilor [i a centrelor de instruc]ie;
programe analitice ale unor [coli de cadre active sau de
rezerv`; documente privind reorganizarea unor [coli [i licee
militare.

•  Regulamente
Studii, referate, d`ri de seam`, grafice, rapoarte ale

ata[a]ilor militari privind ob]inerea regulamentelor generale [i
pe arme ale armatelor str`ine [i elaborarea regulamentelor
proprii; planuri de lucru periodice pentru activitatea de
elaborare a regulamentelor; bro[uri cu regulamentele unor
armate str`ine, datate diferit; proiecte de regulamente [i
instruc]iuni (pentru serviciul sanitar [i serviciul religios, la
pace [i în campanie; regulamente provizorii (pentru serviciul
interior, tragerile de instruc]ie [i asupra prizonierilor de
r`zboi); regulamentele elaborate în perioada colabor`rii
româno germane.

•  Activitatea  cultural-eeducativ`
Informa]ii referitoare la activitatea revistelor militare;

organizarea caselor militare [i a cluburilor ost`[e[ti;
organizarea educa]iei fizice în armat`.

Referate privind activitatea publicistic` a cadrelor armatei
[i difuzarea în armat` a diferitelor lucr`ri intersesând armata. 

Fondul mai con]ine [i informa]ii referitoare la activitatea
Biroului Cifru în anii ‘20.

{efii Sec]iei a 5-a Instruc]ie

01.05.1918 – 01.11.1920 – colonel {tef`nescu-Amza 
Constantin

01.11.1920 – 01.12.1921 – colonel Stângaciu Ion
01.12.1921 – 01.11.1923 – colonel Partenie Ilie
01.11.1923 – 01.01.1924 – colonel Rizeanu Alexandru
01.01.1924 – 01.04.1929 – colonel Ionescu G. {tefan
01.04.1929 – 01.04.1935 – colonel Paraschiv Dobre
01.04.1935 – 03.05.1939 – colonel Ionescu Nicolae
03.05.1939 – 23.12.1941 – colonel Nicolau Grigore
23.12.1941 – 24.02.1942 – colonel Petrescu Dumitru
06.08.1942 – 20.08.1944 – colonel Dumitrescu 

Alexandru
20.08.1944 – 01.01.1945 – colonel Jug`naru Panait
01.01.1945 – 12.03.1945 – colonel Catan` Octav
12.03.1945 – 10.05.1946 – colonel Caramitru Petre
10.05.1946 – 1948 – colonel P`tra[cu Gheorghe
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caracter de sintez`, privind organizarea [i desf`[urarea
instruc]iei, planificarea bugetului, reorganizarea
înv`]`mântului militar, stagiile [i studiile în str`in`tate ale
ofi]erilor, colaborarea româno-german` în cadrul centrelor
mixte de instruc]ie, elaborarea regulamentelor,
„înv`]`mintele” din campania anului 194150.

Sec]ia mai avea 6 l`zi cu arhiv` din categoria I
(important`) depozitate de Serviciul Istoric într-o remiz` din
Cazarma Malmaison, r`mase neevacuate, împreun` cu
diferite cantit`]i din arhiva celorlalte compartimente ale
Statului Major General. Tot aici mai erau depozitate, printre
materiale de construc]ii, 20 de pachete cu h`r]i [i bro[uri. La
4 iunie 1945, acest material a fost luat de sec]ie pentru a fi
reprelucrat. Se urm`rea atât recuperarea unor documente
anexe ale celor distruse în bombardament, cât [i protejarea
lor de interesul manifest al Comisiei Aliate de Control
(Sovietic`). Aceste m`suri nu au fost îns` suficiente pentru a
evita în totalitate prelu`rile de material arhivistic de c`tre
„aliatul” sovietic. Într-o prim` faz` (din documente nu rezult`
data exact`) au fost ridicate bro[urile con]inând
„înv`]`mintele” [i „constat`rile” din campania anilor 1941 [i
1942; la 22 august 1945, au fost predate instruc]iunile [i
regulamentele recuperate de sec]ie din biblioteca mare[alului
Antonescu, dup` arestarea acestuia (era vorba despre
materialele redactate pe baza experien]ei de r`zboi din anii
1941 [i 1942, precum [i de directivele de instruc]ie pentru
anii 1942 [i 1943).

În urma reprelucr`rii, au fost distruse prin ardere o serie
de bro[uri apar]inând Biroului 3 Regulamente care f`ceau
parte dintr-un lot preluat de la Sec]ia a 2-a Informa]ii (nu se
precizeaz` cantitatea)51.

Conform ordinului circular nr. 10 al Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, Secretariatul General, din 18 august 1948, Sec]ia
Instruc]ie a început preg`tirea pentru predarea arhivei create
în ultimii trei ani. Opera]iunea de prelucrare a fost finalizat`
la 15 noiembrie 1948, când s-a predat la Depozitul de Arhiv`
Otopeni, pe baz` de inventar, o cantitate de 310 dosare, 19
registre de intrare-ie[ire [i 9 condici de expedi]ie52.

Dup` preluarea sa, fondul a fost depozitat succesiv în
localit`]ile Otopeni, Râmnicu-S`rat [i Pite[ti, unde se afl` [i
ast`zi. Înregistrat în eviden]ele Centrului de Studii [i P`strare
a Arhivelor Militare Istorice sub denumirea de Sec]ia a 5-a
Instruc]ie a Marelui Stat Major, fondul con]ine  o cantitate de
1.098 de dosare pentru anii 1912-1949, r`mase în urma
repetatelor opera]iuni de prelucrare arhivistic` la care a fost
supus în cadrul depozitelor de arhiv` în perioada 1970-1982
(inventariere – 1971; selec]ionare [i eliminare a materialului
nefolositor – 1972; eliminarea registrelor de intrare [i ie[ire a
coresponden]ei – 1984). La prelucrare s-a respectat sistemul
cronologic-structural de constituire, ales de creator (pe ani [i
în cadrul anilor pe compartimente), precum [i particularit`]ile
fiec`rei unit`]i arhivistice (coperta, opisul, certificarea). În
cazul dosarelor deteriorate s-a procedat la reconstituirea lor,
cât mai aproape de structura ini]ial`. Ca instrument de
eviden]`, fondul dispune de un inventar definitiv.

Specificul activit`]ii creatorului de fond a impus [i o serie
de elemente particulare în constituirea arhivei. Astfel,
dosarele sunt în majoritate voluminoase (pân` la 1.000 de
file), documentele incluse fiind structurate pe livrete
(probleme), lucru nespecificat pe copert`.

În fondul Sec]iei 5 Instruc]ie sunt incluse [i dosare
apar]inând altor compartimente din structura Marelui Stat
Major, fapt determinat de reorganiz`rile [i renumerot`rile
operate mai ales în perioada interbelic`: dosare ale Sec]iei a
2-a Informa]ii, Biroul cifru; dosare ale Sec]iei a 3-a Opera]ii
(de altfel, [i dosare create de Sec]ia Instruc]ie se afl`
cumulate la fondul de arhiv` al Sec]iei 3 Opera]ii pe anii
(1921-1926). Semnal`m, de asemenea, cuplarea eronat` la
fond a dosarelor create de Sec]ia Personal a Marelui Stat
Major pe anul 1949 [i a dosarelor pe anii 1912-1917, date la
care creatorul de fond nu func]iona.

În februarie 1961, din fond au fost scoase o serie de
documente apar]inând Biroului cifru de c`tre delegatul U.M.
0123 E Bucure[ti, procesele-verbale de justificare (lipite pe
interiorul copertei dosarelor) con]inând preciz`ri în leg`tur`
cu fondul [i dosarul în care au fost incluse documentele.    
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NOTE

1. Arhivele Militare Române (în
continuare se va cita A.M.R.), Colec]ia de
registre istorice, dosar 1383, ff. 274-275.

2. A.M.R., fond M.St.M. Sec]ia a 3-a
Opera]ii, dosar 31, ff. 49-58.

3. A.M.R., Colec]ia de registre istorice,
dosar 1383, ff. 155-157, 206-208, 223.

4. Ibidem, ff. 272-275.
5. Ibidem, f. 283.
6. Ibidem, ff. 290-291, 293, 314, 325;

fond M.St.M. Sec]ia 5 Instruc]ie, dosar 116.
7. A.M.R, fond M.St.M., Sec]ia 5

Instruc]ie, dosar 21, ff. 10, 19, 20; dosar 44,
f. 77.

8. Ibidem, dosar 37, ff. 60-61.
9. Ibidem, dosar 21, f. 10.
10. Ibidem, dosar 34, ff.140-160; dosar

92, f.158; dosar 147, ff. 37, 98.
11. A.M.R., Colec]ia de registre istorice,

dosar 1838, ff. 352, 356, 625-627, 672.
12. Ibidem, ff. 457-458, 467, 546.
13. Ibidem, f.467.
14. A.M.R, fond M.St.M., Sec]ia 5

Instruc]ie, dosar 116, f. 142; dosar 148, ff.
23-24.

15. Ibidem, dosar 109, ff. 511-512.

16. Ibidem, dosar 112, ff. 54, 55, 70,
148, 510, 547, 568.

17. A.M.R., Colec]ia de registre istorice,
dosar 1383, ff. 625-626, 672, 681.

18. Ibidem, ff. 707, 711.
19. A.M.R., M.St.M., Sec]ia 5 Instruc]ie,

dosar 148, f. 682.
20. Ibidem, dosar 245, f. 88; Colec]ia de

registre istorice, dosar 1383, f. 720.
21. A.M.R., M.St.M., Sec]ia 5 Instruc]ie,

ff. 18, 24, 196.
22. Ibidem, dosar 379, ff. 5-6.
23. Ibidem, dosar 241, ff. 30, 31.
24. Ibidem, dosar 324, ff. 242-244.
25. Ibidem, dosar 486, f. 80.
26. Ibidem, dosar 422, ff. 9-12
27. Ibidem, dosar 418, f. 31; dosar 464,

f. 442.
28. Ibidem, dosar 470, f. 63.
29. Ibidem, dosar 430, ff. 388, 480.
30. Ibidem, dosar 667, ff. 1-85.
31. Ibidem, dosar 930, f. 1.
32. Ibidem, dosar 629, ff. 25-26.
33. Ibidem, dosar 877, ff. 8-10.
34. Ibidem, dosar 877, ff. 164-165; dosar

845; ff. 100-102, 133.

35. Ibidem, dosar 883, ff. 452.
36. Ibidem, dosar 956, ff. 10-14.
37. Ibidem, dosar 980, ff. 17, 18, 30, 51-

53, 59.
38. Ibidem, dosar 1047, ff. 19-30; dosar

989, f. 103; dosar 1120, ff. 1-6.
39. Ibidem, dosar 324, ff. 1,2-4, 5, 8, 9.
40. Ibidem, f. 60.
41. Ibidem, dosar 148, f. 278.
42. Ibidem, dosar 324, ff. 70, 72; dosar

397, ff. 1, 2.
43. Ibidem, f. 121.
44. Ibidem, f. 143.
45. Ibidem, dosar 426, f. 26.
46. Ibidem, dosar 324, ff. 300, 301, 312,

315.
47. Ibidem, f. 361.
48. Ibidem, ff. 473, 486.
49. Ibidem, f. 406.
50. Ibidem, dosar 877, ff. 298, 299;

dosar 324, f. 565.
51. Ibidem, dosar 877, ff. 64-66, 126,

129, 140-146, 195.
52. Ibidem, dosar 984, f. 41; dosar 1093,

ff. 181-182.
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A. Volume de documente

Voennoplenn#e v Stalingrade, 1943-1954:
Dokumentî i material\ (Prizonierii de r`zboi de la
Stalingrad, 1943-1954: Documente [i materiale), sub
redac]ia lui M.M. Zagorulko, Volgograd, Gos.
Ucirejdenie „Izdateli“, 2003, 1160 p. + ilustra]ii. 

O carte care, cu siguran]`, ar trebui s`-i intere-
seze pe istoricii militari, în special, [i pe cei „civili“,
care se ocup` de studiul celui de Al Doilea R`zboi
Mondial (opera]iunile de pe frontul de Est).

Volumul a fost preg`tit de speciali[ti de la Institutul
de Cercetare a Problemelor de Istorie Economic` a
Rusiei în secolul XX (de pe lâng` Universitatea de
Stat din Volgograd), Serviciul Arhivistic Federal al
Rusiei, Arhiva Militar` Rus` de Stat, Arhiva Federa]iei
Ruse [i Arhiva Central` a FSB. Volumul este al doilea
dintr-o serie a c`rei editare a început în anul 2000.
Primul volum se intituleaz` Voennoplennîe v SSSR,
1939-1956 (Prizonierii de r`zboi din URSS, 1939-
1956). 

În cuprinsul celui de-al doilea volum au fost publi-
cate documente de arhiv` [i materiale care fac lumin`
în privin]a perioadei prizonieratului militarilor
Wehrmacht-ului, dar [i a celor din armatele aliate
(inclusiv armata rom#n`) – captura]i în regiunea
Stalingrad – în perioada 1943-1954. Pe baza acestor
documente, recent intrate în circuitul [tiin]ific, a ap`rut
o nou` direc]ie de cercetare, intitulat` istoria prizonie-
ratului. 

Pe lâng` documentele cu caracter normativ, în
volum au fost incluse [i rapoarte, note de conversa]ie,
tabele cu situa]ii centralizatoare, precum [i alte mate-
riale cu caracter analitico-informativ, care ajut` la
crearea unei imagini atât \n ceea ce prive[te politica
promovat` de conducerea ]`rii fa]` de prizonierii de
r`zboi, cât [i modalit`]ile prin care aceasta a fost
pus` în practic` la nivel local. Din cele 290 de docu-
mente, 269 sunt inedite.

Holocaust \n Rom#nia. Soarta evreilor din
Basarabia, Bucovina [i Transnistria, 1941-1942.
Documente, edi]ie, cuv#nt \nainte, analiz` [i
comentarii de Andrei {iperco, Bucure[ti, Editura
Universit`]ii din Bucure[ti, 2005, 245 p.

Interesant` [i, \ntruc#tva, inedit` maniera lui Andrei
{iperco de a realiza acest volum de documente cu
privire la situa]ia evreilor din Basarabia, Bucovina [i
Transnistria, \n anii 1941-1942, \ntemeiat at#t pe surse
edite, c#t [i inedite. Din punctul nostru de vedere, se
poate spune c` este chiar o modalitate mai instructiv`
[i mai util` oric`rui demers [tiin]ific, pentru simplul
motiv c` numeroase documente beneficiaz` de note
proprii [i de un comentariu, care, nu de pu]ine ori,
reprezint` o abordare polemic` \n raport cu alte surse
sau interpret`ri (mai cu seam` Matatias Carp, Cartea
Neagr`. Suferin]ele evreilor din Rom#nia, 1940-1944,
[i Jean Ancel, Transnistria, 3 vol., 1998).

Lotul Antonescu \n ancheta SMER{, Moscova,
1944-1946. Documente din arhiva FSB, edi]ie \ngrijit`

[i studiu introductiv de Radu Ioanid, traducerea
documentelor din limba rus` de Radu P`rp`u]`, Ia[i,
Editura Polirom, 2006, 467 p.

A[teptate de mult` vreme, documentele anchetei
la care  au fost supu[i, la Moscova, \n anii 1944-1946,
unii dintre membrii regimului Antonescu (mare[alul Ion
Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Pantazi,
Constantin Piki Vasiliu, Gheorghe Alexianu, Eugen
Cristescu, Constantin Tobescu, Radu Lecca, Mircea
Elefterescu, Maria Antonescu) sunt prezentate acum
publicului din Rom#nia, pentru prima oar`, de istoricul
Radu Ioanid. Aceste documente provin din Arhiva
FSB (urma[ul KGB-ului), care au fost achizi]ionate de
Arhiva Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA.

F`r` a aduce informa]ii complet necunoscute spe-
ciali[tilor domeniului, unele documente au fost repro-
duse \ntocmai cum au fost ele redactate de
traduc`tori lua]i, probabil, de sovietici din Basarabia,
astfel \nc#t acestea sunt foarte greu de parcurs. Mai
mult, gravele erori gramaticale nu au fost corectate de
\ngrijitorul edi]iei. Iat` un singur exemplu din interoga-
toriul luat lui Ion Antonescu, la 26 iunie 1945:

„|ntrebare: |ntocmi]i, anume ce m`suri de represiu-
ni au cerut Iacobici s` sanc]iona]i d-str`?

R`spuns: S’au avut \n vedere \mpu[c`rile al
oamenilor sovietici.

|ntrebare: Care n’au avut amestic la explojirea
casei.

R`spuns: Da, fiindc` pe vinova]ii al explojirei de
aflat era greu.

|ntrebare: Aceasta d-str` numi]i m`suri de repre-
siuni?

R`spuns: Da.
|ntrebare: Dup` ordinul d-str` c\]i oameni sovietici

au fost \mpu[ca]i?
R`spuns: Mi’e greu s` r`spund la aceast` \ntre-

bare.
|ntrebare: Vi-este greu s` r`spunde]i de at\ta c`

a[a \mpu[c`turi sau executat dup` ordinile dumneav-
oastr` sistematic?

R`spuns: Au fos dat \nc` un a[a ordin
asem`n`tor, dar cum s’a executat eu nu [tiu.” (p. 89).

|n]eleag` fiecare ce poate…

Colonel dr. Alexandru O[ca, maior dr. Florin
{perlea (coordonatori), Lumini]a Giurgiu, Manuel
St`nescu, Lucian Dr`ghici, Cornel }uc`, |n slujba
muzei Clio. O istorie a Serviciului Istoric al Marelui
Stat Major, 1920–1945, studiu introductiv, cronologie
[i note de colonel dr. Alexandru O[ca [i maior dr.
Florin {perlea, Bucure[ti, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, 2006, 417 p.

Lucrarea este o edi]ie de documente care ilus-
treaz` evolu]ia Serviciului Istoric al Armatei. La 1
aprilie 1920 a fost creat` Sec]ia a VI-a Istoric, ce va
purta, succesiv, pân` în anul 1949, denumirile: Sec]ia
a VIII-a Istoric (1922 – 1927); Sec]ia a VII-a Istoric
(1927 – 1928) [i Serviciul Istoric (1928 – 1949). Este
prima încercare de a prezenta istoria unei sec]ii a
Statului Major General [i credem c` un astfel de
demers va încuraja cercet`ri similare. 
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Sunt prezentate organizarea [i func]ionarea
Serviciului Istoric, în diferite etape ale evolu]iei sale,
metoda modern` de lucru a lucr`torilor acestuia,
accentul fiind pus pe obiectivitatea [i calitatea demer-
sului [tiin]ific, pe efortul de a strânge [i conserva
m`rturiile documentare importante pentru cunoa[terea
istoriei militare a poporului român.

Documentele au fost \mp`r]ite în patru sec]iuni,
corespunz`toare celor patru direc]ii principale de
activitate ale Serviciului Istoric în perioada analizat`:
organizarea [i metoda de lucru; constituirea [i organi-
zarea arhivei istorice; organizarea [i func]ionarea
Muzeului Militar Na]ional; realizarea monografiilor
dedicate Primului R`zboi Mondial [i R`zboiului de
Independen]`. 

Ion Gurgu, Sergiu Balanovici, Vasilica Manea,
O istorie a structurii centrale de personal a armatei
rom#ne, (1862-1947), Bucure[ti, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 687 p.

Tot mai multe structuri militare se str`duiesc, fie [i
\n preajma momentelor aniversare, s` produc` lucr`ri
care s` ilustreze evolu]ia acestora de-a lungul timpului.
Direc]ia Management Resurse Umane, una dintre cele
mai importante structuri ale armatei rom#ne, mai ales
\n aceast` lung` [i bulversant` perioad` de tranzi]ie [i
reform`, \n care omul ar trebui s` stea \n prim plan, [i-
a g`sit \n colonelul Sergiu Balanovici – un istoric militar
ale c`rui meticulozitate [i capacitate de analiz` [i
sintez` au fost pe deplin demonstrate \ntr-o lucrare
anterioar` privind opera]iile militare din Moldova anului
1944, [i Vasilica Manea – unul dintre cei mai harnici [i
mai experimenta]i arhivi[ti din cadrul Centrului de
Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice din Pite[ti
–, istoricii cei mai potrivi]i pentru o \ntreprindere de
asemenea anvergur`. Lor li s-a al`turat [i generalul (r)
Ion Gurgu, cu o experien]` de invidiat \n problemele
privind managementul resurselor umane \n armata
rom#n`.

O carte-document, care \nf`]i[eaz` istoria structurii
de personal din armat`, indiferent de denumirile
succesive pe care aceasta le-a purtat, cu documente
inedite (cele mai multe dintre ele), care acoper`
perioada 1862-1947. Asupra acestei lucr`ri o s`
revenim, pe larg, la rubrica „Recenzii”.

C`pitan-comandor dr. Marian Mo[neagu, O
istorie tragic` a Marinei Comerciale Rom#ne, cuv#nt
\nainte de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Editura Ex
Ponto, Constan]a, 2006, 537 p.

Unul dintre ei mai prolifici cercet`tori ai istoriei
marinei rom#ne, c`pitanul-comandor dr. Marian
Mo[neagu, ofer`, \n aceast` lucrare, m`rturii de prim`
m#n` pentru \n]elegerea unor evenimente pu]in
cunoscute opiniei publice, \nainte de 1989, privind
tragicele accidente \n care au fost implicate diferite
nave rom#ne[ti de-a lungul timpului. Dar volumul
c`pitan-comandorului Marian Mo[neagu mai are o
calitate, eviden]iat` de istoricul Gh. Buzatu \n
Cuv#ntul \nainte pe care \l semneaz`: relev` mai
degrab` tragedia flotei rom#ne[ti, dup` 1989, c#nd

aceasta a fost aproape desfiin]at` – fiind considerat`
„fier vechi” – pentru a face loc „shippingului privat [i
intereselor obscure ale armatorilor str`ini”. |n plus,
\nv`]`m#ntul rom#nesc de specialitate a reu[it „per-
forman]a” de a preg`ti speciali[ti pentru navele
str`ine, deseori sechestrate pentru datorii uitate...

Pacea de m#ine. Documente ale Comisiei
constituite \n vederea preg`tirii conferin]ei de pace de
dup` cel de-al doilea r`zboi mondial (1942-1944),
edi]ie \ngrijit`, studiu introductiv [i indice de Petre Otu,
Bucure[ti, Editura Militar`, 2006, 356 p.

Lucrarea – preg`tit` pentru tipar, cu acribia-i
cunoscut`, de colonelul (r) dr. Petre Otu, care sem-
neaz` [i un consistent studiu introductiv – con]ine o
mare parte din documentele care au fost elaborate \n
cadrul „Biroului P`cii”, \nfiin]at de Mihai Antonescu, la
16 iunie 1942, organism care a antrenat o parte
\nsemnat` din intelectualiatea rom#n`. Acestea
reprezint` stenograme ale diferitelor sec]iuni de lucru,
precum [i o serie de note de serviciu [i rapoarte care
redau activitatea Biroului. Documentele provin din fon-
durile de arhiv` de la principalele institu]ii de profil –
Arhivele Na]ionale, Arhivele Militare Rom#ne [i Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe.

B. Enciclopedii, dic]ionare, cronologii

Enciclopedia Uniunii Europene, coordonator
Luciana Alexandra Ghica, Bucure[ti, Editura Meronia,
2005, 381 p.

