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„Tricolorul la români – însemn de identitate” 

 

Însemnări uitate… Discursul generalului Iliescu în Senat (II) 

 Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT 

 
 „Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea acelor 

bravi români, c 
are în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea 

idealului nostru  
murind pentru libertatea și unitatea națiunii române” 

Extras din Rezoluția Adunării Naționale de la Alba iulia 
 

 

 
În anul 1914, după instalarea guvernului condus de Ion I. C. Brătianu, este numit Secretar general al 

Ministerului Război, al cărui titular era chiar primul-ministru, exercitând practic conducerea efectivă a 
ministerului. În acest context, a coordonat elaborarea celor patru planuri de reformă a armatei, având ca 
obiectiv general creșterea capacității combative a acesteia: 1) „Planul de completare, transformare și 
reparare a armamentului, munițiilor și materialelor de război”; 2) „Planul pentru completarea 
echipamentului de toate categoriile și acela pentru hotărârea subzistențelor oamenilor și animalelor la toate 
eșaloanele de luptă și studierea înființării centrelor mari de aprovizionare de nutriment și echipament”; 3) 
„Planul sanitar al armatei”; 4) „Planul efectivelor trebuincioase armatei de operații și serviciilor ei”. 

Episoade definitorii ale atitudinii sale din timpul războiului îl constituie mutarea sa în primele 
săptămâni de campanie, de la Periș, unde era dislocat Marele Cartier General, într-un sat vecin, pentru a 
putea locui împreună cu amanta sa, precum și evacuarea acesteia cu trenul de comandament care transporta 
Marele Cartier General în Moldova, fapt care l-a scandalizat pe generalul Henri Mathias Berthelot. Sub 
presiunea înfrângerilor de la sfârșitul anului 1916, la 5 decembrie 1916, Ionel Brătianu este silit să-l demită 
pe Iliescu, înlocuindu-l cu generalul Constantin Prezan. Dumitru Iliescu este trimis la Paris, ca reprezentant al 
Marelui Cartier General pe lângă aliați, la începutul anului 1917. Legat de această perioadă a misiunii sale de 
la Paris au apărut, ulterior, amintiri și însemnări care nu s-au uitat …  

După episodul de la Paris generalul Dumitru Iliescu, demisionat din armată a intrat în politică 
înscriindu-se în Partidul Național Liberal. În Bihor în acea vreme președinte al liberalilor a fost și generalul 
traina Moșoiu. Într-o asemenea împrejurare pe 13 iunie 1924 apăreau „Documente privitoare la războiul 
pentru întregirea României”, la Imprimeria statului, semnate de generalul Iliescu, pentru a clarifica zvonurile 
legate de activitatea sa și de modul cum și-a făcut datoria față de țară. 

„Onoarea prețuiește mai 
mult decât îndemânarea” 

Gaston, Paris 1870 
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Este interesant de urmărit modul în care, așa –zisa „creatură-politicianistă”, și-a îndeplinit misiunea în 
raport de răspunderea ce-i revenea la M.C.G., din prima parte a campaniei din 1916. Orice fel de poveste s-a 
țesut în jurul său, ca de altfel și al altor generali, viața și activitatea ostașilor a lăsat urme istorice, prestigiul 
„de om atins de cele mai sfinte sentimente de cinste și muncă” necesită o prezentare cu informații de la sursă 
verificate. Informațiile de la „actorii” acelor timpuri le considerăm valoroase deoarece cuprind un capitol de 
istorie reală a oștirii române însăși. În mod indubitabil, în anii de după dobândirea independenței, și a 
declarării Regatului României la 1881, fiecare ofițer angajat în procesul formării armatei avea rolul său foarte 
important. Ei puneau bazele unei structuri pe care se fundamenta tăria statului român.  