Excelent [i desosebit de util instrument de lucru
pentru to]i cei care au nevoie de informa]ii consistente
[i u[or de identificat despre ce este Uniunea
European`. Grupat` pe teme (istoria, institu]iile,
cadrul legislativ [i decizional, politici, state membre,
rela]ii externe, raporturile Rom#niei cu Uniunea
European`), dar sub forma unui dic]ionar de termeni
\n cadrul fiec`rei sec]iuni, Enciclopedia este un ghid
complet, cu privire la construc]ia politico-economic`
european` \n care, de la 1 ianuarie 2007, \[i va g`si
locul [i Rom#nia.

|n egal` m`sur`, aceast` lucrare va fi util` [i celor
peste 80% dintre rom#ni, eurooptimi[ti, care declar`
deschis c` doresc ca ]ara lor s` fac` parte din
Uniunea European`, mul]i dintre ei \ns`, din neferi-
cire, atunci c#nd sunt \ntreba]i, abia reu[ind s`
explice ce \nseamn` abrevierea U.E. sau care e dife-
ren]a dintre Consiliul Europei, Consiliul European [i
Consiliul Uniunii Europene.

Mircea R`ceanu, Cronologie comentat` a
rela]iilor rom#no-americane. De la \nceputul
cunoa[terii reciproce p#n` la pr`bu[irea regimului
comunist \n Rom#nia, 1989, Bucure[ti, Editura Silex,
2005, 351 p.

Excelent instrument de lucru, semnat de diploma-
tul Mircea R`ceanu, care era, prin forma]ie [i biografia
sa, \ndrept`]it la o asemenea \ntreprindere. Serios [i,
am \ndr`zni s` spunem, exhaustiv \n documentare,
autorul a reu[it s` ofere tuturor celor interesa]i o
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ampl` cronologie comentat` a rela]iilor rom#no-ameri-
cane de la prima men]ionare a „continentului ameri-
can”, \n 1530, \n lucrarea „Rudimenta cosmografica” a
c`rturarului bra[ovean Johannes Honterus, p#n` la
pr`bu[irea regimului comunist, \n decembrie 1989.

Lucrarea a fost tip`rit` cu sprijinul Institutului
Na]ional pentru Memoria Exilului Rom#nesc, condus
de Dinu Zamfirescu, care adaug`, astfel, \n zestrea sa
editorial`, o realizare remarcabil`.

Rosa Sala Rose, Dic]ionar critic de mituri [i
simboluri ale nazismului, traducere [i prefa]` de
Mirela Petcu, Pite[ti, Editura Paralela 45, 2005, 300 p.

70 de articole-eseu, ordonate alfabetic, reprezint`
con]inutul acestui util [i excelent dic]ionar. Printre arti-
cole se num`r` simboluri utilizate de propaganda
nazist` (foc, ghea]`, spad`, nudism, svastica, tor]a
[.a.), dar [i fi[e biografice, excelent adnotate, ale unor
personalit`]i de prim rang ale celui de Al Treilea Reich
(Hitler) sau care au fost utilizate de propaganda
nazist` (Heinrich I, Friedrich cel Mare, Wagner).
Ultima parte a dic]ionarului con]ine o list` cu scurte
biografii ale principalelor personaje men]ionate \n
cuprinsul volumului, care sunt legate, \ntr-un fel sau
altul, de ideologia nazist` [i r`sp#ndirea ei (fie prin
uzurparea ideilor lor, fie \n calitate de precursori invo-
luntari). Bogat` [i semnificativ` ilustra]ie.

Walter-Jörg Langbein, Lexiconul erorilor biblice,
traducere din limba german`, note [i prefa]` de Silviu
Dancu, Pite[ti, Editura Paralela 45, 2005, 259 p.

Sunt numeroase inexactit`]i, gre[eli flagrante sau
contraziceri clare \n textul Bibliei, cele mai multe difi-
cult`]i fiind generate de limba \n care au fost p`strate
textele biblice, dar [i de numeroasele traduceri care
ne-au parvenit. Volumul lui Walter-Jörg Langbein, un
autor cu o solid` forma]ie teologic`, reprezint`, at#t
pentru credincio[ii habotnici (ei, \ns`, ne temem c`
vor fi primii care vor arunca cu pietre!) sau cre[tinii
obi[nui]i, c#t [i pentru atei (care, poate, vor fi \nt`ri]i \n
convingerile lor cu privire la ceea ce ei numesc
„pove[ti” biblice) o lucrare esen]ial`, de neocolit.
Bogatele note, semnate de Silviu Dancu, \ntregesc
admirabil volumul, acesta \ndrum#nd lectorul spre tra-
ducerile biblice rom#ne[ti cu o larg` circula]ie, pentru
o mai bun` orientare [i confruntare a ideilor sus]inute
de Walter-Jörg Langbein.

C. Memorii, m`rturii, jurnale

Raymund Netzhammer, Episcop \n Rom#nia.
|ntr-o epoc` a conflictelor na]ionale [i religioase,
traducere de prof. univ. dr. George Gu]u, edi]ie
realizat` de Nikolaus Netzhammer [i Krista Zach,
Bucure[ti, Editura Academiei Rom#ne, 2005, 2 vol.

Ap`rute pentru prima oar` \n Germania, \n 1995-
1996, m`rturiile celui care a fost arhiepiscop catolic
de Bucure[ti \ntre anii 1905 [i 1924, v`d acum, prin
str`dania Editurii Academiei Rom#ne, pentru prima
oar` lumina tiparului \n limba rom#n`, \ntr-o edi]ie
care poate fi numit`, pe bun` dreptate, de lux.

Este una dintre cele mai importante fresce ale
societ`]ii rom#ne[ti, realizat` de unul dintre cei care,
prin timpul \ndelungat petrecut \n Rom#nia, ar fi putut
spune despre sine – parafraz#nd cuvintele lui
Teren]iu, reluate de Goethe, „Sunt om [i nimic din
ceea ce-i omenesc nu-mi este str`in” – „Nimic din
ceea ce era rom#nesc nu-mi era str`in!”

Memoriile lui Netzhammer sunt o min` de infor-
ma]ii despre via]a politic`, social` [i religioas` a
Rom#niei \ntre anii 1905 [i 1924.

Violeta Ionescu, Un pilot subtil. Pictorul Ion
}ar`lung`. In memoriam, Editura Phoebus, Gala]i,
2006, 170 p.

|n toamna anului 2006 s-au \mplinit [apte ani de
la moartea pictorului Ion }ar`lung`, o personalitate
complex` a artei plastice rom#ne[ti, un pasionat
cercet`tor al arhivelor militare \n c`utarea acelor
fr#nturi de existen]` capabile s` insufle lucr`rilor
sale, dincolo de p#nz` [i culori, autenticitate [i via]`.
Violeta Ionescu a realizat un lucru remarcabil pentru
memoria celui care a fost Ion }ar`lung`: a adunat,
\ntre copertele unei c`r]i, idei, g#nduri despre pro-
pria-i via]`, articole risipite prin diverse publica]ii,
m`rturii ale celor care l-au cunoscut, oferind un
tablou complet al unui excep]ional artist. Suntem
siguri, cu modestia care \l caracteriza, c` ar fi fost \n
stare s` spun` despre un asemenea proiect, c` este
un efort prea mare pentru cel care, \ntr-o scrisoare
c`tre prieteni, din 1988, spunea despre sine: „Este
suficient s` g#ndesc la truda lui Cezane sau la dis-
perarea care l-a \mpins pe van Gogh la sinucidere,
ca s` nu-mi permit s` doresc satisfac]ii – eu – de la
pictur`…”

Colonel T.E. Lawrence, Revolt` \n de[ert,
traducere din limba englez` de Mircea Eliade, prefa]`
de Mircea Eliade, f.l., Editura Te[u, 2006, 294 p.

Edi]ia aceasta reproduce pe aceea ap`rut` la
Editura Funda]iei pentru Literatur` [i Art` „Carol II”,
\n 1936, [i beneficiaz` de t`lm`cirea lui Mircea
Eliade, fascinat de Lawrence al Arabiei. De fapt,
„Revolt` \n de[ert” este o variant` prescurtat` a unei
ample lucr`ri, intitulat` „Cei [apte st#lpi ai \n]elepciu-
nii”, care, fiind voluminoas`, nu s-a bucurat de suc-
ces. Despre cartea colonelului Lawrence, Mircea
Eliade scria, \n prefa]a din 1936: „Cuvintele sunt
aspre [i proaspete ca ale unui om care nu e \nv`]at
cu scrisul. De altfel, dup` cum el \nsu[i o spune,
«Revolt in the Desert» a fost compus` \ntr-un bivuac,
de un om care m#nuia mai bine arma dec#t condeiul.
Este o carte viril`, scris` la o mare tensiune, dar
c#tu[i de pu]in retoric`”. 

Evsevie M. Ionescu, |nsemn`ri din r`zboi.
Jurnalul unui sergent (22 iunie 1941 – 3 ianuarie
1944), edi]ie \ngrijit` de Petre Otu, Carmen
R\jnoveanu [i Mircea Soreanu, Bucure[ti, Editura
militar`, 2005, 223 p.

Fideli convingerii c` istoria trebuie cunoscut` [i
„prin cei mici”, dup` formula lui Nicolae Iorga, cei trei
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speciali[ti de la Institutul pentru Studii Politice de
Ap`rare [i Istorie Militar` au preg`tit pentru tipar
m`rturiile sergentului Evsevie M. Ionescu (tat`l actua-
lului director al Institutului, dr. Mihail E. Ionescu), care
a participat la Al Doilea R`zboi Mondial, \n cadrul
Regimentului 53 Artilerie, \n calitate de comandant de
sec]ie de mitraliere [i de tun.

Noti]ele sergentului Evsevie M. Ionescu sunt mai
degrab` seci, pe alocuri plictisitoare, consemn#nd
activitatea desf`[urat` zi de zi (atunci c#nd avea posi-
bilitatea s` o consemneze), dar interesante tocmai
pentru faptul c` reprezint`, pentru istoricii celei de a
doua conflagra]ii mondiale, un izvor rarisim, \ntocmit
de unul dintre gradele inferioare din armat`, cu
m`rturii despre starea de spirit a solda]ilor rom#ni,
nefiltrate de vreo autoritate militar`.

Grigore Gafencu, Jurnal, vol I, Bucure[ti, 1 iunie
1940 – Moscova, 31 august 1941, cuv#nt \nainte de
acad. Florin Constantiniu, not` asupra edi]iei, note [i
indici Lauren]iu Constantiniu, Bucure[ti, Editura Pro
Historia, 2006, 278 p.

Prin l`udabila ini]iativ` a Institutului Na]ional pen-
tru Memoria Exilului Rom#nesc s-a ini]iat tip`rirea
integral` a jurnalului ]inut de Grigore Gafencu \n anii
1940-1957, primul volum acoperind perioada 1 iunie
1940 – 31 august 1941, adic` aceea care ar putea fi
numit` „misiune la Moscova”, c#nd Gafencu este tri-
mis extraordinar [i ministru plenipoten]iar al Rom#niei
\n URSS. Jurnalul, scris pe caiete de format A4, se
afl` integral la Arhivele Na]ionale ale Rom#niei.
Avantajul acestei edi]ii, spre deosebire de aceea rea-
lizat` de Ion Ardeleanu [i Vasile Arimia, la Editura
Globus, este c` \ngrijitorul actualei edi]ii, Lauren]iu
Constantiniu, a respectat \ntru totul textul caietelor
p`strate la Arhivele Na]ionale [i l-a \ntregit cu bogate
[i necesare note explicative de subsol, a[ezate, firesc,
la baza fiec`rei pagini \n parte, ceea ce u[ureaz` lec-
tura [i completarea textului diaristului. (F.{.)

D. Istorie militar`

Jean-Paul Bled, Bismarck de la Prusse à
l’Allemagne, Paris, Éditions ALVIK, 2005, 333 p.

Renumitul istoric francez Jean-Paul Bled, titular al
catedrei de studii germane contemporane la
Universitatea Sorbona din Paris, ofer` istoricilor o
biografie a renumitului om de stat german Otto von
Bismarck. Dup` cum afirm` însu[i autorul, a[a cum
secolul al XVIII-lea, pentru Germania, se confund` cu
personalitatea lui Frederic al II-lea, secolul al XIX-lea
st` sub semnul personalit`]ii lui Bismarck, care i-a
modificat hot`râtor destinul. Conservator [i ap`r`tor al
tronului, Bismarck [i-a manifestat tr`s`turile
revolu]ionare atunci când circumstan]ele i-au permis.
Patriot prusac, el a fondat în jurul Prusiei Imperiul ger-
man, pe care, mai departe, l-a transformat în prima
putere militar` a continentului. Pe plan intern, a intro-
dus o legisla]ie social`, care, la acea vreme, era cea
mai avansat` din Europa. Bine documentat` [i scris`,
lucrarea profesorului Bled este mai mult decât o

simpl` biografie. Ea este o istorie a Germaniei, care,
pentru cei interesa]i de spa]iul german, este una
necesar`.

Comisia bilateral` a istoricilor din România [i
Federa]ia Rus` (sesiunea a IX-a), ed. Marian Cojoc,
Constan]a, Editura Muntenia, 2005, 276 p.

„Ghea]a a fost spart`!“, am putea exclama acum,
când prof. univ. dr. Marian Cojoc a reu[it – numai
Domnia Sa [tie cum! – s` adune într-un volum comu-
nic`rile ]inute în cadrul celei de-a IX-a Sesiuni a
Comisiei bilaterale de istorie româno-ruse, ale c`rei
lucr`ri s-au desf`[urat anul trecut, la Constan]a.
Sesiunea de la Constan]a a avut ca tem` condi]iile
pedo-climatice [i rela]iile agrare din spa]iul românesc
[i Rusia în perioada medieval` precum [i rolul M`rii
Negre în istoria celor dou` ]`ri. Dintre comunic`rile
prezentate de istoricii ru[i [i români, al c`ror subiect
este apropiat tematicii revistei „Document“, semnal`m:
Ovidiu Cristea, }`rile Române [i Marea Neagr`, se-
colele XIV-XVI; L.E. Semeonova, Rela]iile ruso-
moldovene[ti în politica lui {tefan cel Mare de la
Marea Neagr`; V.I. Vinogradov, Rusia [i lupta pentru
Marea Neagr` în secolele al XVIII-lea [i al XIX-lea;
Dan Berindei, Problema M`rii Negre între Tratatul de
la Adrianopol [i cel de la Berlin; Marian Cojoc,
Geopolitic` [i geostrategie la Dun`re [i Marea
Neagr`. Percep]ii române[ti (ianuarie 1939 – iunie
1941); T.A. Pokivailova, Armata român` în Crimeea în
timpul celui de Al Doilea R`zboi Mondial (aspectul
psihologico-moral); Mioara Anton, Percep]ii române[ti
asupra intereselor sovietice la Dun`re [i Marea
Neagr` (1940-1945); A.A. Iazâkova, Moment de coti-
tur`. Balcanii în politica URSS [i ]`rile occidentale
(1944-1945); T.A. Volokitina, Opera]iunile Armatei
Ro[ii pe litoralul românesc [i bulgar al M`rii Negre în
contextul intereselor geostrategice al URSS; A.S.
Stâkalin, Concep]ii de cooperare regional` a ]`rilor
balcanice în zona M`rii Negre [i pozi]ia URSS în
perioada 1950 – începutul 1960; Gavriil Preda,
Politica naval` a României în a doua jum`tate a sec-
olului al XX-lea (1945-1970). Aspecte economice [i
militare. Sper`m ca titlurile prezentate s` suscite
interesul speciali[tilor români, mai ales c`, în prezent,
Marea Neagr` (cu toat` problematica legat` de ea)
de]ine o pondere important` în politica extern` a
României.

V.S. Miasnikov, SSSR i Kitai vo vtoroi mirovoi
voine (URSS [i China în cel de-al doilea r`zboi
mondial), „Novaia i novei[aia istoriia“ (Revista de
istorie modern` [i contemporan`), nr. 4, iiuli-
avgust/iulie-august 2005, pp. 3-30.

Academicianul V.S Miasnikov reu[e[te perfor-
man]a ca, în aproape 30 de pagini, s` treac` în
revist` rela]iile sino-sovietice politico-militare în
perioada celui de Al Doilea R`zboi Mondial [i, pe
baza noilor documente ruse[ti, s` „update“-ze (dac`
ne este permis` formula) informa]ia cunoscut`.
Autorul sus]ine c` rela]iile sino-sovietice în perioada
1937-1945 au evoluat într-o strâns` concordan]` cu
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situa]ia interna]ional` existent` atunci în Extremul
Orient, fapt care a determinat ca ele s` aib` mai mult
decât un caracter bilateral: rela]iile sino-sovietice au
devenit elementul diploma]iei multilaterale, promovat`
la nivelul organiza]iilor interna]ionale, în cadrul con-
ferin]elor celor trei mari, precum [i în coresponden]a
acestora.

T.V. Alentieva, Roli ob[estvennogo mneniia v
kanun Grajdanskoi voinî v S{A (Rolul opiniei publice
în ajunul R`zboiului civil din SUA), „Novaia i novei[aia
istoriia“ (Revista de istorie modern` [i contemporan`),
nr. 4, iiuli-avgust/iulie-august 2005, pp. 42-57.

Exist` convingerea potrivit c`reia R`zboiul civil din
SUA (1861-1865) „a fost declan[at de redactori“.
Istoricul american D.E. Reynolds a ajuns la acest
punct de vedere în urma analizei pe care a f`cut-o
presei sudiste. Specialista rus` T.V Alentieva a mers
mai departe [i a f`cut o analiz` comparativ` a presei
sudiste [i nordiste, ajungând la concluzia c` în timp
ce presa din Sud avea o voce unitar`, în Nord diver-
gen]ele de opinie erau mult mai accentuate, mergân-
du-se pân` acolo încât o parte a elitei nordiste au
sprijinit ini]iativele Sudului. Aceasta a avut ca urmare
înfrângerea trupelor nordiste, cel pu]in în prima parte
a r`zboiului.

V.A Iaremenko, So]ialnaia za[i[ionosti voennâh
cinov v Rossii do 1917 goda (Protec]ia social` a
militarilor în Rusia, pân` în 1917), „Novaia i novei[aia
istoriia“ (Revista de istorie modern` [i contemporan`),
nr. 4, iiuli-avgust/iulie-august 2005, pp. 177-183.

Excelent` – [i folositoare – trecerea în revist`,
f`cut` de autor, a tuturor garan]iilor [i înlesnirilor de
ordin social de care au beneficiat cadrele militare în
perioada Rusiei imperiale! Mai mult decât atât, din
articolul lui V.A. Iaremenko se poate deslu[i, pe lâng`
efectul avut în plan social de reformele militare ini]iate
de Petru cel Mare [i continuate de urma[ii s`i, [i felul
în care institu]ia armat` a devenit unul dintre pilonii pe
care s-a sprijinit atât societatea rus`, cât [i cea sovie-
tic`, dup` 1917.

Revista  Institutului  de  Studii  Sud-EEst  Europene,  a
publicat,  sub  titlul  EEncore  un  regardd  sur  lles  guerres
bballkkaniique  ((Înc`  o  priiviire  asupra  r`zbboaiiellor  bball-
caniice,  pp.  201-2250),  un  grupaj  de  patru  articole,
scrise  de  trei  istorici  bulgari  [i  unul  român.  Nu  numai
faptul  c`  speciali[tii  bulgari  scriu  despre  o  problem`
important`  [i  pentru  istoriografia  român`,  ci  [i  nou-
tatea  temelor  abordate  ne-aau  îndemnat  s`  prezent`m
cele  patru  studii.

Svetlozar Eld`rov, Les églises orthodoxes
balkaniques et les guerres dans les Balkans, 1912-
1918 (Bisericile ortodoxe balcanice [i r`zboaiele în
Blacani, 1912-1918), „Revues des Études Sud-Est
Europeénnes“, tome XLII, 2004, No 1-4, Janvier-
Décembre, pp. 201-214. 

Problematica nu este str`in` nici istoricilor militari
români, rela]ia dintre cele dou` institu]ii (la ora actu-
al`, în România, ele au cea mai mare cot` de credibi-
litate în sondaje) – Armata [i Biserica – preocupându-i
într-un grad foarte mare. Istoricul bulgar îns` merge la
esen]a acestei rela]ii, având ca baz` a analizei sale
punctul de vedere al istoricului [i filosofului rus
Vladimir Soloviov (1853-1900). În studiul s`u,
Svetlozar Erd`rov urm`re[te rela]iile dintre bisericile
ortodoxe balcanice în perioada cuprins` între
r`zboaiele balcanice [i pân` la sfâr[itul primului
r`zboi mondial, punând accent, evident, pe situa]ia
Bisericii Ortodoxe Bulgare. Concluzia autorului este
c` dinamica schimburilor dintre biserici le-a influen]at
pe acestea, modul lor de a privi r`zboiul fiind unul
foarte patetic, iar angajarea lor în efortul de r`zboi
f`cându-se într-o manier` care nu corespundea misiu-
nii lor.

Blagovest Njagulov, Les guerres balkanique
dans les manuels d’histoire: le cas bulgaro-roumain
(R`zboaiele balcanice în manualele de istorie: cazul
bulgaro-român), „Revues des Études Sud-Est
Europeénnes“, tome XLII, 2004, No 1-4, Janvier-
Décembre, pp. 215-231.

Problema manualelor [colare se pare c` este de
actualitate [i pe malul cel`lalt al Dun`rii. În studiul de
fa]`, autorul prezint` pe scurt  problematica
interna]ional` a manualelor de istorie precum [i
„proiec]ia“ lor asupra raporturilor româno-bulgare din
secolul XX, comparând maniera de prezentare a
r`zboaielor balcanice în cele mai recente manuale de
istorie ap`rute în Bulgaria [i România. Se pare –
potrivit lui Blagovest Njagulov – c` mai vechea adver-
sitate de pe câmpul de lupt` s-a transferat la nivelul
manualelor [colare, lupta fiind acum continuat` de
c`tre istoricii din cele dou` ]`ri, evident, cu alte arme.
Cum era [i firesc, obiectivul fundamental actual al
celor dou` ]`ri – avem în vedere integrarea în
Uniunea European` – a influen]at, a[a cum era [i de
a[teptat, modul de abordare [i de prezentare al isto-
riei conflictelor balcanice, f`r` îns` ca unele dintre
stereotipuri ale istoriografiilor celor dou` ]`ri s` fie
eliminate.

Constantin Iordan, Les relations entre Bucarest
et Sofia dans l’historiographie bulgare récente
concernant les guerres balkaniques (Rela]iile dintre
Bucure[ti [i Sofia în istoriografia recent` bulgar` cu
privire la r`zboaiele balcanice), „Revues des Études
Sud-Est Europeénnes“, tome XLII, 2004, Nos. 1-4,
Janvier-Décembre, pp. 233-243.

Autorul analizeaz` contribu]iile istoriografiei bulgare
din ultimii 15 ani, referitoare la raporturile dintre guver-
nele de la Bucure[ti [i Sofia în timpul crizei balcanice
din 1912-1913, [i pune în valoare progresele realizate
atât în domeniul edit`rii surselor, cât [i în cel al inter-
pret`rii unor aspecte concrete ale acestui moment.

Vesselin Trajkov, Certaines réactions bulgares
durant et immédiatement après les guerres
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balkaniques, 1912-1913 (Unele reac]ii bulgare în
timpul [i imediat dup` r`zboaiele balcanice, 1912-
1913), „Revues des Études Sud-Est Europeénnes“,
tome XLII, 2004, No 1-4, Janvier-Décembre, pp. 245-
250.

Mai întâi, Vesselin Trajkov prezint` unele opinii
despre personalit`]ile Rena[terii bulgare, cu privire la
excelentele raporturi dintre bulgari [i români în timpul
secolului al XIX-lea. Apoi, el se opre[te asupra acelor
considera]ii ale oamenilor politici [i intelectualilor bul-
gari contemporani cu r`zboaiele balcanice, insistând
asupra concep]iei lui Pet`r Gabe, care pleda pentru
ideea unei confedera]ii bulgaro-române. Omul politic
bulgar considera c` pozi]ia lor geografic` era unul
dintre motivele care ar fi putut sta la baza constituirii
acestei confedera]ii, care ar fi contribuit la dezvoltarea
economic` a celor dou` ]`ri.  

60 let Stalingradskoi bitvî v Velikoi
Otecestvennoi voine (60 de ani de la b`t`lia de la
Stalingrad din Marele R`zboi pentru Ap`rarea Patriei),
Moscova, Kniga i biznes, 2003, 472 p. 

Lucrarea reprezint` un volum de studii în care
sunt publicate comunic`rile sus]inute de participan]ii
la conferin]a [tiin]ific` interna]ional` dedicat` victoriei
ob]inut` de Armata Ro[ie la Stalingrad. Multe dintre
articole sunt consacrate opera]iunilor militare
desf`[urate de Armata Ro[ie pe parcursul b`t`liei de
la Stalingrad. Într-o serie de studii îns` sunt abordate
probleme politice, dar [i cele care ]in de psihologia
sau sociologia r`zboiului.

Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Editura
Societ`]ii Culturale Ploie[ti–Mileniul III, Ploie[ti, 2005,
579 p.

Tot mai mult \n ultimul timp, istoricul Gheorghe
Buzatu are parte de o aten]ie special`, numele s`u
fiind \nso]it de tot soiul de calificative, aruncate la
plezneal`, greu de verificat de marele public, prea
pu]in cunosc`tor al lucr`rilor realizate de acesta, dar
bine cunoscute de speciali[tii care se preocup` de
studierea celui de Al Doilea R`zboi Mondial.
Considerat „compromis” – f`r` s` ni se explice de ce
–, „istoric de dreapta” – f`r` s` [tim cam ce
\nseamn`, \n Rom#nia, un „istoric de dreapta” [i, prin
opozi]ie, un „istoric de st#nga”! –, „angajat politic” –
f`r` s` ni se explice \n ce fel angajamentul politic al
domnului Buzatu a afectat credibilitatea informa]iilor
pe care se \ntemeiaz` domnia sa atunci c#nd \[i scrie
lucr`rile, mai ales \n condi]iile \n care al]i istorici (de
pild`, Adrian Cioroianu, tot at#t de „angajat politic”, pe
c#t este [i Gh. Buzatu!) nu numai c` nu sunt stigmati-
za]i sau cataloga]i \n vreun fel, ci ne umplu ecranele
la toate orele cu putin]`, oferindu-[i cu dezinvoltur`
ideile, despre tot [i despre toate, fie c` se pricep, fie
c` nu.

Altfel spus, avem de-a face cu o subversiv` cam-
panie, de tipul celor din anii ’50, c#nd un singur cali-
ficativ te arunca \n avalan[a discu]iilor interminabile
din te miri ce for de partid \n care singura ta [ans`
era s`-]i accep]i vinile imaginare [i s` recuno[ti,

sp`[it, c` ai gre[it, realiz#nd pentru ochii dornici de
culpe \necate \n s#nge [i urechile fl`m#nde ale audi-
toriului manipulat, o binevenit` „autocritic`”.

Gh. Buzatu este un istoric serios, care are dreptul
la opinie, mai ales c` a studiat documente de arhiv`,
iar o simpl` privire a oric`rui fi[ier al unei biblioteci
importante din Rom#nia ofer` dimensiunea real` a
preocup`rilor acestuia, \ntinse pe aproape trei decenii,
cu privire la istoria celui de Al Doilea R`zboi Mondial.
Cei care \mp`rt`[esc alte opinii dec#t acelea ale dis-
tinsului istoric, ar trebui s` se lanseze \n aprecieri \n
spa]iul public, coment#nd [i recenz#nd c`r]ile acestu-
ia, oferind spre dezbatere propriile interpret`ri [i argu-
mente. Pare \ns` mult mai facil` aplicarea unor
etichete [i calificative, f`r` a demonstra ceva. Dup`
cum nimeni nu poate s` se considere infailibil \n inter-
pret`rile sale doar pentru c` a fost martorul ocular al
unor evenimente sau pentru simplul motiv c` a tr`it \n
anii celui de Al Doilea R`zboi Mondial. 

Dar Gh. Buzatu are la \ndem#n` o arm`
redutabil` pentru a r`spunde, \n felul s`u, acestor
aprecieri [i calificative cu care este „gratulat”: propriile
c`r]i. Una dintre ele este [i aceasta, o analiz` rigu-
roas` [i obiectiv` asupra impactului pe care l-a avut
implicarea Rom#niei \n Al Doilea R`zboi Mondial, la
22 iunie 1941. Un tom de propor]ii impresionante, cu
numeroase documente, printre care [i largi extrase
dintr-un jurnal inedit al mare[alului Ion Antonescu,
pentru perioada 27 septembrie 1940 – 21 iulie 1944,
pe care istoricul Gh. Buzatu \l preg`te[te pentru tipar
\ntr-un volum separat. Jurnalul, f`r` comentarii supli-
mentare sau detalii cu privire la con]inutul discu]iilor
purtate de Conduc`torul Statului cu cei nominaliza]i,
cuprinde preponderent programul activit`]ilor zilnice,
pe ore. Numeroase zile consemneaz` „\nceperea
lucrului” la 5,30, cu mult \naintea micului dejun (de
obicei, la ora 9 sau 10) [i a activit`]ilor curente, dar [i
semnal`ri amuzante prin banalitatea lor („18
octombrie 1941. Ora 7,00. Domnul Mare[al iese pu]in
pe teras`”!).

1916. Un an hot`r#tor pentru istoria rom#nilor,
Ploie[ti, Editura Universit`]ii Petrol-Gaze din Ploie[ti,
2006, 371 p.

Gavriil Preda, conferen]iar universitar la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploie[ti, este un remar-
cabil organizator. A dovedit-o cu numeroase prilejuri,
iar acest volum este chiar rodul eforturilor domniei
sale de organiza un simpozion dedicat anivers`rii a
90 de ani de intrarea Rom#niei \n Primul R`zboi
Mondial. Comunic`rile prezentate cu acel prilej au fost
reunite \n volum. Dat fiind subiectul simpozionului,
numeroase contribu]ii \i intereseaz` direct pe istoricii
militari.

Mircea T`nase, Trupele aeropurtate \n cel de-al
doilea r`zboi mondial, Bucure[ti, Editura Militar`,
2006, 292 p.

Credem c` pu]ini istorici militari sunt m#na]i de o
aprig` pasiune pentru o arm` anume, c`reia s`-i
dedice, \n mai pu]in de doi ani, deja dou` c`r]i.
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Colonelul Mircea T`nase, un \mp`timit al muzei Clio
[i vrednic slujitor al armei pe care o reprezint` cu
cinste \n patrimoniul istoriografiei militare rom#ne[ti –
m` refer la para[utismul militar – ofer` acum, dup` ce
a analizat, \ntr-o alt` lucrare, rolul para[uti[tilor
rom#ni \n anii celui de Al Doilea R`zboi Mondial, o
incursiune \n istoria para[utismului \n general, [i a
celui militar, \n special, cu accent pe principalele
opera]ii [i lupte ale trupelor aeropurtate pe teatrele de
ac]iuni militare terestre [i maritime \n anii celei de a
doua conflagra]ii mondiale. De remarcat prezentarea
ac]iunilor trupelor aeropurtate str`ine \n spa]iul
rom#nesc, \n aceea[i perioad`.

Neculai Moghior, Ion D`nil`, Vasile Popa,
Ferdinand I v`zut de contemporanii s`i, Bucure[ti,
Editura Militar`, 2006, 416 p.

La 90 de ani de la intrarea Rom#niei \n Primul
R`zboi Mondial, de partea Antantei, c#nd Ferdinand I,
dup` o „matur` chibzuin]`” \i spunea lui P.P. Carp, la
14/27 august 1916, cu prilejul \ntrunirii Consiliului de
Coroan`, c` s-a \nvins pe sine [i c` dinastia lui, pe
care Carp o numise „german`”, era una
„rom#neasc`”, se impunea apari]ia unei lucr`ri de
acest gen care s` \ntruneasc` m`rturiile contempo-
ranilor regelui de numele c`ruia se va lega mereu, \n
istoria Rom#niei, realizarea Marii Uniri.

Lucrarea con]ine numeroase documente (printre
care [i foaia matricol` a militarului Ferdinand I), un
catalog al m`rturiilor despre rege, aflate \n patrimoniul
Muzeului Militar Na]ional, dar [i un album fotografic,
cu numeroase ilustra]ii inedite. Un repro[ de f`cut
autorilor: credem c` fie [i pentru o lucrare destinat`
marelui public din Rom#nia este inutil` realizarea unor
ample note care s` explice cine au fost… Decebal,
Horea, Alexandru Ioan Cuza sau Iuliu Maniu [i c#nd
au tr`it!

Aurel Pentelescu, Aeronautica rom#n` pe frontul
de Est (1941-1944), Bucure[ti, Editura Universit`]ii
Na]ionale de Ap`rare „Carol I”, 2006, 263 p.

Cartea este, de fapt, teza de doctorat a
comandorului (r) dr. Aurel Pentelescu, sus]inut` la
Universitatea Na]ional` de Ap`rare „Carol I”, \n urm`
cu aproape 10 ani. Autorul a \ncredin]at-o, \n sf#r[it,
tiparului, dar valoarea lucr`rii, una de referin]`, const`
tocmai \n faptul c` este la fel de util`, ast`zi, ca [i
atunci c#nd a sus]inut-o, ca tez` de doctorat, pentru
c` nimeni nu s-a mai \ncumetat la o asemenea ampl`
analiz` a aeronauticii rom#ne pe frontul de Est (1941-
1944). Am fost martorul fericit al multora dintre
c`ut`rile autorului (\n arhive [i pe teren) [i pot spune
c` pasiunea pentru adev`rul istoric, competen]a
profesional`, r`bdarea consemn`rii nenum`ratelor
pagini de arhiv` [i, nu \n ultimul r#nd, interpretarea lor
f`r` nicio ingerin]` de ordin politic [i ideologic dau
m`sura valorii acestei lucr`ri (F.{.).                        

Valter ROMAN,
URSS \n r`zboi,

Bucure[ti, Editura
„Dacia Traian`”, 1946,

360 p.

O carte de propagand`, de analizat
din toate punctele de vedere (ca
informa]ie, mod de organizare [i

prezentare a acestora, explica]iile
ilustra]iilor), care ar fi trebuit s` fie princi-
palul manual pentru \n]elegerea URSS. Nu
este de mirare, a[adar, c` Valter Roman a

fost titularul unui curs similar la Academia
Militar`, \ndat` dup` 1946.

Este interesant`, de asemenea, [i
cronologia de la sf#r[itul volumului, care

nu pomene[te de actul de la 23 august
1944, dar mai ales nu pomene[te nimic

despre participarea armatei rom#ne la eli-
berarea numeroaselor localit`]i din

Transilvania, ac]iuni puse exclusiv pe
seama Armatei Ro[ii.

|n prefa]a c`r]ii, generalul Mihail Lasc`r
o impunea militarilor spre lectur`. „Eu

socot – spunea el – c` dac` pentru pu-
blicul civil citirea c`r]ii lt.col. Valter Roman

este pe c#t de captivant`, pe at#t de
instructiv`, pentru ofi]eri [i, \n general,

pentru orice osta[ luminat, studierea
atent` a acestei c`r]i este de-a dreptul o
necesitate imperioas`”. A[a avea s` fie.

Cel pu]in pentru o vreme…

Cartea  de  alt`dat`

Rubric  ̀realizat  ̀de
asist. univ. Lauren]iu CONSTANTINIU 

[i maior Florin {PERLEA
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„Dosarele istoriei” 
– 10 ani!

•  DDosarelle  iisttoriieii,  nr.  8  (120)/2006.
Revista condus` de pasionatul istoric [i
publicist Mircea Suciu a \mplinit, anul
acesta, 10 ani. E [i mult, e [i pu]in.
Mult, pentru c` \n cei zece ani revista a
contribuit, prin excelentele sale numere
tematice [i colaboratorii de calitate (la
loc de frunte Lectorul \l a[eaz` pe
academicianul Florin Constantiniu, ale
c`rui comentarii [i note sunt
\ntotdeauna interesante [i incitante, fie
c` e[ti de acord cu ideile exprimate, fie
c` nu!), la limpezirea unor probleme
controversate ale istoriei contemporane
a Rom#niei, la introducerea \n circuitul
[tiin]ific a unor informa]ii [i documente
inedite, la crearea unui adev`rat front
de dezbateri pe teme importante. Dar

este [i pu]in, pentru c`, \n Rom#nia,
marile proiecte mor timpuriu, f`r` a
avea suflul necesar pentru a putea fi
duse la bun sf#r[it. Lectorul este
convins \ns` c` tenacitatea micii [i
inimoasei redac]ii a „Dosarelor istoriei”
va face din acest ambi]ios proiect unul
de durat`, interesant [i atractiv, la
standardele de calitate profesional` cu
care ne-a obi[nuit. La un asemenea
trecut, se anun]` un viitor pe m`sur`.
Ceea ce Lectorul \i dore[te din toat`
inima! • HHiisttoriia,  nr.  58/octombrie  2006.
La conducerea revistei al c`rei director
este reputatul jurnalist Ion Cristoiu a
venit, de cur#nd, \n calitate de redactor-
[ef, d-na Georgeta Dimisianu, un
minunat [i pasionat om de carte. Cei
care cunosc produc]ia editorial` a
Editurii Albatros de dup` 1989 [tiu c`
toate aceste elogii sunt binemeritate!
Atractiv` [i deosebit de interesant`, prin
subiectele diverse, prin prezentarea
grafic` [i tiparul impecabil, revista
„Historia” constituie un redutabil

partener rom#n al revistelor occidentale
cu un nume similar. Nu rata]i, \n acest
num`r, detalii despre via]a tat`lui
viitorului prim-ministru conservator
Alexandru Marghiloman, Iancu
Marghiloman, felul \n care unor simpli
nasturi de metal li se poate g`si o
\ntrebuin]are decisiv` la… \narmarea
Rom#niei \n situa]ii de criz` (!),
m`rturiile inedite ale avocatului Dumitru
Grigorescu, cu portrete ale liderilor
politici pe care, \n diverse \mprejur`ri,
i-a \nt#lnit, precum [i obi[nuitele
anun]uri pentru cei pasiona]i de istorie,
revista dovedindu-se, din acest punct
de vedere, un excelent mijlocitor.
• MMagaziin  iisttoriic, octombrie  2006. Am
re]inut, din acest num`r, bogat \n
subiecte care mai de care mai
interesante, articolul semnat de maiorul
Petre Opri[, despre povara bugetar` a
Rom#niei, impus` de dorin]a lui Stalin
de \narmare a lag`rului comunist \n
vederea unui eventual r`zboi cu a[a-
zisele ]`ri „imperialiste”, [i o inspirat`
evocare, \nso]it` de documente,
semnat` de Iulian Stelian Bo]oghin`,
despre preocup`ri arheologice \n care a
fost antrenat istoricul Vasile P#rvan,
mobilizat la Serviciul supravegherii
[tirilor din Ministerul de R`zboi, \n
condi]iile \n care Balcanii erau erau \n
fierberea r`zboiului din vara anului
1913.

„Nu trebuie s` fii oaie
pentru a fi un bun

p`stor!”

DDiillematteca,  nr.  5/septembrie  2006.
Un excelent mensual pentru o util` [i
rapid` orientare \n lumea c`r]ilor.
Interviuri, prezent`ri de carte la obiect [i
bine scrise. Cam [ifonat [i „p`tat” iese
Mircea Dogaru de sub „pana” istoricului
Bogdan Murgescu. Distinsului dasc`l de
la Universitatea din Bucure[ti i-a c`zut
sub ochi lucrarea „Singur \mpotriva
Europei. Mihai Viteazul (1593–1601)”
(Editura Phobos, 2005), semnat` de
Mircea Dogaru, c`ruia \i repro[eaz`,
printre altele, c`, „dincolo de lipsa de
su]inere a tezelor sale principale”
(Murgescu se arat` \ngrijorat de
enormitatea sus]inut` de Dogaru, f`r` a
proba cu vreun document, cu privire la
un eventual plan al lui Mihai Viteazul
„de unificare politico-statal` a \ntregului
spa]iu etnic rom#nesc, \ntre Dun`rea
mijlocie [i Nipru, Carpa]ii P`duro[i [i
nordul Greciei”!), „cartea mai cuprinde
[i un num`r considerabil de inexactit`]i
factuale” ([i enumer` c#teva dintre ele,
unele, \ntre noi fie vorba, evidente!).
Concluzia lui Bogdan Murgescu este

cam pesimist`: „Mihai Viteazul \[i
a[teapt` \nc` biograful”… • LLe  mondde
ddiipllomattiique, nr.  6/septembrie  2006.  O
foarte bun` sintez`, \n acest num`r,
realizat` de redactorul-[ef al edi]iei
franceze, Ignacio Ramonet, a
problemelor importante cu care se
confrunt` omenirea la acest \nceput de
secol XXI, un inventar de dileme [i
eventuale solu]ii. Odat` cu \ncheierea
r`zboiului din Liban, au \nceput s`
apar` tot mai multe comentarii cu
privire la comportarea Tsahalului \n
acest conflict. Se pot \ntrevedea cel
pu]in dou` falii: pe de o parte, \ntre
corpul de comand` [i corpul gradelor
inferioare, iar pe de alt` parte \ntre
corpul de profesioni[ti ai armatei
israeliene [i rezervi[tii concentra]i
tocmai \n vederea unui asemenea
conflict. Oricum ar fi, se pare c` nici
Tsahalul nu mai e ce-a fost, dar, cu
siguran]`, un r`zboi ca acela din Liban
conteaz` mai mult prin lec]iile \nv`]ate,
de care armata israelian` va [ti s` ]in`
seama. Un foarte util comentariu al
acelora[i disensiuni \n revista francez`
LLe  PPoiintt (nr.  1779/19  octombrie  2006),
dar care arat` c` generalii israelieni
sunt gata s` conteste capacit`]ile
manageriale \n domeniul militar ale

premierului Ehud Olmert (care nu are
experien]` militar`, a[a cum vor fi avut
Yitzak Rabin sau Ariel Sharon), dup`
cum sunt gata s` repro[eze aducerea
\n fruntea Statului Major General al
Tsahalului a unui… pilot, Dan Haloutz,
care ar avea un orizont \ngust, [i, deci,
ar fi incapabil s` fac` fa]` provoc`rilor
unui asemenea tip de conflict complex.
|ns` r`spunsul generalului Haloutz la
aceste acuza]ii este memorabil: „Nu
trebuie s` fii oaie pentru a fi un bun
p`stor!” Chiar a[a…

LECTOR



na dintre nedumeririle legate de cine-
matografia rom#neasc ,̀ dincolo de

calitatea, marcat̀  de stranii sinusoide, a
peliculelor realizate, este abandonarea, \n
crea]ia filmografic ,̀ a momentului de legiti-
mare a regimului postcomunist. |n general,
Revolu]ia din decembrie 1989 a fost mai
degrab  ̀subiectul unor documentare
(destule), mustind de abord`ri partizane,
dar aproape suveran ignorat̀  ca ingredient
de baz  ̀al unui film artistic.

Unii ar putea spune c  ̀distan]a, \n timp,
fa]̀  de momentele acelui decisiv decembrie
1989 nu ne este favorabil̀  (\nc`), iar docu-
mentarele la care m  ̀refeream, ca [i
numeroasele lucr`ri [i m`rturii tip`rite de
atunci \ncoace reflect̀  mai degrab  ̀o slab`
preocupare pentru \n]elegerea complex  ̀a
evenimentelor petrecute acum 17 ani,
abord`rile subiective fiind predominante. Ce
[anse de succes ar putea avea, de aceea,
un lung metraj dedicat unor \nt#mpl̀ ri
petrecute \n acel fierbinte sf#r[it de an?

Un pariu riscant, s-ar putea spune, dar
pe deplin c#[tigat, din punctul meu de
vedere, de regizorul Radu Muntean cu al
s`u „H#rtia va fi albastr`”. (Dup  ̀ce regi-
zorul, un prolific realizator de spoturi publi-
citare, sf#r[ise prin a-mi st#rni o puternic`
reac]ie de respingere, gra]ie unui filmule]
publicitar dedicat unei b`uturi alcoolice care
l-a impus \n prim-plan pe celebrul [i etern
batjocoritul… Dorel, am revenit acum la
sentimente mai bune, tocmai datorit̀  aces-
tui film.) M-am \ntrebat, v`z#nd aceast̀
pelicul̀ , c#t de veridic  ̀este povestea
relatat̀ , dar am sf#r[it prin a-mi r`spunde
c  ̀nu are nicio importan]̀ , de vreme ce
\nt#mpl̀ rile [i situa]iile-limit̀  asupra c`rora
scenariul insist̀ , admirabil ilustrate prin
jocul actorilor (tineri [i destul de pu]in
cunoscu]i), par at#t de veridice [i reu[esc
s  ̀defineasc  ̀un ansamblu coerent pe
care oricare spectator sunt convins c  ̀\l va
valida.

A[adar, pe scurt, un A.B.I. (automobil
blindat de interven]ie), apar]in#nd Mili]iei, se
„plimb`” prin Bucure[ti, \ndat̀  dup`
c`derea dictaturii comuniste, pentru a g`si
pe unul dintre ocupan]i, un militar \n termen
care, entuziast, \[i p`r`se[te colegii (un
eufemism pentru dezertare, \n limbajul mili-
tar!) pentru a putea lupta, credea el, naiv, la
Televiziune, \mpotriva a[a-zi[ilor terori[ti,
despre care se spunea c  ̀atac  ̀de zor
„inima” live a revolu]iei rom#ne din Calea
Doroban]ilor. |n schimb, are parte de
\nt#mpl̀ ri absolut n`ucitoare, care \i
dezv l̀uie o alt̀  fa]̀  a evenimentelor \n
care a ales s  ̀se implice: confuzie, mai
ales acolo unde ar trebui s  ̀domine
comanda eficient̀ , disciplina, comunicarea

corect̀  [i operativ ,̀ actori principali fiind
oameni \nsp ìm#nta]i, la[i, frico[i,
suspicio[i, lipsi]i de conducere (l̀ sat̀  pe
seama unor civili, primitivi, care, \n posesia
unui pistol automat [i a unei brasarde trico-
lore, purtat̀  cu m#ndrie, se cred mici
Napoleoni, deful#nd frustr`rile de alt̀ dat̀ ),
p t̀run[i de pove[tile cu terori[ti arabi care
le-au fost inoculate de crainici incon[tien]i
sau anonimi patibulari, dornici s  ̀se vad`
pe „sticl̀ ” (ast̀ zi, mul]i dintre ei ar fi ferici]i
s  ̀dea iute din m#n  ̀dinapoia vreunui
reporter care transmite live dintr-un loc
aglomerat!), al c`ror acces \n studioul de
televiziune din care s-a transmis non-stop
Revolu]ia rom#n  ̀din decembrie 1989 a
fost necontrolat [i nelimitat.