 
Cât privește pe Dumitru Iliescu, întâiul din promoția de sublocotenenți de la 1 iulie 1886, avea să 

asculte de recomandarea dată de Ion C. Brătianu, prim-ministru pe atunci, ca la Paris „să leg prietenie cu fiul 
său Ionel” , elev la Școala Politehnică, unde urma și Iliescu a petrece următorii cinci ani de studii, împreună cu 
toți frații Brătianu. Cariera politică nu s-a datorat acelei relații, urmând calea militară de profesor, timp de 20 
de ani, în guvernele conservatoare fiind numit ca expert pentru fabricarea tunurilor Krupp. La secondat pe 
„Principele Moștenitor” (Ferdinand) la statul major al Corpului 2 Armată în 1909, și apoi la Inspectoratul 
general al Armatei – post creat special pentru Principele Ferdinand. Din postul de comandant de regiment a 
fost detașat în Franța și Germania, în timpul conservatorilor în 1912, pentru experimentarea tunului de 
munte de 75 mm și a obuzierelor de 105 și 150 mm. 

În toamna anului 1914, Ion I.C. Brătianu l-a numit secretar general la ministerul de război al cărui 
titular era chiar primul-ministru. Armata era după campania anului 1913 din Bulgaria cu mari lipsuri, pe care 
într-o broșură publicată în 1919 le-a expus, lipsuri „datorate puținului interes ce s-a pus pentru trebuințele 
armatei” .  

După pacea de la București, susținea generalul Dumitru Iliescu „ne-am dat seama de intențiile ostile” 
ale Austro-Ungariei, tocmai când apăruseră ideea unei apropieri de politica rusească, soldată cu vizita Țarului 
la Constanța, din iunie 1914 . Lipsurile din dotarea armatei nu puteau fi completate în condițiile declanșării 
războiului și a securizării granițelor pe tot continentul, iar despre forța de muncă specializată în producerea 
de armament cu „precizie de milimetri și grame la greutate” nici nu putea fi vorba. Tot la fel și despre precizia 
motoarelor, a avioanelor, tancuri etc. Cunoscător, până în cele mai mici detalii, generalul Iliescu remarca 
faptul că apartenența României la Alianța cu Puterile Centrale a  împiedicat orice posibilitate de producere de 
armament și muniții în țară, ele fiind importate din Germania și Austria, interesul bănesc al fabricilor Essen-
Krupp, de tunuri, respectiv Steyer pentru puști, fiind evident. Reparațiile abia dacă se făceau în țară. 

Generalul Iliescu a explicat în Senat și părerea sa cu privire la angajarea României în război. Situația 
grea din 1916, de pe frontul francez, de la Verdun, oraș devenit pe veci glorios, ca simbol al invincibilității 
Franței. Pe Somme ofensiva a fost încetinită. Ofensiva lui Brusilov se oprise. Ofensivele rusești de la nord 
eșuase, cu pierderi mari. În Italia pe platoul Carsi succesul era doar parțial. Frontul generalului Sarrail era în 
plină stagnare, neputincios de o ofensivă decisivă. Pe mare războiul submarin era în toi, cu imense pierderi 
pentru aliați, și o pierdere a prestigiului anglo-francez. SUA ezita angajarea în vâltoarea războiului. În această 
atmosferă s-a cerut ajutorul României, promițându-se în iulie 1916 „tot ce se putea da ca teritorii, obținându-
se revendicările în Bucovina și Ungaria”, iar marilor aliați să le „dăm un mare ajutor moral și material”  . Așa 
s-a descongestionat Verdunul, s-a creat un răgaz de șase luni pentru refacerea armatei franceze, până la 
revoluția rusească din primăvara anului 1917, și intervenția salutară a americii, căci și frontul rusesc a mai 
fost ținut un an de zile. Deviza „acum ori niciodată” a fost precum un nod gordian. Numai că apăruse 
„trădarea țaristă, egalată și întrecută de dezertarea revoluționară”, după cum apreciau francezii bravura și 
vitejia armatei române sacrificată. 