Filmul impune printr-un ritm foarte bine
sus]inut, prin succesiunea \nt#mpl̀ rilor, prin
limbajul colorat al militarilor \n termen (rar
am putut auzi replici mai vii [i mai auten-
tice!), printr-un final, excelent realizat, care
dezv l̀uie [i \ntrege[te, de fapt, \nceputul
misterios [i contradictoriu.

Este surprinz t̀or pentru mine c  ̀nici-
unul dintre consultan]ii utiliza]i la realizarea
acestui film – dac  ̀va fi fost vreunul! – nu a
remarcat [i nu a atras aten]ia regizorului [i
celui care a asigurat costumele, c  ̀locote-
nentul Neagu, dup  ̀cum el \nsu[i se reco-
mand  ̀[i a[a cum mai to]i subordona]ii s ì i
se adreseaz ,̀ apare, \n film, cu grade… de
locotenent-major! Vom fi schimbat noi, dup`
1989, stelu]ele gradelor militare, impuse de
sovietici, cu trese, dar este de presupus c`
regizorul Muntean tot ar fi putut g`si pe
cineva care s  ̀[tie semnifica]ia lor!

Singurele momente distonante \n
ansamblul construc]iei, din punctul meu de
vedere, sunt acelea \n care biografia locote-
nentului Neagu (rude plecate \n str ìn t̀ate,
ceva sutane prin familie) l-ar recomanda
mai degrab  ̀pentru un rol de dizident dec#t
pentru unul de „\mp`ciuitorist” (ca s`
folosim un termen drag propagandei comu-
niste), atunci c#nd militarii din subordinea
sa \njur  ̀cu s#rg comunismul [i pe C.I.-stul
unit̀ ]ii (ofi]erul de contrainforma]ii,
apar]in#nd Securit̀ ]ii, nu Mili]iei),
bucur#ndu-se de arestarea acestuia, dup`
cum scena dezert̀ rii lui Costi (Paul Ipate),
\n care A.B.I.-ul Mili]iei este huiduit [i fug`rit
de un grup de revolu]ionari (mai degrab`
be]i dec#t marca]i de \naltele idealuri ale
revolu]iei), cu sticle [i  pietre, mie mi se
pare neverosimil̀ .

Dar, dincolo de aceste m`runte neajun-
suri, filmul lui Radu Muntean este unul pe
care n-ar trebui s`-l rata]i!
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Revolu]ie, entuziasm [i confuzie. Mult` confuzie

Regia: Radu Muntean
Scenariul: Alexandru Baciu,

Radu Muntean, R`zvan
R`dulescu

Operator: Radu Lucaciu
Montaj: Alexandru Radu

„Filmul e povestea pierderii
inocen]ei unei genera]ii [i a

unei revolte populare care a
scos la lumin`, \n egal`

m`sur`, ce avem mai bun [i
mai r`u \n noi. (…) Filmul

este, ca [i revolu]ia din ’89,
o tragicomedie”.

Radu MUNTEAN
www.cinemagia.ro

Men]iunea special` a
Juriului [i Premiul CICAE

(Confedera]ia Interna]ional` a
Cinematografelor de Art` [i

Eseu) la Festivalul
Interna]ional de Film de la

Sarajevo, 2006.

Cel mai bun film \n cadrul
celei de-a doua edi]ii a

Festivalului Interna]ional de
Film Eurasia – Antalya. 

Premiul Special al Juriului
\n cadrul Festivalului de Film

de la Namur.

U

Maior Florin {PERLEA

H#rtia va fi albastr`
Rom#nia, dram`, 2006
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mport#nd un format britanic de
emisiune, dar care s-a bucurat de
oarecare notorietate [i \n alte ]`ri,

Televiziunea Rom#n` a organizat, anul
acesta, pe parcursul mai multor luni, un
show (le cer scuze celor care se vor
sim]i oripila]i de acest termen, dar dac`
spectacolul cu pricina tot e de import,
s`-i spunem, atunci, pe nume!), care, la
noi, a devenit cunoscut sub numele
„Mari rom#ni”.

Nu vreau s` insist aici asupra
modalit`]ii de desf`[urare a acestuia,
asupra felului \n care au fost
ale[i/desemna]i cei meni]i s`-i repre-
zinte, \n final, inclusiv prin realizarea
unor documentare de televiziune, pe
primii zece clasa]i (de[i, pare evident,
uneori, c` oric#t am importa este
inevitabil ca noi s` nu includem, \n orice
asemenea formul` adus` de pe te miri
unde, „ingenioase” elemente de cert`
originalitate pur balcanic`!), dup` cum
nici nu am de g#nd s` prezint aici, \n
spa]iul acestui articol, propriile-mi
op]iuni, cu siguran]` neinteresante pen-
tru cititorii acestei reviste.

Vreau doar s` aduc \n discu]ie trei
probleme pe care rezultatul final al
votului, \n cadrul ultimei etape a show-
ului, le-a ridicat, oarecum legate unele
de altele: 1) cum s-a votat [i cine sunt,
de fapt, cei care au votat; 2) de ce
Rom#nia [i Cehia sunt singurele ]`ri \n
care acest spectacol a adus \n prim
plan un lider politic medieval, \n toate
celelalte ]`ri \n care s-a petrecut
adop]ia acestui format televizat ie[ind
\nving`tori numai lideri politici din se-
colul al XX-lea ([i, ca s` fiu mai exact,
din a doua jum`tate a secolului al XX-
lea!); 3) \n ce m`sur`, a[a cum unii jur-
nali[ti \ncercau s` se \ntemeieze, \n
explica]iile furnizate, pe opiniile unor
sociologi rom#ni (\n grup, necita]i indi-
vidual), cel mai mare rom#n al tuturor
timpurilor, domnitorul {tefan cel Mare,
este din nou \nving`tor, fie [i \n nefiin]`,
gra]ie mitului creat prin „manualele
comuniste”.

S` le lu`m pe r#nd.
Din cele 363.846 de voturi validate,

265.850 au fost \nregistrate pe site-ul

emisiunii (www.mariromani.ro), 16.336
au fost exprimate prin telefon, iar
81.660 de rom#ni au trimis sms-uri.
A[adar, peste 73% dintre voturi au fost
realizate prin intermediul Internetului.
Nimeni nu cunoa[te \ns` care este
structura „internau]ilor” care [i-au expri-
mat votul pe site-ul emisiunii, pentru c`

aceasta nu a putut fi realizat` printr-un
chestionar sociologic, \ntocmit dup`
toate regulile general acceptate.
A[adar, sociologii nu aveau cum s`
exprime un punct de vedere valid,
ne[tiind structura votan]ilor (pe v#rste,
sex, nivel de preg`tire, mediu de prove-
nien]`, venituri [.a.m.d.), [i au trecut la
specula]ii, una dintre
cele mai la
\ndem#n`, c#nd vine
vorba de g`sit expli-
ca]ii plauzibile pentru
vreun fenomen social
cu care se confrunt`
societatea
rom#neasc` postde-
cembrist`, fiind
aceea a nocivit`]ii
regimului comunist,
aici, \n particular, prin
ingerin]ele politico-
ideologice ale acelei
perioade \n
realizarea ma-
nualelor de istorie [i
abilitatea comunis-
mului na]ional de a
crea mituri istorice,
unul dintre ele fiind chiar {tefan cel
Mare. Cei „afecta]i” iremediabil de acele
manuale trebuie s` fi avut \ns`, la
momentul desf`[ur`rii show-ului, de la
30-35 de ani \n sus, pentru c`, ceilal]i,
aveau, \n decembrie 1989, prea pu]ini
ani pentru a gusta pe deplin din
„darurile” otr`vite ale manualelor mistifi-
cate. Or, din cifrele pe care le

vehiculeaz` diferite companii care
investigheaz` profilul utilizatorului de
Internet din Rom#nia*, rezult` c` peste
70% dintre ace[tia sunt tineri cu v#rste
cuprinse \ntre 18 [i 35 de ani, numai
23% av#nd v#rste cuprinse \ntre 36 [i
55 de ani. A[adar, dac` lu`m \n consi-
derare aceste cifre, este pu]in probabil
ca printre „internau]ii” care au votat la
etapa final` a show-ului „Mari rom#ni”
s` se fi aflat prea multe min]i pervertite
de „manualele comuniste”.

Las la o parte faptul c` {tefan cel
Mare era… „Mare” [i „Sf#nt” [i „Bun” cu
mult` vreme \nainte de a [i-l \nsu[i
regimul comunist rom#nesc, dar cine
are curiozitatea de a arunca o privire \n
manualele de istorie incriminate va con-
stata c` este greu de g`sit vreo urm`
de… „mit” \n informa]iile [i explica]iile
oferite elevilor de gimnaziu sau liceu cu
privire la epoca [i personalitatea lui
{tefan cel Mare. |n plus, cum se explic`

faptul c` alte dou` a[a-zise „mituri”
(Mihai Viteazul, dar cu unele umbre,
datorate procesului „leg`rii de glie”, [i
Alexandru Ioan Cuza), pe deplin aca-
parate [i exploatate de regimul comu-
nist, n-au avut acela[i succes, primul
ocup#nd un loc patru (\n urma altui „mit”
na]ional, dar de sorginte literar`, Mihai
Eminescu), iar cel de-al doilea abia
locul al 8-lea, \n urma lui Mircea Eliade
[i Richard Würmbrand, pe care m`
\ndoiesc, foarte serios, c`-i va fi
exploatat, ca „mituri”, regimul comu-
nist... De asemenea, cum se explic`,
atunci, c` regele Carol I, \ntemeietorul

Un show de import

* Vezi Rom#nii dau iama pe net, \n „Jurnalul na]ional”, 12 septembrie 2005. De asemenea, potrivit
cifrelor furnizate de un raport al Pricewaterhouse&Coopers, \n anul 2005, abia 22 % dintre rom#ni uti-
lizeaz` Internetul (\n condi]iile \n care \n ]`rile europene \ntre 50 [i 70 de procente din popula]ie acce-
seaz` Internetul!) [i doar 8,5% de]in un calculator personal. www.mediawebdesign.ro/internet.html.
Nu am luat \n calcul aici, tocmai datorit` dificult`]ilor de interpretare, pe cei din afara ]`rii, care au
putut vota, la r#ndul lor, nestingheri]i pe site-ul emisiunii.

I
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dinastiei de Hohenzollern \n Rom#nia,
nomina odiosa pentru regimul comunist
p#n` la pr`bu[irea sa, \n 1989, i-a
suflat mult` vreme \n ceaf`, \n clasa-
ment, domnitorului moldovean, un a[a-
zis „mit comunist”?

Pe de alt` parte, explica]ia cu
miturile create prin „manualele comu-
niste” a fost utilizat` [i \n cazul Cehiei,
unde, la acela[i gen de spectacol medi-
atic, a ie[it \nving`tor, deta[at, un…
\mp`rat romano-german, dar [i rege al
Boemiei, pe c#t va fi fost [i al Italiei,
Carol al IV-lea, tr`itor \n secolul al XIV-
lea, care, cu siguran]`, de[i a locuit [i
la Praga, trebuie s` se fi sim]it tot at#t
de pu]in ceh, pe c#t se va fi considerat
oricare alt \mp`rat romano-german,
deopotriv` [i rege al Boemiei. Dar ca s`
pui op]iunea cehilor pentru Carol al IV-
lea pe seama manualelor comuniste
este, iar`[i, o enormitate. Scrie
Florentina Ciuverc` (\n „Evenimentul
zilei” din 23 octombrie 2006), lu#ndu-[i
drept pav`z` zisele atot[tiutorilor so-
ciologi: „Ei apreciaz` c` {tefan cel
Mare a c#[tigat campania datorit` mis-
tific`rii imaginii sale \n manualele de
istorie, \n comunism, explica]ie valabil`
[i pentru fosta Cehoslovacie”.

S` vedem \ns` cine sunt cei care au
c#[tigat primul loc, la acest tip de con-
curs, \n alte ]`ri: Marea Britanie
(Winston Churchill, prim-ministru),
Germania (Konrad Adenauer, cancelar);
Fran]a (Charles de Gaulle, prim-minis-
tru [i pre[edinte); SUA (Ronald
Reagan, pre[edinte); Canada (Thomas
Douglas, prim-ministru); Africa de Sud
(Nelson Mandela, pre[edinte); Finlanda
(Carl Mannerheim, prim-ministru [i
pre[edinte); Olanda (Pim Fortuyn, om
politic, asasinat).

Se poate observa c` memoria celor
care au fost chema]i s` aleag`, \n aces-
te ]`ri, pe cel mai reprezentativ personaj
din istoria lor, au optat pentru o persona-
litate politic` de prim rang (prim-minis-
tru sau pre[edinte) remarcat` \ndeosebi
\n a doua jum`tate a secolului al XX-lea,
ceea ce s-ar putea explica prin a[a-zisa
„memorie scurt`” a oamenilor care
reu[esc s` identifice personalit`]i \ntr-un
trecut relativ cunoscut [i despre care
p`streaz` unele amintiri directe. Chiar \n
]`ri cu o monarhie tradi]ional`, care se
bucur` de mare respect, precum \n
Marea Britanie, monarhul, cantonat de
mai bine de dou` secole [i jum`tate \n
limitele principiului „regele domne[te,
dar nu guverneaz`”, a cedat locul, \n
acest clasament, unui carismatic [ef al...
Executivului!

Pe de alt` parte, ar fi interesant de
v`zut – dac` acest show se va realiza

[i \n alte ]`ri est-europene – \n ce
m`sur` personalitatea care se va situa
\n fruntea clasamentului va fi tot un lider
politic de prim rang [i tot din epoca
medieval`, precum \n Rom#nia [i
Cehia. }`rile est-europene, care – dup`
1945, \n contextul interna]ional generat

de avansul Armatei Ro[ii p#n` \n inima
continentului european, la sf#r[itul celui
de Al Doilea R`zboi Mondial, au fost
silite s` accepte, pentru aproape o
jum`tate de veac, un regim politic
comunist, de sorginte stalinist` – este
pu]in probabil s` a[eze \n fruntea aces-
tor clasamente liderii politici din perioa-
da respectiv`. A[adar, aproape cinci-
zeci de ani, reprezent#nd a doua
jum`tate a secolului al XX-lea (dar
exact acea perioad` din care celelalte
]`ri [i-au identificat personalitatea
c#[tig`toare!) reprezint` tabula rasa. 

|n cazul Rom#niei, ar mai fi putut
ap`rea, \ntre primii zece clasa]i, perso-
nalit`]i politice de prim rang din prima

jum`tate a secolului al XX-lea, \n spe-
cial regi sau prim-mini[tri. Carol al II-lea
[i Mihai I ie[eau din aceast` discu]ie,
primul fiind \nc` un personaj istoric prea
controversat, iar cel de-al doilea cel
pu]in la fel de controversat \n primul
deceniu postdecembrist; poate
Ferdinand I, dar el nici m`car nu a intrat
\n primii zece, reu[ind \ns` aceast` per-
forman]` Carol I, a c`rui principal`
activitate ca monarh fondator (pentru
care a [i fost, de altfel, apreciat) ]ine
mai degrab` de secolul al XIX-lea,
dec#t de cel urm`tor. Ar mai r`m#ne
c#]iva prim-mini[tri (Ion I.C. Br`tianu,
de pild`, legat direct de realizarea Marii
Uniri din 1918), dar despre ei s-a vorbit
prea pu]in \nainte de 1989 pentru ca
opinia public` s`-i fixeze cu adev`rat \n
categoria personalit`]ilor politice de
prim rang, iar dup` 1989 abia s-a
redeschis discu]ia cu privire la stabilirea
\nsemn`t`]ii acestora.

|n opinia noastr`, rezultatul votului
exprimat cu prilejul acestui show de
import reflect` mai degrab` o refugiere
a rom#nilor \ntr-un trecut glorios,
reprezentativ, de care pot fi cu adev`rat
m#ndri, \n detrimentul unui prezent mar-
cat de incertitudine [i de o profund`
criz` a valorilor.                                

Maior Florin {PERLEA

CLASAMENT „MARI ROM@NI”
octombrie 2006

voturi
1. {tefan cel Mare 77.493
2. Carol I 52.474
3. Mihai Eminescu 50.640
4. Mihai Viteazul 48.725
5. Richard Würmbrand 46.973
6. Ion Antonescu 27.483
7. Mircea Eliade 17.019
8. Alexandru Ioan Cuza 16.383
9. Constantin Br#ncu[i 14.831
10. Nadia Com`neci 11.825

P.S.  Din  to]i  cei  zece  a[a-zzi[i  „avoca]i”  (cum,  de  altfel,  le  [i  cerea  rolul  asumat!)
ai  primelor  zece  personalit`]i  alese,  prin  vot,  \n  final,  unul  singur  s-aa  dovedit  a  fi,  \n

realitate,  un  adev`rat  „procuror”:  Adrian  Cioroianu,  \n  cazul  mare[alului  Ion
Antonescu.  Este  acela[i  personaj  c`ruia  \i  dator`m,  pe  parcursul  shhow-uului,  [i

c#teva  nestemate  de  interpretare  –  „political  corectness”,  o  ttempora!…  –  a  epocii
[i  faptelor  celui  ales  ca  fiind  cel  mai  mare  rom#n  al  tuturor  timpurilor:  {tefan  cel

Mare.  Adrian  Cioroianu  a  sus]inut,  tocmai  tulburat,  probabil,  din  lectura
LLettopiise]ulluii cronicarului  Ureche,  c`  domnitorul  moldovean  nu  ar  fi  fost  unul

„democrat”  (!)  [i  c`,  din  punctul  s`u  de  vedere,  ar  fi  preferat  ca  acesta  s`  ridice
mai  multe  [coli  dec#t  biserici  (!).  Este  foarte  posibil,  de  aceea,  ca  domnul

Cioroianu  s`  ne  explice,  c#t  de  cur#nd,  l`s#ndu-nne  cu  des`v#r[ire  mu]i  de  uimire,
c`  [i  Burebista  ar  fi  de  condamnat  c`  n-aa  \ntrunit  „Parlamentul”  ttarabbosttes-iilor  pen-

tru  a-ii  consulta  „democratic”  pe  ace[tia  cu  privire  la  sacrificarea  minunatei  [i
nepre]uitei  vi]e  de  vie,  at#t  de  aduc`toare  de  bun`  dispozi]ie  [i  fericire  printre

„cet`]enii”  daci,  con[tien]i,  nu-ii  a[a?,  de  drepturile  [i  libert`]ile  lor  fundamentale!  
A  doua  afirma]ie  a  c`p`tat,  prompt,  chiar  \n  cadrul  emisiunii,  replica  unuia  din-
tre  redutabilii  speciali[ti  rom#ni  \n  ceea  ce  prive[te  epoca  lui  {tefan  cel  Mare  –

l-aam  numit  aici  pe  istoricul  {tefan  S.  Gorovei  –  care,  de[i  pitit  undeva  prin  public,
pe  ultimele  r#nduri  ale  unor  gradene  \nghesuite,  i-aa  atras  aten]ia  mai  t#n`rului  s`u
coleg,  Adrian  Cioroianu,  c`  m`n`stirile,  \n  acele  vremuri,  erau,  deopotriv`,  centre

de  cultur`  [i  [coli.  E  inutil,  ca  istoric,  s`  depl#ngi  c`  n-aai  o  Universitate  \n  ]`rile
rom#ne,  \n  secolul  al  XIV-llea  –  spre  deosebire  de  occidentul  european,  unde,  \n

aceea[i  perioad`,  ele  aveau  deja  tradi]ie!  –  de  vreme  ce  aceste  ]`ri  abia  \[i  \nce-
peau  atunci  existen]a  politic`  \n  alc`tuirea  [tiut`,  dar  ar  fi  foarte  util,  ca  istoric,  s`

[tii  c`  m`n`stirile,  \n  evul  mediu  rom#nesc,  ca  [i  \n  Occident  de  altfel,  erau
adev`rate  [coli...  Noroc  cu  dl.  {tefan  Gorovei!
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www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWW.htm

O enciclopedie a Primului R`zboi Mondial pentru
tinerii care studiaz` istoria, cu o multitudine de informa]ii
despre campanii, personalit`]i, arme [i tactici militare.
Construc]ie simpl` [i navigare rapid`.

www.worldwar2.ro/primulrazboi

Patru articole interesante despre patru momente ale
R`zboiului de Reîntregire, într-un site care are ca preocu-

pare de baz` prezentarea particip`rii armatei rom#ne la Al
Doilea R`zboi Mondial. De[i sec]iunea despre perioada
1916-1919 este înc` în construc]ie, ini]iativa grupului care
lucreaz` la acest proiect este l`udabil`.

www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/

Sec]iunea Arhivei Na]ionale Britanice dedicat` Primul
R`zboi Mondial atrage prin num`rul mare de documente din
epoc`, expuse pentru prima dat` pe internet. Site-ul este o
invita]ie pentru cei ce vor s` studieze acest subiect în
arhivele britanice.

SShhoorrttccuuttss

www.gwpda.org

Un site bogat în informa]ie [i dedicat, în principal, prezent`rii
de documente din anii Primului R`zboi Mondial. Acestea sunt
structurate cronologic pe o gam` variat` de criterii: de la
tratatele oficiale între statele beligerante pân` la memorii [i
telegrame schimbate de personalit`]ile vremii. Alte sec]iuni
includ informa]ii legate de r`zboiul maritim [i frontul medical,
precum [i numeroase imagini, cele mai multe aflate exclusiv
pe acest site.

www.1914-1918.net

Un site dedicat tuturor britanicilor care au luptat în Marele
R`zboi. De[i este adresat, în primul rând, vizitatorului

obi[nuit, site-ul poate fi util [i speciali[tilor prin informa]iile
valoroase legate de armata britanic`, precum comanda,
structura [i desf`[urarea de for]e. Un site de re]inut prin

informa]iile oferite si accesibilitatea navig`rii.

Afi[e de propagand` din Primul R`zboi Mondial



97document 2006 1-4 (31-34)

www  document

www.firstworldwar.com

Una dintre cele mai bune îmbin`ri \ntre istorie [i internet!
Grafic` [i construc]ie excelente, informa]ie din abunden]`!

Aproape c` nu exist` ceva legat de r`zboi care s` fi sc`pat
autorilor acestui site de excep]ie: enciclopedii, lista b`t`liilor,

cu descrieri detaliate, cronologii, arme etc. Recomandat
cercet`torilor, în primul rând, dar [i oric`rui pasionat de isto-

ria Primului R`zboi Mondial, indiferent de nivelul s`u de
informare.

www.worldwar1atsea.net/

Una dintre cele mai bune surse pentru cunoa[terea
opera]iilor maritime din perioada 1914-1918. Informa]iile sunt
detaliate [i acoper` o arie foarte larg` a istoriei maritime, înainte [i
dup` Primul R`zboi Mondial, oferind, astfel, o imagine complex`
asupra evolu]iei armelor [i a tehnologiei specifice r`zboiului naval.

www.richthofen.com

Acest site ofer` varianta electronic` a c`r]ii lui Manfred von
Richthofen, celebrul pilot german, cunoscut sub numele de

Baronul Ro[u. Scris` în anii Primului R`zboi Mondial, cartea ofer`
o lectur` interesant` asupra conflagra]iei, dar [i a evolu]iei psiho-
logice a autorului, fiind o m`rturie despre degradarea moral̀  a
omului care convie]uie[te zilnic cu moartea.

www.art-ww1.com/

O baz` de date care cuprinde peste 110 tablouri, pic-
tate de arti[tii epocii, reflectând toate fazele r`zboiului, de la
mar[ul tinerilor recru]i spre front, trecând prin ororile
tran[eelor [i terminând cu ipostazele mor]ii.

www.worldwar1.com

Un portal c`tre cele mai bune site-uri despre Primul R`zboi
Mondial, dar [i cu un con]inut propriu, axat în principal pe

h`r]i, arme, fotografii [i chiar mp3-uri, cu melodiile din acea
perioad`. De[i folosit mai degrab` pentru link-urile cu alte

site-uri de profil, con]inutul propriu este în continu` dez-
voltare, sec]iunea referitoare la arme [i muni]ii fiind foarte

bine documentat`. Este unul dintre pu]inele site-uri care
ofer` [i detalii tehnice, foarte c`utate de pasiona]ii de arme

din toat` lumea.

SShhoorrttccuuttss

www.pbs.org/greatwar

Este foarte probabil ca acest site s` fi fost gândit pentru a
furniza doar informa]ii generale. Nu exceleaz` prin ceva
extraordinar, fiind util mai ales celor care vor o punere în

tem` cât mai rapid` [i facil` [i ob]inerea unei perspective de
ansamblu asupra evenimentelor din anii Primului R`zboi

Mondial. Meniul este accesibil, informa]ia c`utat` poate fi
g`sit` rapid.

Rubric` realizat` de Petre-Florian DR~GHICI



radi]ionalul congres de istorie
militar` de sub auspiciile Comisiei
Interna]ionale de specialitate s-a

desf`[urat, anul acesta, în perioada 19-
26 august, la Potsdam (Germania).

Un num`r de 255 de speciali[ti din 37
de ]`ri ale lumii, au dezb`tut o tem`
incitant`: Statul – na]iune, Na]ionalismul
[i Armata. În [edin]a de deschidere, dr.
Franz Josef Jung, ministrul federal al
ap`r`rii din ]ara gazd` a rostit o
alocu]iune, în care a subliniat priorit`]ile
Germaniei în domeniul politicii de
securitate [i ap`rare [i a f`cut referiri la
rolul istoriei militare pentru Bundeswehr. 

Ministrul federal al ap`r`rii a ar`tat c`
Potsdam-ul este centrul istoriografiei
militare germane, aici func]ionând
institutul de profil [i o catedr` de istorie
militar` la Universitate, care are un rol
important în formarea speciali[tilor
necesari armatei. Demnitarul german a
subliniat faptul c` cercetarea trecutului
militar nu trebuie s` se limiteze doar la
„istoria-b`t`lie”, ci se impune analizarea
multiplelor aspecte ale organiz`rii [i
func]ion`rii organismului militar, inclusiv
rela]ionarea lui cu societatea.

Programul [tiin]ific a cuprins 13
sec]iuni, dou` mese rotunde [i o

prezentare de carte. Au fost sus]inute 49
de comunic`ri [tiin]ifice din cele 50
planificate. Acestea au abordat diverse
aspecte cum ar fi: formele
na]ionalismului, înainte de 1789; revolu]ii,
mi[c`ri de eliberare, construc]ii statale în

timpul a[a-numitului „secol lung” (1789-
1914); colonialism, imperialism [i state
non-europene; epoca r`zboaielor
mondiale; „R`zboiul Rece” [i crearea
noilor na]iuni; na]ionalism [i „noile
r`zboaie”; alian]e, for]e suprana]ionale
etc.

Dup` opinia multor cercet`tori,

Revolu]ia francez` din 1789 a marcat
începutul na]ionalismului modern, care s-
a dezvoltat apoi în timpul secolului lung,
veacul al XIX-lea fiind socotit, cum se
[tie, [i „secolul na]ionalit`]ilor”. În aceast`
perioad` s-a definitivat sistemul european
de state, multe na]iuni de pe b`trânul
continent des`vâr[indu-[i construc]ia
statal` – Germania, Italia, Grecia, Serbia,
România, Bulgaria etc. În acest proces
de „nation building”, armata a jucat un rol
important, ea fiind unul din principalii
factori ai construc]iei identit`]ii na]ionale.
Ea a uzat de mijloacele care i-au stat la
îndemân`: drapelul, imnul na]ional,
jur`mântul de fidelitate fa]` de patrie
[i/sau Rege, înv`]`mântul militar,
procesul instructiv-educativ, armata fiind
considerat` o adev`rat` „[coal` a
na]iunii” etc. Asemenea aspecte s-au
reg`sit în comunic`rile prezentate de
Jörg Echtenkamp (Von „teuschen Kriegs
und Wehmann”. Nationalismus, Krieg
und Militär in der Zeit des
antinapoleonischen Kriege – Germania),
Diego Alejandro Soria (L’armée dans la
genèse de l’état argentin – Argentina),
Pietro del Negro (Militarisation et
nationalisation dans le long XIX-ème
siècle. Le cas italien – Italia), Elpraxia S.
Paschalidou (The concept of the national
expansion and the Hellenic Army 1821-
1954 – Grecia), Massimo de Leonardis
(The Monarchy, the Army and the
building of the Italian Nation 1861-1918 –
Italia) [i Yasuuyki Kawamura (Nation
Building and the military system: In the
case of Japan – Japonia).

Un caz interesant a fost cel al Belgiei,
armata fiind, potrivit istoricului Richard
Boijen, un „ciment al na]iunii” (L’armée
ciment de la nation? Le cas de la
Belgique, 1830-1914). Împ`r]i]i între
valoni [i flamanzi, locuitorii regatului,
constituit în 1830, au devenit „belgieni” [i
prin ac]iunea armatei. Rolul ei nu a fost
unul u[or, datorit` problemei lingvistice,
egalitatea celor dou` limbi, francez` [i
flamand`, fiind rezolvat` abia în anii
Primului R`zboi Mondial.

Secolul al XX-lea, un secol scurt
(1914-1989), este caracterizat prin cele
dou` r`zboaie mondiale (1914-1918;
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Potsdam

Al XXXII-lea Congres Interna]ional
de Istorie Militar`

Colonel (r) dr. Petre OTU
Pre[edintele Comisiei Rom#ne de Istorie Militar`

T

Vila Ingenheim, sediul Institutului de Cercetare a Istorie Militare (Potsdam)



1939-1945), prin industrializarea
r`zboiului, prin generalizarea conscrip]iei
[i a conceptului de „na]iune armat`”, ca
urmare a cre[terii considerabile a
capacit`]ii de mobilizare a statelor.

Referitor la aceste aspecte, unii
speciali[ti la reuniunea de la Potsdam au
adus în discu]ie diferen]ieri semnificative.
Mario Faivre (L’armée dans l’ètat-nation
aux 19-ème et 20- ème siècle – Fran]a) a
ar`tat c` exist` mai multe concep]ii
(metode) de mobilizare a spiritelor [i a
voin]elor. În primul, rând cea democratic`,
în care este admis` pluralitatea de opinii,
majoritatea cet`]enilor aderând liber la
modul de via]` al na]iunii. Opus` acesteia
este metoda totalitar`, fondat` pe o
ideologie care reclam` unanimitatea
opiniilor cet`]enilor unei ]`ri. De
asemenea, mai poate fi luat` în discu]ie
[i o concep]ie monarhic` [i/sau religioas`
în care coeziunea na]iunilor este înt`rit`
fie de prestigiul [efului, fie de preceptele
religioase. Un exemplu din aceast`
categorie îl constituie Lloyd Georges, W.
Wilson, George Clemencean, F. D.
Roosevelt s.a., personalit`]i istorice
charismatice.

În statele democratice, persuasiunea
reprezint` modul principal de mobilizare a
cet`]enilor, scopul principal fiind
stimularea pasiunii populare, inclusiv prin
presiunea mediatic`. Dimpotriv`, în
statele totalitare spiritele sunt mobilizate
prin apelul la idei ce con]in no]iuni de
clas`, ras`, partid sau religie etc. Elita
conduc`toare ac]ioneaz` pentru
impunerea obiectivelor sale în dauna
intereselor individuale. Statele totalitare
dezvolt` o viziune conflictual` a societ`]ii,
inamicul interior fiind considerat aliat al
celui exterior.

Perioada celei de-a doua conflagra]ii
mondiale [i a „R`zboiului Rece” a fost
una dintre temele cele mai dezb`tute în
timpul Congresului de la Potsdam.
Subiectele [i perspectivele au fost
diferite. Astfel, Brian Bond (Marea
Britanie) a ar`tat c` una dintre cele mai
importante cauze ale severei înfrângeri
din mai-iunie 1940, o reprezint`
predominan]a intereselor na]ionale ale
alia]ilor vest-europeni în dauna celor de
coali]ie (comunicarea – The fatal
predominance of national interests in the
defeat of the Western allies in 1940).
Istoricul american Geoffrey P. Megargee
din SUA (comunicarea – Sociopathie
Nationalism. The German Military and the
nazi camp system) a dovedit, pe baza
unor noi documente, implicarea direct` a
e[aloanelor de vârf ale Wehrmacht-ului în
aplicarea „solu]iei finale”, în cel de-al III-
lea Reich.

O comunicare foarte interesant` a
prezentat Petteri Jouko din Finlanda
(Finish War Plans during the years of the
Cold War) ]ara care, în timpul „R`zboiului
Rece”, a avut o situa]ie particular`.

Percep]ia amenin]`rilor a fost în rela]ie
direct` cu circumstan]ele politice,
organele de planificare strategic`
elaborând mai multe planuri de opera]ii.
Cât prive[te Uniunea Sovietic`, de[i
Finlanda avea o rela]ie special`, ea a fost
perceput`, pe baza tradi]iei istorice, drept
o poten]ial` [i grav` amenin]are, fapt
reg`sit în proiectele de ap`rare care au
avut un caracter ultrasecret.

Orientul Mijlociu, cu poten]ialul s`u
exploziv, a f`cut obiectul comunic`rilor
prezentate de Christos Iakovou, din Cipru
(The impact of the Suez Crisis (1956) on
the decolonization struggle of Cyprus
under the sub-topic colonialism,
imperialism and non-European States) [i
Dani Asher din Israel (Egypt and Siria.
Mustering the Armies in the name of
„Arab Nationalism”. A comparative
analysis of arab plans to launch the Yom
Kippur War in October 1973).

În sfâr[it, semnal`m dou` comunic`ri
foarte interesante despre perioada post-
„R`zboi Rece”. Joseph P. Harahan a
analizat procesul de destr`mare a Uniunii
Sovietice [i de na[tere a noilor state
(After the Soviet Union’s Collapse
Emerging nations and the use of Armies
as Symbol of sovereignty). În acest
context, for]a militar` a fost utilizat`
pentru legitimarea noilor elite
conduc`toare (cazurile din Turkmenistan,
Uzbekistan [i Kirghizstan), în conflictele
civile (Georgia [i Azerbaidjan), pentru
consolidarea noilor state (]`rile baltice,
Ucraina). Dup` 1995, a fost evident`
tendin]a Rusiei de a integra noile state
sub diferite forme, în orbita sa.

Colonelul dr. Winfried Heineman a
prezentat o comunicare despre
integrarea personalului [i tehnicii de
lupt` a armatei fostei Republici
Democrate Germane dup` unificarea
german` (East German Army Personnel
and Equipment in the Bundeswehr after
1990). Colonelul Heineman a ar`tat c`
termenul de „reunificare a Germaniei”
nu este corect, deoarece nu s-a format
un nou stat din cele dou` existente
pân` în toamna anului 1990. Practic
„falimentara” Republic` Democrat`
German` a încetat s` mai existe [i s-a
integrat Republicii Federale Germane,
care [i-a p`strat continuitatea statal`. În
acest context „Volksarmee” sau „Armata
poporului” a defunctei Republici
Democrate Germane a fost dizolvat`,
iar o parte din personal, armamentul [i
tehnica de lupt` au fost transferate
Bundeswehr-ului. Criteriile au fost foarte
stricte, fiind exclu[i ofi]erii [i subofi]erii
fostelor servicii de informa]ii, activi[tii
politici [i cei care aveau vârsta de peste
47 de ani. Au fost, îns`, p`stra]i ofi]erii
[i subofi]erii mai tineri, în special cei din
armele tehnice. La sfâr[itul anului 1998
num`rul personalului militar provenit din
fosta armat` a Republicii Democrate

Germane în Bundeswehr era de 9.300
de toate gradele, ceea ce reprezint`
aproape 10% din efectivul din 1990. 

Programul [tiin]ific al Congresului a
mai inclus dou` mese rotunde despre
dezvoltarea proiectelor interna]ionale de
cooperare în domeniul istoriei militare [i
integrarea fo[tilor militari inamici în
armate dup` revolu]ii, r`zboaie civile [i
reunificare. 

De asemenea, au fost prezentate o
serie de lucr`ri [i publica]ii de istorie
militar`. Între ele se deta[eaz` nr.86 al
Revue Internationale d’Histoire Militaire,
consacrat` evolu]iei recrut`rii în diverse
armate europene. În aceast` revist` dr.
Mihail E. Ionescu [i dr. Petre Otu
semneaz` un studiu extins despre
evolu]ia recrut`rii în armata român` în
perioada 1859-1939.

În cadrul congresului, dr. Mihail E.
Ionescu, directorul Institutului pentru
Studii Politice de Ap`rare [i Istorie
Militar`, a prezentat comunicarea:
Construc]ia european` a armatei
române în timpul secolului lung (1789-
1914) [i a f`cut mai multe interven]ii la
comunic`rile prezentate. Semnatarul
acestor rânduri a condus panelul al IX-
lea al reuniunii. La rândul s`u, colonelul
dr. Alexandru O[ca, a participat la
[edin]ele Comitetului de Arhiv`. 

În concluzie, al XXXII-lea Congres
interna]ional de istorie militar`,
desf`[urat în „capitala” istoriografiei
militare germane, Potsdam, a fost o
reu[it` deplin` sub raport [tiin]ific [i
organizatoric, iar prezen]a româneasc`
s-a dovedit deosebit de util`, deoarece
s-a asigurat men]inerea leg`turilor de
cooperare [tiin]ific` cu institu]iile de
profil din alte ]`ri.                             
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Revue Internationale d’Histoire Militaire,
nr. 86/2006, dedicat recrut`rii militarilor în
secolele XIX-XX.
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rintre manifest`rile dedicate împlinirii a 90 de ani de la intrarea
României în Primul R`zboi Mondial, un loc aparte l-a ocupat festivitatea
organizat` de Muzeul Militar Na]ional [i Centrul 48 Comunica]ii [i

Informatic` Strategic`, la 2 septembrie a.c., la Fortul Mogo[oaia.
În prima parte a programului, membrii unor asocia]ii de reconstituire

istorico-militar` din România, Bulgaria [i Austria, echipa]i cu uniforme militare
[i armament de epoc`, au prezentat demonstra]ii de instruc]ie de front [i
tactic` dup` regulamentele militare din perioada Primului R`zboi Mondial,
precum [i reconstituirea unei ac]iuni de lupt` din toamna anului 1916. Ulterior,
participan]ii au vizitat Fortul Mogo[oaia [i standurile cu exponate [i material
informativ privind transmisiunile, serviciul sanitar, asisten]a religioas` [i
sistemul de fortifica]ii din jurul Bucure[tilor din timpul R`zboiului de Întregire. 

Trebuie salutat` ini]iativa colegilor de la Muzeul Militar Na]ional, în frunte
cu directorul muzeului, colonelul dr. Vasile Popa, pentru curajul avut, în pofida
mijloacelor financiare modeste, de a ini]ia – dup` 11 ani de la festivit`]ile
organizate de guvernul Rom#niei, în august 1995, la C`lug`reni – o
reconstituire pe teren a unei ac]iuni de lupt`, reconstituire care a fost punctul
de atrac]ie al evenimentului cultural. (L.D.)

Reconstituirea B`t`liei Bucure[tilor

Pe urmele eroilor din 1916
u prilejul anivers`rii a 90 de ani de la intrarea României în
Primul R`zboi Mondial, Oficiul Na]ional pentru Cultul Eroilor,
Serviciul Istoric al Armatei [i Centrul de Studii [i P`strare a

Arhivelor Militare Istorice din Pite[ti au organizat, în zilele de 12-13
august 2006, o c`l`torie de studii în zona Bran-Câmpulung, locul
eroicelor b`t`lii duse de armata român` în toamna anului 1916.

La acest eveniment au participat personalit`]i ale istoriografiei
române[ti, speciali[ti din structurile cu profil cultural din armat`,
precum [i numero[i iubitori de istorie.

Au fost distribuite, prin grija colegilor de la Centrul de Studii [i
P`strare a Arhivelor Militare Istorice, care s-au dovedit, ca de
atâtea ori, ni[te gazde excelente, mape cu un bogat material
documentar [i iconografic, necesar unei mai bune în]elegeri a
desf`[ur`rii evenimentelor de acum aproape o sut` de ani.

Dup` o c`l`torie pe serpentinele v`ii D#mbovi]ei, prilej de a
admira încânt`torul peisaj al mun]ilor Leaota, am ajuns pe locul
luptelor duse de Divizia 3 Infanterie, în primele zile ale r`zboiului.
Un reprezentant al Batalionului 30 Vân`tori de Munte
„Dragoslavele“ a realizat orientarea topografic`. Doi cercet`tori de
la Serviciul Istoric al Armatei [i Centrul de Studii [i P`strare a
Arhivelor Militare Istorice, Manuel St`nescu [i, respectiv, Mihai
{oitariu, au prezentat interesante comunic`ri despre fazele
ofensive [i defensive ale opera]iilor militare duse pe culoarul
Ruc`r-Bran. 

Urm`torul popas a avut loc la mormântul locotenent-
colonelului Gheorghe Bordea Poenaru, primul militar român c`zut
la datorie în R`zboiul de Reîntregire, unde a fost oficiat` o slujb`
de pomenire. Colonelul dr. Cornel Carp, comandantul Centrului
de Studii [i P`strare a Arhivelor Militare Istorice, a evocat figura
eroului [i desf`[urarea primelor lupte din seara zilei de 14/27
august 1916. Ceremonia a fost cu atât mai emo]ionant` cu cât ne
aflam chiar pe locul unde au avut loc evenimentele, pe vechea
grani]` a României Mici. Întâmplarea a f`cut ca, la comemorare,
s` participe [i un localnic octogenar – veteran de r`zboi, c`zut
prizonier la Stalingrad, în decembrie 1942 – ca semn al prezen]ei
printre noi a istoriei înv`]ate din c`r]i.

Dup` ceremonia depunerii unei coroane de flori la cimitirul
militar din Dragoslavele, la Ansamblul Monumental de la Mateia[
– ridicat în memoria luptelor duse în noiembrie 1916, când
unit`]ile din compunerea Grupului „N`m`ie[ti“ au împiedicat, cu
pre]ul unor mari sacrificii, înaintarea trupelor austro-germane spre

Câmpulung-Muscel [i debu[area lor în Câmpia Român` – a avut
loc o prezentare topografic`, urmat` de interven]ia profesorului
{tefan Tr#mbaciu, fost director al A[ez`mântului de la Mateia[,
care a f`cut o ampl` prezentare a luptelor duse pe aceste locuri,
precum [i a istoriei construirii Ansamblului Monumental. Domnia
sa ne-a ar`tat urmele vechilor tran[ee, aflate chiar la picioarele
noastre, [i a descris cum, la începutul anilor ’20 ai secolului trecut,
pantele mun]ilor din zon` erau înc` în]esate cu osemintele celor
c`zu]i în lupt`. Ulterior, s-a vizitat Mausoleul [i Muzeul de istorie
militar`, unde a fost admirat` impresionanta dioram` care
prezint` B`t`lia de la Mateia[. În osuarul din subsolul muzeului
s-a oficiat o slujb` de pomenire a eroilor c`zu]i în lupt` [i au fost
depuse coroane de flori.

În diminea]a zilei de 13 august a avut loc dezbaterea cu tema
„90 de ani de la intrarea României în Primul R`zboi Mondial.“
Participan]ii la dezbatere au abordat o problematic` divers` [i
interesant`, care a inclus, printre altele, pozi]ia regelui Carol I fa]`
de posibilitatea schimb`rii alian]elor politico-militare ale României
sau contextul geopolitic [i geostrategic al deciziei Consiliului de
Coroan` de la 14/27 august 1916.  S-a c`zut de acord asupra
necesit`]ii aprofund`rii studiilor asupra rela]iilor româno-germane,
în anii premerg`tori intr`rii României în r`zboi. În finalul dezbaterii,
s-a subliniat faptul c` înfrângerile suferite de armata român` în
ultimele luni ale anului 1916 nu au diminuat voin]a militarilor [i a
factorilor de decizie privind continuarea luptelor pentru ap`rarea
fiin]ei na]ionale [i a realiz`rii idealului Reîntregirii. 

Pe drumul de întoarcere spre Pite[ti a fost depus` o coroan`
de flori la Cimitirul Eroilor din Lere[ti. La Câmpulung-Muscel a fost
vizitat Ansamblul istorico-cultural „Negru-vod`”, care cuprinde
Biserica Domneasc` Negru Vod`, cu mormintele primilor
Basarabi, Casa Domneasc` din secolul al XVII-lea, construit` pe
vechi temelii din secolul al XIV-lea, [i Biserica Mic` (Bolni]a),
pictat` de Gheorghe Tattarescu, în 1860. 

Pentru to]i participan]ii, aceast` c`l`torie de studii a
reprezentat o ocazie de a aduce un pios omagiu eroilor c`zu]i pe
câmpul de onoare în timpul dramaticei campanii din toamna
anului 1916. În acela[i timp, s-a demonstrat necesitatea unor
asemenea c`l`torii, dincolo de zidurile bibliotecilor [i ale s`lilor de
studiu, pentru o mai bun` cunoa[tere a istoriei na]ionale.          

C

P

Lucian DR~GHICI
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n perioada 27 – 29 aprilie 2006 a
avut loc, în Italia, Conferin]a

interna]ional` „De la Helsinki la
Gorbaciov (1975 – 1985). Globalizarea
confrunt`rii bipolare”, organizat` sub
egida Centrului Inter-Universitar
«Machiavelli» pentru Studierea
Conflictelor din timpul R`zboiului Rece
(Centro Interuniversitario «Machiavelli»
per lo Studio dei Conflitti Strutturali
della Guerra Fredda – CIMA, Italia) [i a
Proiectului Interna]ional de Istorie a
R`zboiului Rece (CWIHP, Statele Unite
ale Americii).

Înfiin]at în anul 2001, dup`
asocierea sec]iilor de istorie universal`
ale Universit`]ilor din Floren]a, Padova,
Pavia, Roma Tre, Perugia [i Urbino,
CIMA particip` activ în cadrul unor
programe interna]ionale de istorie,
ini]iate în deceniul trecut în Statele
Unite ale Americii [i Europa – Cold War
International History Project (CWIHP) [i
Parallel History Project on NATO and
the Warsaw Pact (PHP) – [i
colaboreaz` constant cu Miller Center

of Public Affairs at the University of
Virginia (S.U.A.), National Security
Archive (S.U.A.), Center for Security
Studies and Conflict Research (Zürich,
Elve]ia) [i Institute for Military Studies –
Austrian Defence Academy (Viena,
Austria).