La decretarea mobilizării 40 de regimente a 3 batalioane, cu o companie de cadre, o secție de 
mitraliere, 5 regimente de câmp, servicii, au fost pregătite, în limita a 107 milioane credit acordat armatei și 
suplimentar 196 milioane destinate completării lipsurilor în armament, echipament, muniții. Lipsurile de tot 
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felul, expuse de generalul Iliescu, au fost parțial acoperite prin strădania și munca exemplară a ofițerilor, 
pentru că „neexistând nimic, expuși sub cerul liber, fără adăpost, pe timp de ploaie și ger, în toiul nopții” 
trebuia să funcționăm, totul trebuia improvizat, adaptat de către generalul intendant Zaharia, cu 3 ofițeri 
activi și 2 de rezervă care se ocupaseră de aprovizionarea armatei. Iată motivul pentru care cele 100.000 de 
pâini de la manutanța centrală, de exemplu, au fost vărsate în 20 de vagoane, apoi descărcate în căruțe și 
distribuite la destinație, uneori alterată, mucegăită. La fel s-a întâmplat și cu furajele pentru animale . 

Date și informații interesante sunt legate de organizarea serviciului medical al armate, serviciu pus 
sub comanda generalului Ion Popescu, coordonator fiind ministru Alexandru Constantinescu, Dr. Angelescu, a 
medicilor militari Antoniu, Andreescu Gh., Butoianu M. Merișanu și Pamfil, foarte vizibile rezultate fiind 
înregistrate în campania anului 1919. Planul si organizarea efectivelor avea să urmeze învățămintele trase 
din schimbarea „războiului de mișcare” cu acela al „ războiului de tranșee”, de uzură în șanțuri. În funcție de 
contingentele disponibile, raportat la populația României s-a ajuns la un efectiv de circa 1,2 milioane oameni. 
Cum experiența fronturilor occidentale probase uzura rapidă a efectivilor s-a optat pentru varianta dispuneri 
în adâncime, iar modificările legislative să aibă la bază serviciile „statistice ale prof. Tabacovici”, 
organizatorul serviciilor efectivelor bazată pe date științifice. O importantă problemă care trebuia rezolvată 
era și aceea a instruirii celor 1.250.000 oameni, antrenarea lor pentru război, în condițiile filozofiei războiului 
îndreptat împotriva Bulgariei și Rusiei, cu experiența ofițerilor școliți în Germania și Austria. În condițiile de 
neutralitate adoptată de România trebuia reformată inclusiv concepția strategică și operativă. După 
consultarea celor mai importanți ofițeri generali: Culcer, Iarca, Zotta, Averescu, Prezan, Aslan, Christescu 
proiectul de operații s-a conturat pentru „ofensiva la nord, contra Austro-Ungariei și defensivă contra 
Bulgariei” . Aceste planuri erau mereu actualizate cu informațiile ambasadorului francez Paléologue, și 
discuțiunile avute la Petrograg, ordinele militare primite ale căpităniei franceze, pentru angajarea luptei în 
ziua intrării României în război.  

Din „Carnetul meu de însemnări”, din 29 martie 1915, ora 5 p.m. reținea generalul Iliescu faptul că 
acasă, împreună cu C. Diamandi, ministru român din Rusia, la cererea premierului au „trasat pe o hartă 
pretențiile românești din Bucovina și Banat, cu frontiera până pe tisa, la Seghedin” , pe care urma să le aprobe 
la Petrograd Sasanow. Pe 30 mai 1915 într-o discuție privată, la primul-ministru acasă, fixau datele 
Convenției Militare și prefigurau data intrării în război. Chestiunea granițelor a tărăgănat intrarea efectivă în 
război a României. Ca replică la ridicarea fortificațiilor la granița austro-ungară, începând din august 1915 s-a 
trecut la executarea unor lucrări de apărare în valea Oltului și Moldova. Semnarea Convențiilor (politică și 
militară) cu puterile Aliate a fost amânată, în principal datorită instabilității rusești. La 16 martie 1915 
Marele Duce Nicolae, comandantul de căpetenie al armatelor ruse, primea pe ambasadorul Paléologue, căruia 
i-a transmis că antrenarea în război a guvernelor italian și român „reprezenta o rațiune imediată”, fără a fi 
socotite ca „strigăt de disperare, totuși ar fi de mare folos” .  