Conferin]a interna]ional` „De la
Helsinki la Gorbaciov (1975 – 1985).
Globalizarea confrunt`rii bipolare” s-a
desf`[urat, timp de trei zile, la Artimino,
în apropiere de Floren]a, în palatul „La
Ferdinanda”, construit la ini]iativa
Marelui Duce al Toscanei, Ferdinando I
de Medici, în jurul anului 1600. În
cadrul reuniunii, istorici din Italia,
Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie, Fran]a, Germania, Polonia,
România [i Israel au prezentat 41 de
comunic`ri [tiin]ifice, grupate în jurul
urm`toarelor subiecte principale:
sfâr[itul rela]iilor de destindere dintre
SUA [i URSS (1975 – 1980), criza
eurorachetelor de la începutul anilor
’80, problemele politice [i de ap`rare
strategic` din perioada 1975 – 1985,
integrarea european`, crizele politico-
militare din Europa la sfâr[itul anilor ’70
[i începutul anilor ’80, eurocomunismul
[i globalizarea R`zboiului Rece. Din
partea României, subsemnatul a
sus]inut, în a doua zi a lucr`rilor
conferin]ei, comunicarea Criza
polonez` [i pozi]ia deosebit` a
României la sfâr[itul anilor ’70 [i
începutul anilor ’80.

Programul întregii reuniuni [tiin]ifice
se poate consulta accesând site-ul
www.machiavellicenter.net.

În cursul conferin]ei, participan]ii au
primit din partea organizatorilor un CD
cu toate comunic`rile prezentate la
reuniune, precum [i un CD reader
intitulat From Helsinki to Gorbatchev,
1975 – 1985. Acesta a fost realizat de
Barbara Zanchetta [i Mircea Munteanu,
sub egida CIMA [i a CWIHP, [i con]ine,
în principal, copii ale unor documente
americane în leg`tur` cu evenimentele
politico-militare care au avut loc în
Europa, America de Nord, Asia [i Africa
în perioada 1975 – 1985. Cei interesa]i
\l pot consulta la sediul Serviciului
Istoric al Armatei.                             

Maior PETRE OPRI{

Globalizarea
confrunt`rii bipolare

|

a 1 aprilie 2006 s-au împlinit
86 de ani de la crearea

Serviciului Istoric al Marelui Stat
Major – cu denumirile [i transform`rile
sale succesive – institu]ie care a con-

tribuit în mod semnificativ, prin volume
de studii [i documente, la cunoa[terea
particip`rii armatei române la R`zboiul
de Independen]` [i la R`zboiul pentru
Întregirea Neamului. De asemenea, la

14 august, anul acesta, s-au împlinit
90 de ani de la intrarea României în
Primul Razboi Mondial, moment cu

profunde semnifica]ii pentru des`vâr-
[irea statului na]ional unitar român.

Serviciul Arhive si Documentare
Militar` – care, de la 1 mai 2006, se
nume[te SServiiciiull  IIsttoriic  all  Armatteii,

reluând, astfel, tradi]ia întrerupt` în anii
‘70 ai secolului trecut – a organizat, la

20 aprilie a.c., la Sala „Alba Iulia” a
Cercului Militar Na]ional, simpozionul
cu tema „România  în  Primul  R`zboi

Mondial.  90  de  ani  de  la  intrarea
României  în  r`zboi”, la care au partici-

pat importante personalit`]i ale vie]ii
academice [i [tiin]ifice. Statul Major
General a fost reprezentat de gene-

ralul maior dr. Teodor Frunzeti, la vre-
mea aceea directorul adjunct al SMG.
Cu acela[i prilej, a fost lansat volumul
de documente „În  slujba  muzei  Clio.  O

istorie  a  Serviciului  Istoric  al  Marelui
Stat  Major,  1920–1945”, la eveniment

fiind prezen]i istoricii Florin
Constantiniu, Dinu C. Giurescu (mem-

bri ai Academiei Române) [i Ioan
Scurtu, care au subliniat, în

interven]iile lor, importan]a Serviciului
Istoric în studierea particip`rii armatei

române la Primul R`zboi Mondial [i la
R`zboiul de Independen]`, în organi-

zarea depozitului de arhiv` al
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i a

Muzeului Militar Na]ional, institu]ie de
prestigiu pentru conservarea tradi]iilor
militare ale poporului român. (F.{.)

Un act reparator

L
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rincipala direc]ie de activitate a
Institutului Na]ional pentru Studiul

Totalitarismului (INST) este studierea
formelor complexe de manifestare ale
fenomenului totalitar. Pe aceast` linie,
manifestarea interna]ional` „Masacrele
de la Katyn [i rolul lor în construirea unei
memorii democratice”, organizat` de
INST, în zilele de 6 [i 7 octombrie 2006,
a constituit ocazia, pentru participan]ii
români [i str`ini, de a aborda
problematica mecanismelor represive
ale sistemelor totalitare, în spe]` ale
regimului sovietic, ca [i problema
vinov`]iilor/responsabilit`]ilor care, pe de
o parte, trebuie asumate [i, pe de alt`
parte, considerate puncte de reper în
efortul colectiv de edificare a memoriei
proprii societ`]ilor democratice.

Lucr`rile de deschidere ale
conferin]ei au fost onorate de prezen]a
unor oaspe]i de prestigiu, dintre care
amintim pe monseniorul Ioan Robu,
arhiepsicop [i mitropolit romano-catolic,
Excelen]a sa Jacek Paliszewski
ambasadorul Poloniei la Bucure[ti,
Marius Sala, vicepre[edintele Academiei
Române [i ÎPS Varsanufie,
reprezentantul PF Patriarh Teoctist.

În cuvântul de deschidere, directorul
Institutului Na]ional pentru Studiul
Totalitarismului, Radu Ciuceanu, a
evocat victimele stalinismului din
România [i Polonia; Monseniorul Ioan
Robu a solicitat, în contextul evoc`rii
necunscutului înc` num`r al victimelor
de la Katyn [i al celor din întregul spa]iu
totalitar sovietic, iertarea cre[tin`. La
rândul s`u, vicarul Patriarhiei Ortodoxe

Române, PS Varasanufie, a adus în fa]a
cercet`torilor prezen]i [i a publicului
suferin]ele celor dou` Biserici, din
Polonia [i România.

Excelen]a Sa Jacek Paliszewski a
subliniat necesitatea unor astfel de
recuper`ri ale istoriei în formarea
societ`]ilor democratice.

Imaginea clar` a ceea ce a
reprezentat mecanismul de distrugere
fizic` [i moral` a unei na]ii de c`tre
soviete a fost filmul documentar p`strat
din 1943 în arhivele germane [i
prezentat de dr. Bernd Rill.

Dr. Ewa Rosowska, arhivist la
Arhivele de Stat din Var[ovia, s-a axat,
în comunicarea sa, pe efortul istoricilor
polonezi de a identifica [i valorifica
documente relevante pentru ceea ce cu
adev`rat s-a petrecut la Katyn. 

Reprezentantul Consiliului pentru
Martirajul [i Suferin]ele Polonezilor, dr.
Andrzej Przewoznik, a adus necesare
clarific`ri în leg`tur` cu „lupta cu trecutul
totalitar”. 

Aria extins` de ac]iune a autorit`]ilor
sovietice, în efortul lor de distrugere
sistematic` [i total` a spiritului na]ional
în orice zon` de interes sovietic` a fost
marcat` de dr. Constantin Ungureanu,
de la Institutul de Istorie, Stat [i Drept al
Academiei Republicii Moldova, prin
relevarea cazului concret al masacrului
de la Fântâna Alb` (1 aprilie 1941), ca [i
de comunicarea lui Alexander
Dolgowskij, cercet`tor din Belarus,
stabilit la Aahen, în Germania, care a
realizat o radiografie a masacrului de la
Kurapaty, Minsk.

Dr. Alexandru Barnea a insistat
asupra percep]iei Bisericii Ortodoxe
Române, prin reprezentan]ii s`i, asupra
masacrelor de la Katyn, aducând în fa]a
participan]ilor materiale publicate în
revista BOR, în anul 1943.

Dr. Florin Abraham, cercet`tor în
cadrul INST, a adus în discu]ie impactul
discursului istoric [i a axat comunicarea
pe trei direc]ii: definirea memoriei
democratice, reevaluarea istoriei [i, în
final, prezentarea unor teze, considerate
exponen]iale de c`tre autor, despre
construirea memoriei democratice.

Memoria colectiv`, construit` pe
baza a tot ceea ce reprezint` puncte de
reper ale unei na]iuni, este chemat` s`
r`spund` unor astfel de posibile repet`ri
ale unei istorii violente.                       

Dana HONCIUC

Noi informa]ii despre
masacrul de la Katyn

P

Katyn (1943)

erviciul Istoric al Armatei a
organizat, la jum`tatea

lunii octombrie, \n acest an, o
dezbatere cu tema „Istoriografia

militar` rom#neasc` \n vremuri de
tranzi]ie”, pornind de la titlul

editorialului semnat de colonelul (r)
dr. Petre Otu, pre[edintele Comisiei
Rom#ne de Istorie Militar`, publicat

\n num`rul 4/2005 al revistei
„Document”. Dezbaterea a fost
moderat` de maiorul dr. Florin

{perlea, redactorul-[ef al revistei
amintite.

Au participat: acad. Florin
Constantiniu, Georgeta Dimisianu,
general-maior dr. Teodor Frunzeti,

colonel (r) dr. Petre Otu, colonel (r)
dr. Ion Giurc`, colonel (r) dr.

Alexandru O[ca, colonel (r) dr.
Alesandru Du]u, colonel dr. Vasile

Popa, colonel Valentin Marin, colonel
dr. Cornel Carp, colonel dr. Cristian
Scarlat, colonel dr. Mircea T`nase,

locotenent-colonel Miron Brezoiu,
maior dr. Didi Miler, maior Petre

Opri[, Adrian Pandea, locotenent-
colonel Dan G\ju, locotenent Dan
Scutaru, comandor (r) Gheorghe

Vartic, Mircea Suciu [i Dorin Matei.
Dezbaterea, cu prilejul c`reia au

fost eviden]iate o seam` de probleme
care ar trebui s` stea \n aten]ia

istoricilor militari mai cu seam`, va
putea fi citit` integral \n num`rul

1/2007 al revistei „Document”.

Manuel ST~NESCU

Istoriografia
militar`,
\ncotro?

S



ân` de curând, evenimentele
politice, militare, economice,
diplomatice [i sociale care au

avut loc în timpul celui de Al Doilea
R`zboi Mondial s-au aflat în prim-
planul aten]iei istoricilor din întreaga
lume. Ultimii 15 ani ne-au demonstrat
îns` tot mai evident faptul c` recordul
de bibliografie pe care îl de]ine cea de-
a doua conflagra]ie mondial` va fi
preluat de R`zboiul Rece. Una dintre
cauzele acestei evolu]ii în istoriografia
universal` contemporan` este tocmai
deschiderea care a survenit pe
continentul european dup` dispari]ia
C.A.E.R., a Organiza]iei Tratatului de
la Var[ovia (O.T.V.) [i dup`
destr`marea Uniunii Sovietice.

În prezent, exist` istorici români
care ignor` cercet`rile întreprinse în
ultimii 15 ani de colegii mai tineri, care
încearc`, la rândul lor, s` elucideze o
parte din enigmele R`zboiului Rece.
Scopul nem`rturisit al unei asemenea
atitudini este, foarte probabil, acela de
a-[i supraevalua singuri operele. Mai
mult decât atât, unii, care se simt
amenin]a]i de reprezentan]ii „noul val”,
reiau, în lucr`rile lor, anumite teze
prefabricate în deceniul trecut despre
faptele lor „cruciale”, întreprinse în
timpul regimului comunist, de[i, din
pozi]iile lor de înal]i demnitari
comuni[ti, erau, sau trebuiau s` fie,
executan]i fideli ai deciziilor dictate de
Nicolae Ceau[escu. Un exemplu,
elocvent în acest sens, este teza
lansat` de generalul Constantin
Olteanu, în anul 1999, despre a[a-zisa
opozi]ie pe care a manifestat-o, în
decembrie 1981, la Moscova, în
momentul în care sovieticii s-ar fi
preg`tit s` invadeze Polonia pentru a
opri reinstalarea capitalismului în acea
]ar`.1 Fostul ministru al Ap`r`rii a
revenit, în 2005, în lucrarea România
[i Tratatul de la Var[ovia (Istoric.
M`rturii. Documente. Cronologie) –
realizat` împreun` cu col. (r) dr.
Alesandru Du]u [i general-maior (r)
Constantin Antip – cu o versiune
adaptat`,2 pe care o vom comenta
succint în rândurile urm`toare. 

Mare[alul Dmitri Ustinov i-a
informat, la 3 decembrie 1981, pe to]i
cei prezen]i la reuniunea mini[trilor
Ap`r`rii ai statelor membre ale

Organiza]iei Tratatului de la Var[ovia –
în cadrul unei [edin]e separate, care
nu fusese prev`zut` în ordinea de zi –
c` generalul W. Jaruzelski a solicitat,
printr-o telegram` adresat` Comitetului
Mini[trilor Ap`r`rii ai statelor membre
ale O.T.V., acordarea de ajutor din
partea „]`rilor-prietene”. Ministrul
Ap`r`rii al URSS, sus]inut de
mare[alul Viktor Kulikov, comandantul-
[ef al For]elor Armate Unite ale O.T.V.,
a propus s` se introduc` în
comunicatul de pres` al consf`tuirii,
urm`torul text: „Comitetul mini[trilor
ap`r`rii [i-a exprimat îngrijorarea în

leg`tur` cu evolu]ia situa]iei din R.P.
Polon`, creat` ca urmare a ac]iunilor
subversive ale for]elor antisocialiste
care creeaz` greut`]i for]elor armate
ale statelor participante la Tratatul de
la Var[ovia în îndeplinirea obliga]iilor
de alian]` [i impun necesitatea lu`rii
m`surilor corespunz`toare pentru
asigurarea securit`]ii comunit`]ii
socialiste în Europa (subl.n.)”.3

Generalul Constantin Olteanu a
solicitat imediat mare[alului sovietic s`
vad` telegrama trimis` de generalul
Wojciech Jaruzelski [i a întrebat de ce
liderul polonez se adresase „mini[trilor
ap`r`rii [i nu [efilor de state, având în
vedere func]iile cu care era învestit”.
Neprimind r`spunsuri care s`-l
satisfac`, ministrul român a declarat, la
fel ca omologul s`u ungur, generalul
Lájos Czinege, c` nu putea accepta

semnarea comunicatului respectiv
pân` când nu discuta cu liderul
partidului s`u. Numai c`, în opinia
noastr`, întrebarea respectiv` nu î[i
avea rostul din moment ce generalul
Jaruzelski nu era doar prim-ministrul
Poloniei [i liderul Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, ci [i
de]in`torul portofoliului Ap`r`rii,
calitate care îi conferea dreptul s` se
adreseze Consiliului Mini[trilor Ap`r`rii
ai statelor membre ale O.T.V.

Dup` ce a luat leg`tura telefonic cu
Nicolae Ceau[escu [i i-a explicat ce fel
de problem` a ap`rut, generalul

Olteanu a aflat c` liderul P.C.R. dorea
s` se consulte imediat cu membrii
Consiliului de Stat [i cu cei ai
Guvernului. Ceea ce nu [tia Constantin
Olteanu în acel moment [i nu a
men]ionat în anul 1999 a fost faptul c`
Nicolae Ceau[escu i-a convocat
imediat într-o [edin]` pe membrii
Comitetului Politic Executiv.
Reuniunea-fulger a început la ora
13.00 (ora României) [i, potrivit
con]inutului stenogramei [edin]ei,
putem aprecia c` aceasta a durat
aproximativ o jum`tate de or`. Decizia
adoptat` în cursul acelei [edin]e a fost
exprimat` în mod clar chiar de c`tre
Nicolae Ceau[escu: „În primul rând,
este o problem` politic` [i nu militar`
[i ar trebui s` spunem c` nu este
necesar ca problemele politice s` fie
discutate de militari [i, ca atare, s` nu

recenzii
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Mituri comuniste
[i analiza istoric` actual`

General-colonel (r) dr. 
Constantin OLTEANU,

colonel (r) dr. Alesandru DU}U,
general-maior (r) dr. 

Constantin ANTIP,
Rom#nia [i Tratatul de la Var[ovia

(Istoric. M`rturii. Documente.
Cronologie),

Bucure[ti, Editura Pro Historia,
2006, 356 p.
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fim de acord cu nicio referire (...)
Fondul problemei acesta (sic!) a fost la
nivelul primilor secretari [i al
conduc`torilor de guverne. Fiind o
problem` militar`, cred c` ei (mini[trii
Ap`r`rii – n.n.) s`-[i vad` de treab` [i
s` nu fim de acord s` ne angaj`m în
nici un fel de ac]iuni (...) Este o
problem` politic`. Nu este o problem`
pe care s-o discute militarii (subl.n.)”.4

Dup` încheierea [edin]ei
Comitetului Politic Executiv, generalul
Olteanu a primit ordin de la Nicolae
Ceau[escu s` nu accepte introducerea
paragrafului propus de mare[alul
Dmitri Ustinov în comunicatul de pres`.
La rândul s`u, ministrul român a
comunicat omologilor s`i din
Organiza]ia Tratatului de la Var[ovia
faptul c` nu era de acord cu textul
respectiv [i, în cele din urm`,
propunerea ministrului sovietic nu a
mai fost inclus` în textul comunicatului
final al reuniunii.5 Reprezentan]ii
Moscovei nu au dorit s` eviden]ieze
într-un comunicat de pres` faptul c`
atât [eful delega]iei române, cât [i cel
al delega]iei ungare aveau o alt`
opinie. Conform ideologiei comuniste,
sovieticii ar fi fost obliga]i s` ia m`suri
împotriva frac]ioni[tilor [i, implicit, ar fi
tensionat rela]iile cu autorit`]ile de la
Bucure[ti [i Budapesta, într-un
moment extrem de dificil pentru
Polonia [i pentru Organiza]ia Tratatului
de la Var[ovia. În consecin]`, mare[alii
Dmitri Ustinov [i Viktor Kulikov au
renun]at la paragraful lor [i la
blamarea „frac]ioni[tilor” Constantin
Olteanu (reprezentantul lui Nicolae

Ceau[escu) [i Lájos Czinege.
De[i decizia pe care dorea s` o

adopte Constantin Olteanu a fost
asem`n`toare cu r`spunsul dat de
liderul P.C.R., nu putem s` trecem cu
vederea un aspect esen]ial al
problemei: în cazul în care [i-ar fi
asumat un alt r`spuns decât cel stabilit
de Nicolae Ceau[escu în cadrul
[edin]ei Comitetului Politic Executiv
([edin]` despre care generalul nu avea
nici un fel de informa]ii), ministrul român
al Ap`r`rii [i-ar fi pus în pericol propria
carier` militar` [i politic`.6 De aceea, se
poate considera c` generalul
Constantin Olteanu a dorit s` afi[eze
un patriotism de parad`, atât în
lucrarea România – o voce distinct` în
Tratatul de la Var[ovia: memorii 1980 –
1985, cât [i în volumul România [i
Tratatul de la Var[ovia (Istoric. M`rturii.
Documente. Cronologie), minimalizând
faptul c`, în decembrie 1981, nu
ac]iona independent, ci se afla sub
ordinele lui Nicolae Ceau[escu,
comandantul suprem al armatei
române. Totodat`, putem afirma c`
Nicolae Ceau[escu chiar a dorit s`
adopte o decizie în problema respectiv`
prin consultarea membrilor unui for
politic superior românesc, iar fostul
ministru al Ap`r`rii s-a în[elat atunci
când a afirmat c` liderul P.C.R. a dorit
s`-i informeze în mod indirect pe
sovietici – prin intermediul aparaturii de
interceptare a convorbirilor telefonice
instalate de KGB – despre faptul c` o
asemenea decizie se adopta în cursul
unor discu]ii purtate la nivelul conducerii
superioare de partid [i de stat.

Era important paragraful referitor la
sprijinul pe care Comitetul Mini[trilor
Ap`r`rii îl acorda Poloniei? Ce se
ascundea în spatele frazelor propuse
de sovietici? O interven]ie militar` a
Organiza]iei Tratatului de la Var[ovia în
Polonia, a[a cum au sugerat atât
Nicolae Ceau[escu, cât [i generalul
Constantin Olteanu? Este evident
faptul c` amorul propriu al mare[alilor
sovietici a fost deranjat vizibil de
pozi]iile adoptate de mini[trii Olteanu [i
Czinege, dar, din moment ce sovieticii
au renun]at s` mai includ` paragraful
incriminat în comunicatul oficial, putem
considera c` textul respectiv nu era de
o importan]` cardinal` pentru Polonia
[i Organiza]ia Tratatului de la Var[ovia
– chiar dac` la un moment dat se
amintea despre „îndeplinirea obliga]iilor
de alian]`” [i de „necesitatea lu`rii
m`surilor corespunz`toare pentru
asigurarea securit`]ii comunit`]ii
socialiste în Europa”.7

Pe de alt` parte, se poate
presupune faptul c` Dmitri Ustinov [i
Viktor Kulikov au încercat s` ob]in`
sprijinul statelor membre ale
Organiza]iei Tratatului de la Var[ovia
pentru a crea o presiune psihologic`
suplimentar` asupra lui Wojciech
Jaruzelski. Cei doi mare[ali sovietici au
încercat s` dea „o lovitur` de maestru”
[i este clar c` în spatele ac]iunii lor se
afla [i o for]` militar` impresionant`;
ceea ce le-a lipsit îns` acestora a fost
tocmai sprijinul politic. Analizând
documentele publicate pân` în
prezent, se poate afirma c` mare[alii
respectivi au ac]ionat f`r` acordul
liderilor politici sovietici, pentru
accelerarea procesului de impunere a
legii mar]iale în Polonia, dar nu au
reu[it s` ob]in` ceea ce [i-au propus.

În cadrul [edin]ei Biroului Politic al
C.C. al P.C.U.S., din 10 decembrie
1981, Iuri Andropov [i-a exprimat în
mod deschis dezacordul fa]` de
ac]iunea pe care Viktor Kulikov a
întreprins-o cu prilejul celei de-a XIV-a
Reuniuni a Comitetului Mini[trilor
Ap`r`rii al O.T.V. „Pozi]ia noastr` –
declara Iuri Andropov –, formulat` la
[edin]a anterioar` a Biroului Politic [i
exprimat` în repetate rânduri de c`tre
L. I. Brejnev, este absolut corect` [i
noi nu ne abatem de la ea. Cu alte
cuvinte, noi am adoptat pozi]ia [i ideea
de ajutor interna]ional, ne manifest`m
îngrijorarea în leg`tur` cu situa]ia ivit`
în Polonia, dar, în ceea ce prive[te
«Opera]iunea X»,8 aceasta este
categoric [i în totalitate
responsabilitatea tovar`[ilor no[tri
polonezi, oricare va fi decizia acestora.
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Noi nu st`ruim asupra nici unei m`suri
[i nu îi sf`tuim s` întreprind` ceva
anume (subl.n.)”.9 Iuri Andropov a
continuat discursul s`u, afirmând:
„Dac` tovar`[ul Kulikov a spus într-
adev`r despre introducerea de trupe
(str`ine în Polonia – n.n.), atunci eu
consider c` el a procedat incorect. Noi
nu putem s` risc`m. Noi nu
inten]ion`m s` introducem trupe în
Polonia. Aceasta este pozi]ia [i noi
trebuie s` o respect`m pân` la sfâr[it
(...) În ceea ce prive[te comunica]iile,
care trec din Uniunea Sovietic` în
RDG prin Polonia, noi trebuie s` lu`m
desigur unele m`suri pentru paza
acestora (subl.n.)”.10

Atitudinea [efului KGB în cadrul
[edin]ei respective [i afirma]iile
acestuia demonstreaz` faptul c`
mare[alul Viktor Kulikov a ac]ionat f`r`
s` aib` aprobarea conducerii P.C.U.S.,
de[i se discutase [i se adoptase în
cadrul unei [edin]e anterioare a
Biroului Politic sovietic o hot`râre
privind rezolvarea de c`tre polonezi a
propriilor probleme, inclusiv prin
declan[area unor ac]iuni militare, îns`
f`r` trimiterea de trupe ale Organiza]iei
Tratatului de la Var[ovia în Polonia.11

Mare[alul Viktor Kulikov a înc`lcat în
mod evident decizia Biroului Politic,
ac]ionând pe cont propriu [i/sau în
cooperare cu mare[alul Dmitri Ustinov,
sperând, probabil, s` taie singur nodul
gordian, s` rezolve printr-o ac]iune
militar` situa]ia politic` extrem de
tensionat` din Polonia. {i, cu toate c`
nu a respectat hot`rârea Biroului
Politic, se pare c` mare[alul Viktor
Kulikov nu a fost sanc]ionat, fapt ce
demonstreaz` înc` o dat` pericolul
major pe care îl reprezentau
conduc`torii militari sovietici pentru
statele membre ale Organiza]iei
Tratatului de la Var[ovia, chiar [i în
timp de pace. Atitudinea celor doi
mare[ali sovietici se înscrie, în mod

evident, pe coordonatele politicii de
mare putere pe care URSS a
promovat-o de-a lungul întregii sale
existen]e.

Pe de alt` parte, este necesar s`
amintim pozi]ia important` pe care o
avea comandantul-[ef al For]elor
Armate Unite în rela]iile dintre
Moscova [i Var[ovia. De exemplu,
generalul Wojciech Jaruzelski i-a
prezentat mare[alului Viktor Kulikov, în
noaptea de 8 spre 9 decembrie 1981,
detaliile programului privind aplicarea
legii mar]iale în Polonia.12 În
eventualitatea în care ac]iunea liderului
polonez înregistra un e[ec,
comandantul-[ef al For]elor Armate
Unite trebuia s` fie preg`tit s` propun`
interven]ia în Polonia a for]elor militare
ale Organiza]iei Tratatului de la
Var[ovia. Întâlnirea respectiv` a avut
un caracter strict secret atât pentru
poporul polonez, cât [i pentru cea mai
mare parte a membrilor Biroului Politic
al partidului comunist polonez [i cei ai
guvernului, în condi]iile în care în
fruntea ambelor structuri de conducere
politic` [i de stat se afla aceea[i
persoan`, generalul Jaruzelski.

|n mod cu totul inexplicabil, autorii
lucr`rii România [i Tratatul de la
Var[ovia (Istoric. M`rturii. Documente.
Cronologie) propun, \n „Prefa]a”
volumului, men]inerea României în
Organiza]ia Tratatului de la Var[ovia
dup` data de 1 iulie 1991, pân` în anul
2001.13 Curiozitatea ne îndeamn` s`
ne întreb`m cine au fost ceilal]i
membri ai Organiza]iei Tratatului de la
Var[ovia dup` data de 1 iulie 1991?
Sau vom fi fost singuri, precum
Robinson Crusoe – membri, alia]i,
conduc`tori [i condu[i, în acela[i timp
– pe o insul` de fericire, în mijlocul
unui ocean neprietenos? {i dac`
aceast` concluzie ar fi adev`rat`, cine
a fost inofensivul [i inocentul Vineri,
timp de 10 ani? Poporul român?

Dincolo de aceast` situa]ie tragi-
comic`, se cuvine s` men]ion`m faptul
c` în partea a IV-a a lucr`rii amintite
sunt prezentate, succint, evenimentele
politico-militare importante pentru
statele membre ale Organiza]iei
Tratatului de la Var[ovia, care au avut
loc pân` în anul 1991 inclusiv. Aceast`
ultim` parte a volumului – intitulat`
Cronologie (1945 – 1991) – se încheie
cu (nota bene!) „1 iulie 1991 (...)
ceremonia de semnare a Protocolului
de autodizolvare a Tratatului de la
Var[ovia”.14 Astfel, istoricii Constantin
Olteanu, Alesandru Du]u [i Constantin
Antip nu mai amintesc absolut nimic
despre perioada 1991–2001, când
România ar fi f`cut în continuare parte,
în opinia lor, din Organiza]ia Tratatului
de la Var[ovia. În concluzie, afirma]iile
din prefa]a lucr`rii respective nu au
acoperire în realitate [i au fost ignorate
total, tocmai de autorii ei, în ultima
parte a volumului pe care l-au realizat.

Pentru respectarea adev`rului
istoric este necesar s` preciz`m [i
faptul c` mare[alul sovietic Dmitri
Ustinov nu a fost niciodat`
comandantul-[ef al For]elor Armate
Unite ale Organiza]iei Tratatului de la
Var[ovia. Autorii lucr`rii citate sus]in
contrariul, dar nu aduc nici o dovad` în
favoarea afima]iei respective (p. 27).15

De asemenea, primul „Protocol
(adi]ional secret – n.n.) cu privire la
crearea Comandamentului Unit al
For]elor Armate ale statelor
participante la Tratatul de la Var[ovia”
a fost semnat la 14 mai 1955, [i nu la
14 mai 1956 – a[a cum au consemnat
în mod eronat cei trei istorici (p. 295).
Totodat`, unele cifre consemnate în
protocolul respectiv, privind
participarea unor efective militare ale
URSS [i Ungariei la alc`tuirea For]elor
Armate Unite au fost redate gre[it de
aceia[i autori: URSS – 30 divizii
terestre (corect: 32); Ungaria – 8 divizii
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terestre (corect: 6). Pentru a afla care
sunt datele corecte, se poate studia
unul dintre cele patru documente de
baz` ale „Protocolului adi]ional secret”
– de exemplu, documentul redactat în
limba german`, fotocopiat [i publicat în
urm` cu câ]iva ani pe site-ul
www.isn.ethz.ch/php/documents/collect
ion_3/PCC_docs/1955/Agreement5505
14.pdf.16 Este posibil ca în documentul
editat în România, în anul 2000, de
istoricul Mircea Serediuc17 s` fi ap`rut
dou` gre[eli de culegere a textului, iar
autorii lucr`rii România [i Tratatul de la
Var[ovia (Istoric. M`rturii. Documente.
Cronologie) nu au mai realizat o
confruntare cu documente provenite
din alte surse.

O serie de afirma]ii cuprinse în
volumul România [i Tratatul de la
Var[ovia (Istoric. M`rturii. Documente.

Cronologie) sunt departe de a fi
confirmate de cercet`rile recente, dar îl
putem parafraza pe Pliniu cel Tân`r –
care a spus, la un moment dat „Nullus
est liber tam malus ut non aliqua parte
prosit (Nici o carte nu-i atât de proast`,
ca vreo parte s` nu foloseasc`)” –
pentru a trece la partea inedit` [i într-
adev`r serioas` a lucr`rii. Se cuvine
s` men]ion`m aici contribu]iile
memorialistice semnificative ale unor
speciali[ti care au lucrat mul]i ani în
e[aloanele superioare ale armatei
române în perioada comunist` (general
de armat` (r) Ion Tutoveanu, general-
colonel (r) Ion {u]a, general de armat`
(r) Ion Gheorghe, general-maior (r)
Nicolae Cibu, general-maior (r) Florian
Tru]`, general-colonel (r) dr. Iulian
Topliceanu, general-colonel (r)
Gheorghe Z`rnescu, general-

locotenent (r) Ion Dând`reanu,
general-colonel (r) Mircea Mocanu,
general de armat` (r) Vasile Ionel,
viceamiral (r) {tefan Dinu, general-
maior (r) Dumitru Mircea), precum [i
cele 15 documente militare (63 de
pagini) din partea a III-a a lucr`rii, puse
la dispozi]ia publicului larg de c`tre un
pasionat cercet`tor al arhivelor
militare, reputatul colonel (r) dr.
Alesandru Du]u. O parte dintre
m`rturiile celor men]iona]i au fost
publicate în premier`, în urm` cu
câ]iva ani, prin amabilitatea domnului
Mircea Suciu, în prestigioasa revist`
de specialitate „Dosarele istoriei”.     

Maior Petre OPRI{
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NOTE

1. Constantin Olteanu, România – o voce distinct` în Tratatul de la
Var[ovia: memorii 1980 – 1985, Bucure[ti, Editura ALDO, 1999, pp. 102-113.

2. General-colonel (r) dr. Constantin Olteanu, col. (r) dr. Alesandru
Du]u, general-maior (r) Constantin Antip, România [i Tratatul de la
Var[ovia (Istoric. M`rturii. Documente. Cronologie), Bucure[ti, Editura Pro
Historia, 2005, pp. 208-220.

3. Arhivele Na]ionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond
C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 96/1981, f. 2. Preciz`m faptul c` acesta
este textul oficial propus de mare[alul Dmitri Ustinov celorlal]i mini[tri ai
Ap`r`rii, text redat în întregimea sa [i prezentat în premier` în România.
Acesta difer` de cel reprodus de generalul Constantin Olteanu în lucrarea
sa: „Comitetul Mini[trilor Ap`r`rii sprijin` ac]iunile întreprinse de guvernul
polonez pentru curmarea amestecului for]elor contrarevolu]ionare str`ine [i
a statelor N.A.T.O., care pun în pericol existen]a socialismului în Polonia”.
Constantin Olteanu, op. cit., p. 106.

4. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 96/1981, f. 2. Vezi
documentul anexat.

5. }inând cont de diferen]a de fus orar, putem stabili cu destul` precizie
orarul desf`[ur`rii evenimentelor din ziua de 3 decembrie 1981:

Moscova, ora 12.00 (Bucure[ti, ora 11.00) – începe [edin]a
extraordinar` a mini[trilor Ap`r`rii, în care mare[alul Dmitri Ustinov anun]`
inten]ia de a introduce în comunicatul de pres` un paragraf special, referitor
la sprijinul pe care Consiliul Mini[trilor Ap`r`rii îl acordau Poloniei
socialiste; 

Moscova, aprox. ora 13.00 (Bucure[ti, aprox. ora 12.00) – generalul
Constantin Olteanu ia leg`tura cu Nicolae Ceau[escu [i îl informeaz`
despre problema care ap`ruse la reuniune; 

Moscova, ora 14.00 (Bucure[ti, ora 13.00) – începe [edin]a
extraordinar` a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., unde se
discut` despre paragraful special din comunicatul de pres` al reuniunii de
la Moscova; 

Moscova, aprox. ora 14.30 (Bucure[ti, aprox. ora 13.30) – se încheie
[edin]a extraordinar` a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.;

Moscova, aprox. ora 15.00 (Bucure[ti, aprox. ora 14.00) – generalul
Constantin Olteanu îl sun` din nou pe Nicolae Ceau[escu [i i se comunic`
telefonic decizia de a nu semna comunicatul de pres` dac` se introducea
paragraful propus de mare[alul Dmitri Ustinov. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R.
– Cancelarie, dosar 96/1981, ff. 2 – 3; de asemenea, Constantin Olteanu,
op. cit., p. 107.

6. În cadrul [edin]ei Consiliului de Mini[tri, din ziua de 3 octombrie
1955 (orele 08.30 - 09.00), Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit un principiu
definitoriu pentru regimul politic comunist din România: „O singur` for]`
este aceea care poate s` te scoat` sau poate s` te men]in` (în func]ia de
înalt demnitar – n.n.): este partidul, conducerea partidului. Nu corespunzi,
te-a scos”. La ordinea de zi a [edin]ei respective a fost un singur punct:
„Despre schimb`rile organizatorice care urmeaz` s` fie efectuate”, adic`
„reorganizarea guvernului prin eliberarea tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej din
postul de pre[edinte al Consiliului de Mini[tri”. A.N.I.C., fond Pre[edin]ia
Consiliului de Mini[tri – Stenograme, dosar 7/1955, f. 45.

7. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 96/1981, f. 2.
8. „Opera]iunea X” era denumirea codificat` a opera]iunii militare

care se declan[a în momentul decret`rii Legii mar]iale în Polonia în
vederea restabilirii „ordinii socialiste”.

9. Apud Vladimir Bukovski, Jugement à Mouscou. Un Dissident dans
les Archives du Kremlin, Robert Laffont, Paris, 1995, p. 454.

10. Anatoli I. Gribkov, „Solidaritatea” tulbur` apele reuniunii de la
Moscova, în „Dosarele Istoriei”, anul VI, nr. 2 (54)/2001, p. 33; Vasili
Mitrokhin, Christopher Andrew, Arhiva Mitrokhin. KGB în Europa [i în
Vest, Bucure[ti, Editura Orizonturi, 2003, p. 528; Vladimir Bukovski,
op.cit., p. 454. Se poate observa cu u[urin]` faptul c` textul publicat de
Vasili Mitrokhin [i Christopher Andrew se aseam`n` foarte mult cu cele
publicate de generalul de armat` A. I. Gribkov [i Vladimir Bukovski,
p`strându-se nealterat sensul frazelor. Defectorul sovietic Vasili Mitrokhin
a oferit urm`toarea variant` de text: „Dac` tovar`[ul Kulikov a vorbit, într-
adev`r, despre introducerea trupelor, atunci cred c` a f`cut asta incorect.
Nu putem s` risc`m un asemenea pas. Nu avem inten]ia s` introducem
trupe în Polonia. Aceasta este pozi]ia corect`, iar noi trebuie s` ader`m
la ea pân` la cap`t. Nu [tiu cum vor evolua lucrurile în Polonia, dar chiar
dac` Polonia ajunge sub controlul Solidarit`]ii, aceasta este calea pe
care vom merge (subl.n.)”. La rândul s`u, Vladimir Bukovski a publicat
textul urm`tor: „De[i tovar`[ul Kulikov a propus într-adev`r trimiterea de
trupe, eu cred c` el a procedat incorect. Noi nu suntem de p`rere s`
trimitem trupe în Polonia. Aceasta este atitudinea corect` [i noi trebuie s`
ne men]inem aceast` pozi]ie (...) În ceea ce prive[te comunica]iile dintre
Uniunea Sovietic` [i Germania de Est, care traverseaz` teritoriul
Poloniei, desigur trebuie s` facem ceva pentru a le proteja (subl.n.).” În
opinia nostr`, deosebirile dintre cele trei texte men]ionate se datoreaz`
faptului c` au fost traduse în limba român` din limbile rus`, englez` [i
francez`.

11. În discursul s`u, Iuri Andropov nu a amintit dac` Dmitri Ustinov a
fost implicat în ac]iunea întreprins` de comandantul-[ef al For]elor
Armate Unite, mare[alul Kulikov. Este posibil ca [eful KGB s`-l fi menajat
pe ministrul Ap`r`rii, deoarece erau colegi în Biroul Politic.

12. Dup` întâlnirea cu generalul polonez, mare[alul sovietic raporta
la Moscova: „În timpul discu]iilor, chipul lui W. Jaruzelski tr`da îngrijorarea
provocat` de aplicarea planului de impunere a legii mar]iale”. Vasili
Mitrokhin, Christopher Andrew, op. cit., p. 527.

13. Cf. General-colonel (r) dr. Constantin Olteanu, col. (r) dr.
Alesandru Du]u, general-maior (r) Constantin Antip, op.cit., p. 7; 10.

14. Ibidem, p. 319.
15. Mare[alul Dmitri Ustinov era ministrul Ap`r`rii al URSS la data

men]ionat` de autorii lucr`rii.
16. „Protocolului adi]ional secret al Organiza]iei Tratatului de la

Var[ovia” a fost redactat în ziua de 14 mai 1955 „într-un exemplar, în
limbile rus`, polonez`, ceh`  [i german`, toate textele având aceea[i
putere”.

17. Mircea Serediuc, Protocolul adi]ional al Tratatului de la Var[ovia,
în „Revista de istorie militar`”, nr. 2(60)/2000, pp. 54-55.



ntr-o epoc` în care adev`rul
istoric a ajuns de competen]a
unor „comitete [i comi]ii” sau,

ca în cazul Fran]ei, obiectul unor
legi de natur` penal`, lucrarea lui
Jean Sévillia constituie un îndemn
de a repune în prim-plan rolul
„îndoielii” carteziene în cercetarea
istoric`. Dac` pentru Herodot [i
contemporanii lui istoria însemna o
anchet` pentru aflarea adev`rului
obiectiv, în zilele noastre aceasta a
ajuns s` semnifice, pentru marele
public, o povestire „plin` de zgomot
[i furie” în care sunt colportate
prejudec`]ile [i ideile politice
corecte [i la mod` în epoca noastr`.

Parcurgând paginile volumului,
constat`m cu surprindere c` autorul
se r`zboie[te cu  „trecutul unic” [i
cu „gîndirea unic`”, no]iuni extrem
de familiare pentru cititorul român
supravie]uitor al „Epocii de aur”. De
fapt, întreaga lucrare nu este decât
o încercare de a înlesni evadarea
cititorului, francez în primul rând,
din pe[tera platonician` în care a
fost sechestrat de intelectualitatea
francez`, marxist` [i marxizant`, de
la 1945 încoace.

Necesitatea unui asemenea
demers este sus]inut` de autor prin
exemplificarea, la începutul fiec`rui
capitol, a folosirii „trecutul unic” de
oamenii politici francezi. Spre
exemplu, la 15 ianuarie 1998, liderul
socialist Lionel Jospin – interpelat
fiind despre manifest`rile prev`zute
pentru aniversarea a 150 de ani de
la abolirea sclaviei – declara ritos,
în fa]a Adun`rii Na]ionale, c`
„evident, stânga era pentru abolirea
sclaviei, dar nu acela[i lucru se
poate spune despre dreapta”, apoi
î[i continua tirada istoric` cu o
siguran]a pe care numai ignoran]a
poate s` o genereze, decretând,
precum Sfin]ii P`rin]i la Sinodul de
la Niceea: „Se [tie c` st#nga era
dreyfusard`. Se mai [tie c` dreapta
era antidreyfusard`”.*

Pentru a descuraja o astfel de
atitudine, autorul atac`, cu o
neobosit` verv` jurnalistic` – Jean
Sévillia este redactor-[ef adjunct la
Figaro littéraire – multe din dogmele
sacrosancte ale intelectualit`]ii de
stânga. Miturile „bunului musulman”
sau ale „bunului hughenot” sunt
demolate prin consultarea surselor

documentare ale epocii Cruciadelor,
respectiv ale r`zboaielor religioase
din Fran]a secolului al XVI-lea.
Umbrele Iluminismului, ororile
Revolu]iei Franceze [i ale Comunei
din Paris, antifascismul interbelic ca
opera]ie de propagand` comunist`,
rezisten]ii de dreapta [i
colaboratorii de stânga din timpul
regimului de la Vichy sunt câteva
dintre temele tratate de autor cu
scopul de a sublinia complexitatea
unor evenimente [i fenomene
istorice, dar [i de a analiza
modalit`]ile de denaturare a
acestora. Un exemplu aproape
didactic de manipulare a trecutului
istoric este prezentat în subcapitolul
dedicat „r`fuielii postume” cu papa
Pius al XII-lea, r`fuial` al c`rei
ultim(?) act l-a reprezentat filmul
Amen, din 2002 –   premiat cu Ursul

de aur german [i César-ul francez
[i realizat cu o important`
contribu]ie logistic` [i uman`
româneasc` – pe al c`rui afi[
crucea cre[tin` [i zvastica nazist`
apar îngem`nate.

Dedicat` publicului larg, dar [i
speciali[tilor în istorie, lucrarea lui
Jean Sévillia are meritul de a fi o

invita]ie pentru a aplica îndemnul
sloganului publicitar din titlul
recenziei noastre**, într-o epoc` în
care, în ciuda diversit`]ii mijloacelor
de informare, manipularea,
dezinformarea sau ocultarea
adev`rului sunt mai prezente [i mai
eficiente decât oricând.               

Lucian DR~GHICI

P.S.  Este  greu  de  priceput
motivul  pentru  care  redactorul  de

carte,  Vlad  Russo  –  dincolo  de
faptul  c`  nu  ofer`  nicio  informa]ie

despre  autor  –  a  eliminat  dou`
capitole  din  edi]ia  original`:

„Catholiques  et  ouvriers”  [i  „La
guerre  d’Algérie”,  a[a  cum  ne

anun]`,  senin,  pe  pagina  de  gard`  a
volumului.  S`  fie  o  reminiscen]`  a

epocii  „operelor  alese”,  c#nd  se
decidea  „de  sus”  ce  trebuie  [i  ce  nu

trebuie  s`  ajung`  sub  ochii
cititorului?

recenzii

107document 2006 1-4 (31-34)

* Socialistul francez se refer` la binecunoscuta  Afacere Dreyfus, care a divizat Fran]a la sfîr[itul
secolului al XIX-lea [i care a devenit un punct de referin]` pentru „procurorii umanit`]ii“.  
** În treac`t fie spus, nu în]elegem cum, prin filmele ultracomerciale [i mai ales serialele autohtone
difuzate în exces, Pro TV materializeaz` acest nobil îndemn.

G#nde[te liber sau... corectitudinea
istoric` pe \n]elesul tuturor

Jean SÉVILLIA,
Corectitudinea istoric`,

Bucure[ti, Editura Humanitas, 
2005., 378 p.

|



vonne Blondel, fiica ministrului
Fran]ei la Bucure[ti (1907-1916),
diplomat care a contribuit la

intrarea Rom#niei \n r`zboi al`turi de
Antant`*, s-a legat statornic de
Rom#nia, \n care a tr`it peste [ase
decenii, devenind, prin c`s`torii (\n
anul 1908, cu Jean (Ion) C`m`r`[escu,
personaj din \nalta societate
bucure[tean`, [i, \n 1922, cu ofi]erul
rom#n aviator, Jean Postelnicu), pe
jum`tate rom#nc`. Ea a l`sat un extra-
ordinar jurnal despre \mprejur`rile
intr`rii statului rom#n \n prima confla-
gra]ie mondial` [i despre campania
armatei rom#ne din toamna anului
1916, care, recent, a v`zut lumina
tiparului \n traducere rom#neasc`.
Cartea este \mp`r]it` \n [ase p`r]i/capi-
tole purt#nd denumirile ora[elor \n care

autorea a tr`it evenimentele anilor
1916-1917: Silistra, C`l`ra[i, Medgidia,
Br`ila, Gala]i [i Ia[i. 

Dubla postur`, de fiic` a ministrului
Fran]ei la Bucure[ti [i so]ie a unui \nalt
demnitar rom#n, i-au permis Yvonnei
Blondel s` cunoasc` mult` lume, s`
intre \n diverse medii, s` ia parte la
evenimente neobi[nuite, s` cunoasc`
direct dramele r`zboiului. Beneficiind
de un real talent literar [i de spirit de
observa]ie, impresiile [i consemn`rile
sale reprezint` o adevar`t` fresc` a
societ`]ii rom#ne[ti \n timpul primelor

[ase luni ale particip`rii Rom#niei la
r`zboiul mondial, la cap`tul c`ruia se
va realiza Marea Unire.  

Memorialista s-a identificat de la
\nceput cu idealurile rom#nilor,
hot`r#rea de a intra \n r`zboi al`turi de
Antant` p`r#ndu-i absolut logic` [i bi-
nevenit`, fiind, de fapt, o \ncununare a
activit`]ii neobosite a tat`lui s`u pentru
a convinge elita politic` de pe malurile
D#mbovi]ei c` locul Rom#niei este
al`turi de Fran]a [i Antant`. 