Recunoașterea faptului că intervenția românească scurta războiul și riscurile lui erau echivalente cu 
„ajutorul de la Plevna” ., cu deosebirea că situația era victorioasă atunci pentru ruși, deși Mackensen odată ce 
începuse ofensiva a provocat retragerea trupelor rusești din Galiția. Poziția lui I.I.C. Brătianu, după spusele lui 
diplomatului rus Sasanow de a „dicta”, ceea ce pentru marea Rusie era de neacceptat. Într-o asemenea 
împrejurare interogația diplomatului francez și-a atins ținta: „era concursul României trebuincios, pentru a fi 
răsplătit cu un așa preț mare?” . După cum vom constata orgoliile de Mare Putere nu permiteau nici măcar 
diplomatic o altă abordare. 

Evenimentele din Rusia, păreau a nu observa pierderile de pe front, astfel că în 13 iunie 1915 când 
mulțimea cerea pedepse pentru trădarea reginei și „spânzurarea lui Rasputin”, pierderile de pe front erau 
justificate de ministrul de război rus prin faptul că se produceau „doar 24.000 tunuri obuziere pe zi, ceea ce 
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însemna zero pentru un front așa întins iar un sfert dintre infanteriști nu aveau puști” , fapt pentru care nu 
efectivele îngrijorau ci lipsa armamentului, a cel puțin un milion de puști, în timp ce la uzinele rusești se 
produceau doar 60.000 pe zi. 

Lucrurile de partea rusească au evoluat odată cu înlocuirea Marelui Duce Nicolae de către chiar Țarul 
Nicolaie în exercitarea atribuțiilor militare de conducere, prin noul șef de stat major generalul Alexiew, ceea 
ce însemna „nu un dezastru militar, ci unul dinastic”. De la pierderi de 350.000 pe lună, în mai 1915, s-a ajuns 
la 450.000 în 30 august 1915, adică peste 1,5 milioane total. Din analiza documentelor rusești rezultă 
pierderi enorme în efective și teritorii întinse pe fondul unei grave crize, o grevă sângeroasă, o răscoală de 
cazarmă și o dramă de palat!. Și bănuială că schimbările majore se vor produce abia după război nu au fost 
întemeiate, cu toate că asemenea semnale au fost transmise guvernului francez pentru calculele generalului 
Joffre. Fatalitatea revoluției ruse punea în primejdie situația militară și de pe frontul de vest, fapt pentru care 
eforturile diplomatice au crescut. 

Însemnările notelor diplomatice privitoare la tratativele de alianță ruso-române pun în evidență 
dorința netă a României de a-și atinge obiectivele naționale, prin semnarea unor convenții împătrite prin 
care să fie recunoscute frontierele etnice, istorice, geografice și strategice cu Ungaria și Austria, cu Banatul 
întreg, Maramureșul și întreaga Bucovină. Generalisimul Marele Duce Nicolae cunoscând forța trupelor sale a 
formulat cu realism „cererea sincer și capital”, profețind și riscurile și suferințele teribile de mai târziu: bătălii 
pierdute, retrageri lungi, răscoale politice interne, lipsuri de armament și muniții, pierderi umane.  

În etapa a doua a negocierilor, din septembrie 1915 până în august 1916, generalul Alexiev, pe fondul 
încercuirii României pe mai bine de 1500 km opune teza „apărării ca un pivot păzitor al flancului de sud al 
frontului rusesc” . Această concepţie a fost transmisă şi generalului Berthelot, atunci când Alexiev l-a primit la 
Petrograd. Această concepţie o va transmite şi prin telegrama din 2 octombrie către generalul Iliescu , care 
preconiza sprijinirea armatei române pe 2 aripi puternice în Moldova şi Dobrogea. Acesta recomanda 
comandamentului român să părăsească Oltenia şi Muntenia pentru scurtarea lungimii frontului. „Sprijinul” 
rus avea să se subordoneze acestei concepţii. Cererile ruseşti de a întării şi fortifica prelungirea frontului din 
Galiţia (general Brussilow) în Carpaţi, pe 3 poziţii, care să înceapă deodată, aveau să fie îndeplinite. 
Transcriem pentru exemplificare dispoziţiile date de Marele Stat Major, în 22 septembrie şi 2 octombrie 
1916, pentru realizarea lucrărilor genistice pe frontul Armatei de Nord, în prelungirea celor realizate de 
trupele ruseşti. Coordonarea acestora revenea generalului inginer rus Welicko (cunoscut pentru expertiza în 
domeniu, pe frontul din Galiţia şi Bucovina), prin generalul Văleanu. Executarea poziţiilor din apropierea 
frontierei s-au realizat de 6 companii de săpători ruse, cu sprijinul populaţiei, iar în adâncime şi cu prizonieri. 
Toate cheltuielile erau suportate de guvernul român.  

Planul operativ rusesc, pentru frontul românesc, nu vedea nici o situaţie critică şi nici deosebit de 
gravă, prevedea retragerea fără luptă. Aici este locul a face următorul comentariu: atâta vreme cât trupele 
române au acţionat după pregătirile şi planurile proprii acţiunile de luptă ofensive au avut succes. 
Slăbiciunea trupelor venea tocmai de la aliaţi care nu-şi respectaseră promisiunile şi angajamentele luate 
prin Convenţiile politice şi militare asumate. Pierderile din campania anului 1916 s-au datorat în bună 
măsură ruşilor, în primul rând, pentru că au tergiversat şi apreciat greşit situaţia reală de pe frontul 
românesc. Generalul Alexeieff liniştea şi pe români şi pe generalul francez Joffre cu privire la sprijinul care-l 
va acorda, ajutor care pentru moment întârzia. Lupta modernă, susţinea generalul rus, nu se dezvoltă cu o 
mare repeziciune. Prin urmare era nevoie de linişte şi chibzuinţă, conform cu mijloacelor disponibile. 

Prin telegrama nr. 59, din 28 septembrie 1916, generalul Alexeieff, după ce avusese discuţie cu ţarul 
Nicolae al II-le, avea să trimită regelui Ferdinand I şi Marelui Cartier General considerentele lor privitoare la 
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frontul român. Frontul român, ca şi cel rus, trebuiau considerate „ca un front unic şi în consecinţă va dispune 
ca forţele disponibile ruseşti să întărească forţele române acolo unde necesităţile o vor cere” . Şi dintr-un 
asemenea punct de vedere au început mutările de pe front a diviziilor româneşti. Statul major rus nu 
cunoştea valoarea trupelor austro-ungare, germane, bulgare şi turce care împresurau România. El vedea doar 
ameninţarea legăturilor dintre trupele ruse şi române şi pericolul loviturii programate de aceştia spre Bacău. 
Pe celelalte fronturi erau numai ceva resturi de divizii fără o capacitate ofensivă semnificativă. El sfătuia ca 
trupele generalilor Averescu şi Prezan să reziste 7-8 zile, pentru că apoi generalul Lecitzki urma să înceapă o 
puternică ofensivă către Vatra Dornei - Cârlibaba.  