De aceea, \i vine greu s` \n]eleag`
op]iunea acelor oameni politici care se
pronun]au pentru intrarea ]`rii \n r`zboi
al`turi de Puterile Centrale. Lu#nd
cuno[tin]` de dezbaterile din Consiliul
de Coroan` din 14/27 august 1916 [i
de celebra replic` a lui P. P. Carp („Am
trei fii, \i dau majest`]ii voastre s` se

bat` [i s` moar`. Iar eu m` voi ruga lui
Dumnezeu ca armata rom#n` s` fie
\nfr#nt`”), autoarea noteaz`: „Nu pot s`
\n]eleg patriotismul acestui om [i nici
felul s`u de a-[i iubi ]ara. Oare nu are
nici un regret pentru frumoasa
Transilvanie [i pentru fra]ii s`i care
sufer` acolo sub cizma maghiar`? Ce
egoist” (p. 42). 

Declararea mobiliz`rii [i \nceperea
r`zboiului o emo]ioneaz` [i o face s`
se identifice pe deplin cu ]elul
Rom#niei: „S` ne ajute Dumnezeu –
noteaz` ea la 14/27 august 1916 – [i

s` fac` astfel ca drumul nostru s` nu
fie nici prea \ns#ngerat, nici prea
dureros, iar la cap`tul lui s` reg`sim
frumoasele provincii rom#ne[ti eliberate
pentru vecie. Fie ca din forma sa de
corn, scumpa noastr` Rom#nie s`
devin` o mic` p#ine rotund`” (p. 39).
Manifest`rile de entuziasm din Silistra,
generate de acest eveniment (defilarea
trupelor cu drapele [i fanfar`, a
autorit`]ilor [i a elitei), nu o impre-
sioneaz`, ci, dimpotriv`, „aceast`
bucurie la comand`” i  se pare „fals`”,
pentru c` nu reu[e[te „dec#t s` spo-
reasc` \ncordarea [i s` ne aduc` lacri-
mi \n ochi” (p. 39).

Intui]ia memorialistei, c` lucrurile nu
puteau s` mearg` at#t de u[or precum
p`rea ini]ial, s-a adeverit, din p`cate,
mult prea repede. Fiind la Silistra,
Yvonne Blondel tr`ie[te, ca martor ocu-
lar, prima mare \nfr#ngere a r`zboiului
de re\ntregire, cea de la Turtucaia. |n
preajma \nceperii ostilit`]ilor, la invita]ia
generalului Constantin Teodorescu,
comandantul Diviziei 17 Infanterie [i al
capului de pod de la Turtucaia, ea a
vizitat fortifica]iile pe care le-a g`sit
corespunz`toare, de[i erau netermi-
nate. Starea moral` a ofi]erilor era
bun`, dar generalul Teodorescu i s-a
p`rut cam pesimist, stare accentuat`
odat` cu \nceperea luptelor. 

|nfr#ngerea trupelor rom#ne la
Turtucaia o \ntristeaz` foarte mult, dar
cauzele le vede nu pe teren, ci la
Bucure[ti. Critica adresat` Marelui
Cartier General este foarte aspr`. Iat`
notele sale din ziua de 22 august/4
septembrie 1916: „Ce face acest ador-
mit stat major la Bucure[ti? Suntem cu
adev`rat revolta]i de \nc`p`]#narea lui
orbeasc`. Numai de nu s-ar trezi prea
t#rziu din criminala sa iner]ie. Nu vrea
nici acum s` ia \n serios pericolul de
aici. Cum de nu simte amenin]area pe
care ar constitui-o pentru capital`
c`derea Turtucaiei, unica santinel`
avansat` la [aizeci de kilometri de
toate roti]ele administrative ale ]`rii?”
(p. 61).

De critica acerb` a memorialistei nu
scap` nici generalul Dumitru Iliescu,
caracterizat ca av#nd „aere de pontif,
frivol [i ironic” (p. 67). 

Confruntat` cu greut`]ile frontului [i
dramele r`zboiului, Yvonne Blondel se
r`fuie[te mereu cu structurile de con-
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prefa]` de Norbert Doddille,
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2005, 383 p.

* Pentru activitatea acestuia a se vedea, printre altele, Vasile Vesa, Rela]iile rom#no-
franceze, 1916-1918, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976.



ducere ale armatei. „Mi-ar pl`cea –
scrie ea – ca toate aceste personaje
atotputernice din statul major, mereu
[efi \n spatele frontului, gra[i, burto[i [i
bine dormi]i, s` vin` pu]in s`-[i t#r#ie
cizmele acolo unde arde. S`-i putem
vedea pe drumurile pline de praf, bine
zgudui]i, \n b`taia v#ntului [i \n p#r#itul
mitralierelor (...). To]i ace[ti bonzi, care
se feresc de front ca de cium`, par
ocupa]i mai adesea de rivalit`]ile lor
personale [i de ambi]iile lor dec#t de
marile necesit`]i ale momentului [i
creierii lor sunt \ngu[ti [i teribil de mes-
chini” (p. 67). 

Dac` \n privin]a Marelui Cartier
General \nsemn`rile sunt destul de
aproape de adev`r, aprecierile despre
generalii Constantin Teodorescu, Ioan
Basarabescu, Dimitrie V`leanu [.a.
sunt \n v`dit` contradic]ie cu cele
\nt#lnite curent \n istoriografia
rom#neasc`. Comandan]i ai diviziilor
pe frontul dobrogean, ei nu sunt simple
victime ale erorilor [i ne\n]elegerilor
e[aloanelor superioare, ci poart` o
mare r`spundere pentru aceste
\nfr#ngeri. Probabil c` acestea sunt
excep]iile de care vorbe[te autoarea,
pentru c` dac` fa]` de solda]i are
cuvinte frumoase, fa]` de [efi are „mai
pu]in` admira]ie”. „C#nd luptele erau
mai \n toi, ei ([efii, n.n.) au p`strat
pu]ine leg`turi \ntre ei [i, trebuie s` o
spunem, unii s-au eschivat, uneori,
l`s#nd oamenii s` se bat` ca ni[te lei
f`r` conduc`tor” (p. 108).

O scurt` trecere prin Bucure[ti,
pentru a-[i revedea somptuoasa [i ele-
ganta locuin]`, precum [i prietenii, \i
prilejuie[te nota]ii amare despre clasa
suspus`. Pe multe prietene le-a g`sit
\ntr-o „atmosfer` de nep`sare [i
des`v#r[it egoism”. Impresioneaz`
descrierile locurilor, ale oamenilor [i
evenimentelor din aceast` „toamn` a
p`timirilor”, cum i s-a mai spus, pe
bun` dreptate, acestei perioade.
Diarista g`se[te mai \ntotdeauna tonul
potrivit, iar observa]iile sale, pline de
culoare [i farmec, creeaz` un tablou
veridic, pagini de adev`rat` literatur`.
Din multele exemple care se pot da, s`
amintim de traversarea Dun`rii de
cirezile de bivoli negri, \nso]ite de
paznici de origine turc`, comportarea
animalelor din curte pe timpul bombar-
damentelor, p`r`sirea Silistrei,
descrierea spitalelor din Medgidia [i
C`l`ra[i, \n care a muncit cu devota-
ment, dar [i numeroase altele.

Iat`, de pild`, descrierea primului
contact cu spitalul din Medgidia: „R`ni]ii
z`ceau c#te doi sau trei \ntr-un pat, al]ii
pe jos, \ntre paturi, pe culoare [i sc`ri
[i toate aceste fiin]e suferinde, cu

febr`, nu aveau nici
m`car un sanitar
care s` le dea
primul ajutor (...)
To]i ace[ti bie]i
solda]i erau ni[te
zdren]e umane
murdare, istovite,
\nfometate, care se
\ntinseser` acolo
unde era un mic
ad`post. Printre
ace[ti combatan]i
c`zu]i domnea o
atmosfer` de des-
curajare [i
resemnare abso-
lut`” (p. 123). Sau
imaginea lazaretu-
lui, din acela[i ora[,
abandonat la
\nceputul lunii
octombrie 1916, din
cauza \naint`rii
for]elor bulgare [i
germane, care fac
dovada talentului li-
terar incontestabil
al autoarei. 

Ea se
dovede[te
neiert`toare cu
toate la[it`]ile [i ambusca]iile. Aflat` \n
Ia[i, memorialista constat`, pe cunos-
cuta [i circulat` strad` L`pu[neanu,
„prea mul]i popi tineri, prea mul]i misi]i
tineri [i at#]ia ofi]eri cu talie fin`” (p.
377).

Jurnalul lui Yvonne Blondel con-
firm` aprecierea generalului H. M.
Berthelot, care spusese, la sosirea sa
\n Rom#nia: „Sunte]i admirabil de
dezorganiza]i!”. Iat` ce noteaz`, la 8/21
octombrie 1916: „Dumnezeule, c#t de
prost este organizat totul! Cine va
putea vreodat` s` desc#lceasc` acest
ghem de dezordine, de neglijen]`, de
«las`-m`-s`-te-las» [i de «las’ pe
m#ine» care \mbrac` toate roti]ele
ma[inii de r`zboi?” (p. 269).

„Afacerea Socec” o
descump`ne[te, mai ales c` Yvonne
Blondel \l cunoscuse pe \mpricinat
(generalul Alexandru Socec) din activi-
t`]ile mondene. Acesta a fost degradat
\n fa]a propriilor trupe, arestat [i \nchis,
datorit` comport`rii sale
necorespunz`toare \n B`talia
Bucure[tilor, dar mai apoi achitat \n tim-
pul guvern`rii Marghiloman. Generalul
obi[nuia s` organizeze aproape
s`pt`m#nal, \n \nc`p`toarea sa
locuin]` din Bucure[ti, baluri pentru
tineret. Generalul [i so]ia sa engle-
zoaic` (spune Blondel, dar, \n fapt,
american`, n.n.) se dovedeau a fi

amfitrioni des`v#r[iti (p. 392-393). 
Foarte mult a impresionat-o [i

tr`darea colonelului Alexandru Sturdza,
fiul omului politic liberal Dimitrie A.
Sturdza [i ginerele lui P.P. Carp, [i a
locotenent-colonelului Alexandru
Cr`iniceanu, fiul generalului Grigore
Cr`iniceanu, care, de altfel, a [i fost
executat \n fa]a propriei unit`]i.
„Dec`derile acestea morale – scrie
Yvonne Blondel – mi se par teribile la
oamenii din lumea noastr`” (p. 393).

Interesant [i oarecum \n contradic]ie
cu principiile corectitudinii politice [i
istorice de ast`zi sunt aprecierile lui
Yvonne Blondel fa]` de alia]i, dar [i fa]`
de adversari. G`sim aprecieri [i carac-
teriz`ri pline de savoare [i culoare ale
rom#nilor, bulgarilor, germanilor, turcilor,
ru[ilor, s#rbilor, dar [i ale ]iganilor.

|n ansamblul s`u, Jurnalul Yvonnei
Blondel reprezint` un document istoric
de real interes, informa]iile, observa]iile
[i aprecierile sale complet#nd imaginea
societ`]ii rom#ne[ti \n prima faz` a
r`zboiului de \ntregire. Autoarea se
\nscrie, astfel, \n galeria memoriali[tilor
care s-au aplecat asupra acestei
perioade [i care cuprinde nume
faimoase precum acelea ale reginei
Maria, Marthei Bibescu, Sabinei
Cantacuzino [i altele.                       

Anca Oana OTU

recenzii

109document 2006 1-4 (31-34)

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman



entrul de Preg`tire pentru Muzicile
Militare are o bogat` tradi]ie în
înv`]`mântul militar românesc,

preg`tind numerose genera]ii de
instrumenti[ti.

Preg`tirea instrumenti[tilor militari a
început înc` din septembrie 1830, când a
luat fiin]`, la Ia[i, prima muzic` militar`.

Pân` la înfiin]area institu]iei copiilor de
trup` (1898), instrumenti[tii necesari
fanfarelor militare erau selec]iona]i din
rândul gagi[tilor.

Institu]ia copiilor de trup`, pentru care
Iosif Ivanovici a militat [i din rândul c`reia
provenea, poate fi apreciat` ca prima
form` de înv`]`mânt militar organizat` la
noi pentru copii [i tineret. În acest cadru
s-au preg`tit – pân` la înfiin]area [colii
militare de înv`]`mânt muzical – to]i
subofi]erii muzicilor militare [i aproape to]i
instrumenti[tii sufl`tori din orchestrele
simfonice, teatrele de oper` [i operet`
care au func]ionat în diferite ora[e ale ]`rii

[i au contribuit din plin la educarea
muzical` a cet`]enilor.

La 1 octombrie 1936, a luat fiin]`, prin
Decizia Ministerial` nr. 1028, {coala
Elevilor Muzican]i. Scopul [colii era de a
forma instrumenti[ti (subofi]eri) [i, în mod
excep]ional, ofi]eri, [efi de muzic`.

În perioada 1936-1940, [coala a
func]ionat sub aceast` denumire, pentru
ca, ulterior, în procesul de cristalizare a
sistemului de înv`]`mânt muzical militar,
s` îmbrace diverse forme de organizare [i
denumiri: Liceul Militar de Muzic` (1940-
1941), Gimnaziul Militar Muzical (1941-
1943), Institutul Militar Muzical (1943-
1949), {coala Militar` de Muzic` (1949-
1990), {coala Militar` de Muzic` „Iacob
Mure[ianu” (1990-1997), {coala de
Aplica]ie pentru Muzicile Militare (1997-

2006), Centrul de Preg`tire pentru
Muzicile Militare (2006).

Conceput`, ini]ial, cu o durat` de
studiu de nou` ani, s-a impus, datorit`
desf`[ur`rii celui de Al Doilea R`zboi
Mondial, necesitatea reducerii perioadei
de instruire. Chiar [i în aceste condi]ii au
fost, totu[i, înt#mpinate dificult`]i în
procesul de înv`]`mânt. La 10 februarie
1944, a absolvit cursul inferior al
Institutului Militar Muzical prima promo]ie
de elevi, care au fost înainta]i la gradul de
sergent-major [i repartiza]i la muzici,
conform Deciziei Ministeriale nr. 4 560.

În toat` perioada existen]ei sale,
{coala Militar` de Muzic` a func]ionat în
Bucure[ti, cu men]iunea c`, de la
înfiin]are pân` în 1950, a avut sediul în
diverse imobile, întrucât nu dispunea de o
construc]ie proprie.

În vara anului 1950, {coala Militar` de
Muzic`, împreun` cu Sec]ia Muzicilor
Armatei, a primit localul actual din

Bucure[ti, situat
în Bulevardul
Iuliu Maniu, nr.
13, fosta
cazarm` a
Regimentului 7
Vân`tori, unitate
militar` care s-a
aflat sub
patronajul reginei
Maria a
României.

Dup` Legea
de reorganizare
a {colii Militare
de Muzic` din
1949, s-a dispus
introducerea unui
nou ciclu

superior în scopul preg`tirii de ofi]eri
pentru muzicile militare.

Primul concurs de admitere la acest
curs a avut loc la 20 septembrie 1949,
pentru ca doi ani mai târziu, dup`
absolvire, ace[tia s` fie repartiza]i la
fanfarele militare din ]ar`.

Dovada prestigiului de care s-a
bucurat [coala în întreaga sa existen]`
este oferit` de num`rul mare al
personalit`]ilor vie]ii muzicale române[ti,
care au acceptat postura de dasc`li
pentru muzicienii \n uniform`: Mar]ian
Negrea, George Breazul, Ion Dumitrescu,
Marcel Botez, Iosif Pruner, George
Enacovici, Gheorghe Ciobanu, Dan
Simionescu, Petre Ni]ulescu, Constantin
Ionescu, Dumitru Ungureau, Alexandru
Teodorescu, Ionel Geant`, George

Manoliu, Pavel Tornea, Garabet Avachian,
Laz`r Mihai, [tefan Gheorghiu, Constantin
Metani, Constantin D`nescu, Stav`r
Nistor, Gheorghe Adamache, Ionel
Dumitru, Maria Pessione, Maria Kllenk,
George Iarosevici, Hans Höerath, Vinicius
Grefiens, Alexandru Velehorschi,
Alexandru Popa, Gheorghe Mihai,
Octavia Cr`ciun, Ionel Bratu-Voicescu,
Tan]a Diaconescu, Monica Moldoveau,
Doina Dan, Violeta Popescu, Cristian
Bârl`deanu [i mul]i al]ii.

Din rândul genera]iilor de
instrumenti[ti, formate în aceast` unitate
de înv`]`mânt muzical militar, s-au
remarcat absolven]i care au devenit
personalit`]i marcante ale muzicii
române[ti, precum: Iosif Conta, Paul
Staicu (dirijori), Temistocle Popa,
Gheorghe Dumitrescu, George Breazul,
Cornel Meraru (compozitori), Viorel
Cosma (muzicolog), Iancu V`duva
(trompetist), Radu Albulescu, Constantin
Ionescu, Petre Ni]ulescu [i mul]i al]ii.

Profundele transform`ri socio-politice
din România, dup` Revolu]ia din
Decembrie 1989, au determinat existen]a
unei perioade de c`ut`ri în a se g`si
formula optim` de preg`tire muzical
militar`.

În prezent, [coala func]ioneaz` pe trei
cicluri de înv`]`mânt: curs formare ofi]eri,
curs formare subofi]eri, curs carier`
(instrumentist, instrumentist-[ef, [ef
partid`, [ub[ef muzici militare). Durata
studiilor: 6 luni pentru ofi]eri, 11 luni pentru
subofi]eri, 2 luni pentru cursurile de
carier`.

Ideea de a include înv`]`mântul
muzical civil în chip de partener în
educa]ia form`rii muzicienilor militari se
prezint` ca un experiment pe care
actualul Centrul de Preg`tire pentru
Muzicile Militare, subordonat {colii de
Aplica]ie pentru Logistic`, îl demareaz`
începând cu anul 2006.

Un echilibru între conservarea
în]eleapt` a valorilor tradi]ionale [i starea
de receptivitate frenetic` a inova]iilor de
ultim` or` este greu de p`strat. O
identitate copiat` dup` modele exterioare
are pu]ine [anse de a deveni viabil`.
Faptul c` o serie de instrumente, precum:
eufoniul, basfligornul, althornul, tuba
(instrumente specifice fanfarelor militare)
nu sunt studiate în nicio institu]ie civil`
(majoritatea deficitare la catedrele de
instrumente de suflat, în general), ridic`
serioase semne de întrebare asupra
reu[itei.

Maior dr. Marin S|LEA
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e-a p`r`sit, dup` o suferin]` teribil`, dar
nem`rturisit`, bunul nostru prieten [i coleg,
colonelul (r) Eftimie (Cezar) Ardeleanu. Un

adev`rat „lord”, un om cu spirit superior, dedicat
profesiunii sale, cel mai bun arhivist [i documentarist
militar, în în]elesul clasic al no]iunii.

Generozitatea lui era proverbial`, n-am auzit ca
cineva s`-i fi cerut sfatul sau ajutorul [i el s` nu i-l fi
oferit. Cezar a fost un personaj aparte: lucra îndeosebi
dup` amiaza, uneori pân` la orele 21 sau 22. Între
altele (el a fost un redutabil autor de studii, lucr`ri de
referin]`, culegeri de documente etc.), rezolva scrisori
ale veteranilor, o activitate care pentru mul]i pare atât
de simpl`... 

Se folosea de aceast` activitate aparent banal`, ca
de un pretext pentru a p`trunde în universul inedit al
campaniilor militare [i pentru a în]elege ra]iunea
sacrificiilor [i a jertfei osta[ilor pe front. Ar`ta un respect
aproape sacru pentru un b`trân pe care-l primea în
audien]`. {tia situa]ia pe front a fiec`rui regiment [i îi
punea acestuia întreb`ri ajut`toare, atât de inteligent [i
cald formulate, încât fa]a interlocutorului era invadat`
de lumin` sau umbrit` de amintirea unui moment în
care moartea luase de lâng` el pe cel mai bun
camarad.

Nu privea absent [i nu studia deta[at chipul
b`trânului, ci tr`ia împreun` cu el emo]ia acestuia,
provocat` de amintiri, f`cea largi comentarii despre una
sau alta din b`t`liile la care interlocutorul participase.
Dup` audien]`, se plimba câteva minute pe hol (în
general, nu p`r`sea biroul de lucru ore întregi), cu un
mers nestudiat, privind în timp, f`r` s` vad` pe nimeni,
dup` care – brusc – se adresa primei colaboratoare:
„Cherie, adu-mi, te rog, Jurnalul Regimentului ...
Infanterie [i al Diviziei ... Vreau eu s` m` conving de o
chestie”. 

Cezar a disp`rut dintre noi, dar spiritul lui parc`
plute[te [i acum în biroul [i sec]ia pe care le-a condus.
A scris mult, a publicat pu]in din cât a scris, restul ne-a
l`sat nou`, s` ne delect`m cu documentarele sale
interne, amplu elaborate.

Revista „Document”, al c`rei prim redactor-[ef a
fost, [i-a dorit-o de foarte mult timp. Obi[nuia s`
gândeasc` intens [i îndelung, înainte de a oferi
cititorului un produs al muncii lui. S` ne uit`m la primele
numere ale revistei [i vom vedea semnele unor c`ut`ri
repetate, pân` în momentul când solu]iile i-au convenit.

Nu pot prezenta cititorilor revistei toate detaliile
personalit`]ii lui Eftimie Ardeleanu, iar colegii care au
lucrat cu el nu au nevoie s` citeasc` aceste rânduri. Nu
era un tip sofisticat, era mai degrab` modest în
preten]iile fa]` de cei din jur, un spirit superior acestora,
dar comun cu ei [i, în orice caz, de un cavalerism pe
care-l întâlne[ti doar în trecutul pe care el îl investiga cu
pasiune.

Colonel (r) dr. Alexandru O{CA

In memoriam
Eftimie Ardeleanu

N Collonellull  ((r)  EEffttiimiie  Arddelleanu s-a
n`scut la 9 octombrie 1948 \n Bucure[ti.
A absolvit, \n 1966, Liceul „C.A. Rosetti”
din capital` [i, \n anul 1973, cu media 10,
Facultatea de Istorie a Universit`]ii din
Bucure[ti. Din 1984 a lucrat, p#n` la
pensionarea sa, \n iunie 2001, \n cadrul
Arhivelor Militare Rom#ne (cu denumirile
succesive pe care aceast` institu]ie le-a
purtat de-a lungul timpului), fiind autorul
unor lucr`ri de referin]` pentru
istoriografia militar` [i, din 1998, primul
redactor-[ef al revistei „Document” –
buletinul Arhivelor Militare Rom#ne, publica]ie la care a trudit, cu
pasiune [i devotament, mai bine de patru ani.

Este coautor la mai multe lucr`ri: Proba focului, Bucure[ti,
Editura Globus, 1991; Rom#nii la Stalingrad, Bucure[ti, Editura
Militar`, 1992; Istoria Statului Major General rom#n. Documente
(1859-1947), Bucure[ti, Editura Militar`, 1994; Rom#nii \n
Crimeea, 1941-1944, Bucure[ti, Editura Militar`, 1995; Structuri
militare rom#ne care au lucrat pentru Aplicarea Conven]iei de
Armisti]iu [i a Tratatului de Pace. Inventar Arhivistic, Bucure[ti,
Editura Militar`, 1999.

A contribuit, de asemenea, al`turi de Adrian Pandea, la
editarea „Noti]elor zilnice din r`zboi” ale mare[alului Alexandru
Averescu (Editura Militar`, 1992).
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