Numai că inamicul nu dădea răgaz ca trupele ruseşti să se mişte încet, fiindu-le necesare circa 20 de 
zile pentru debarcare în zonele în care, oricum, nu mai ajungeau. Ne-au cerut să rezistăm o săptămână iar 
după 4 zile nimeni nu mai ştia nimic de cele 2 Corpuri de armată ruseşti promise a forma grosul forţelor de 
manevră de la Galaţi - avea să telegrafieze generalul Coandă, Marelui Cartier General Rus, pe 1 octombrie 
1916. Situaţia noastră devenise extrem de critică. Comandamentul român cerea cu insistenţă trimiterea a 3 
corpuri de armată în Moldova, în timp util, după cum formulase în scrisoarea sa regele către marele Ţar. 
Începuseră atacurile violente pe toată frontiera de nord a Munteniei. Trupele noastre fiind nevoite a se 
retrage.  

După numirea sa la comanda grupului de armate, generalul Averescu a studiat situaţia fiecărei unităţi, 
la faţa locului, a organizat rezistenţa pe prima linie, dar îşi exprima temerea că întârziere sprijinului rusesc va 
crea situaţii extrem de grave. Aceste informaţii erau aduse şi la cunoştinţa statului major rus. Generalul 
Coandă solicita, prin adresa nr. 1850/28 septembrie 1916, ca „aliaţii noştri să atace pe toate fronturile, spre a 
ne degaja şi a împiedica de a se mai lua noi unităţi de pe frontul lor, cum a fost cazul până acum”. Generalul 
Alexeieff comunica, prin statul major rus, că „nu înţelege nervozitatea pe care o manifestă românii prin 
telegrame” de vreme ce România dispune pe frontul din Transilvania de „forţe cu mult superioare inamicului, 
iar starea de lucruri nu trebuie apreciată critică”. Era necesară, după opinia sa, ca trupa să nu rămână 
inactivă, şi să atace inamicul slab. Mai sus am analizat raportul de forţe care dovedeşte tocmai contrariul.  

Apoi, categoric ruşii comunicau că insistenţele cereri ale guvernului prezidat de I.I. C. Brătianu şi 
generalul Iliescu erau irealizabile, şi sugera deşteptarea tenacităţii trupei. Se pare că argumentele militarilor 
români nu găseau ecou la Petrograd. Concepţia ruşilor era formată; România se apără în Moldova, pe Prut.  
Abia când întărirea frontului românesc devenise o necesitate stringentă şi pentru protejarea forţelor ruseşti, 
abia atunci lucrurile s-au mişcat mai alert. Pentru aceasta generalul Alexeieff recomanda înglobarea trupelor 
române în cele 3 corpuri de armată ruseşti, ce urmau a sosii la timp. Până atunci recomanda „rezistenţă” şi 
propunea un nou plan operativ. Planul prevedea „a ţine solid flancurile în Moldova şi în Dobrogea, baza de 
operaţii fiind pe Prut; a scurta frontul centrului, atât cât situaţia o va pretinde, părăsind Valahia occidentală 
şi, la nevoie, chiar şi Bucureştiul. Scopul principal era de a păstra armata intactă. Armata va putea să recâştiga 
ceea ce vremelnic ar fi silită să lase în mâinile duşmanului  şi va fi în măsură  să atingă ţelurile războiului…” . 
Şi în timp ce primeam aceste poveţe de părăsire a teritoriului fără luptă, flancul stâng al armatelor lui 
Brussilow era salvat de atacul în forţă al Diviziei 14 Infanterie română, în pasul Turgheş. Succesul inamicului 
nu a fost exploatat, iar la Oituz austro-ungare au înregistrat o înfrângere ce a determinat renunţarea la 
ofensiva spre Moldova. 

Guvernul român apreciind just situaţia de pe front, simţind nevoia unor competente îndrumări 
formate la şcoala războiului, a apelat la guvernul francez pentru detaşarea unui general pe lângă 
comandamentul român. Dintre multele nume sugerate generalul Joffre l-a desemnat pe colaboratorul său 
apropiat de la Marna, care ştia tot ce s-a petrecut la Verdun, Mort-Homme şi Meusa, pe generalul Berthelot. L-
a avut ca locţiitor pe colonelul Petain şi 100 de ofiţeri, care au format, pentru început, Misiunea Militară 
Franceză. 
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În iunie 1916 când atacul asupra Verdunului sporea, diplomația franceză presa pe ruși pentru 
apropierea României de Antanta. Pierderile mari din primele trei luni, ale anului 1916, pe frontul francez 
determinase „stârnirea frontului din Balacani” dintre sârbi și bulgari și antrenare a României. Astfel chiar 
Țarul constatase, cu regret, că bulgarul (coreligionar inatacabil) „a tras primul sabia ceanurată” și din 28 
octombrie 1915 pornise bombardarea Varnei timp de două ore”. Condițiile de tranzitare, de către armatele 
rusești, a României fiind neacceptate de guvernul Brătianu, până la intrarea României în război.  

Noile condiții strategice au schimbat soarta României „din stat de ajutor dat în nevoia de ajutat”, 
situația sa operativă însemna: fixarea frontului spre Transilvania și întrebuințarea tuturor forțelor pentru 
respingerea Bulgariei”. Cu acest concept generalul Alexiew transforma rolul României de acoperire a 
flancului său sudic, cu rol defensiv. 

„Ușurarea frontului de la Verdun constituie Mândria noastră”, constatase sec generalul Iliescu în 
ședința Senatului în care răspundea unei interpelări. Înainte de venirea în România generalul francez a cerut 
instrucţiuni scrise şi o expunere detaliată a situaţiei. În informarea ce o luase Berthelot a reţinut că „ruşii 
erau, prin forţa lucrurilor, arbitrii destinelor României, pentru că numai ei singuri puteau să-i dea ajutor fie 
în Carpaţi, fie în Dobrogea”.  Generalul francez avusese instrucţiuni şi pentru a convinge comandamentul rus 
de nevoia de sprijinire a frontului românesc în favoarea aliaţilor. Ruşii trebuiau convinşi să bată şi să scoată 
din luptă pe bulgari şi pentru a sprijinii astfel frontul de la Salonic. Instrucţiunile franceze prevedeau profetic 
că „scoaterea din luptă a bulgarilor însemna sfârşitul războiului”. Dar la ruşi conducea reprezentată de 
generalul Alexiew, avea rezerve faţă de prezenţa franceză pe acest front. Rezervat şi puţin amabil primirea 
generalului Berthelot s-a terminat cu următoarele cuvinte: „Pentru că românii ţin atât de mult să vă aibă, 
noroc bun, domnule general! Dar încercaţi să faceţi pe aceşti oameni să înţeleagă, că România nu se apără pe 
Carpaţi, ci pe Siret” . În aceeași seară Ţarul Nicolae îi transmitea, prin emisarul francez, regelui Ferdinand 
sprijinul său cu toate armatele sale „până la ultimul meu om şi ultima mea copeică” . Una era diplomaţia, 
bazată pe promisiuni şi alta era situaţia militară. La dejunul oferit de ţarul Nicolae, le-a urat francezilor 
călătorie plăcută şi le reţinea atenţia: „Repetaţi regelui, generale, ceea ce v-am spus adineauri, scrieţi-o şi la 
Paris şi apoi nu uitaţi că până la urmă, trebuie să câştigăm războiul şi eu mă voi consacra acestui ţel până la 
limita forţelor mele” . Promisiuni ce contrastau cu cele ale premierului şi şefului marelui stat major rus, după 
cum consemna generalul Pétain în însemnările sale asupra războiului. 

Cât priveau pe români generalul trebuia să le câştige încrederea şi inimile. De astfel, în ianuarie 1917, 
Berthelot a făcut demersuri la Petrograd pentru a susţine în mod indirect cauza românească şi a Franţei, 
unde a avut un schimb de replici cu şeful Marelui Cartier General rus, din aceea perioadă, V.I. Gurko, moment 
pe care generalul V. Pétin îl va menţiona în lucrarea sa, Le drame roumain, 1916-1918, publicată la Paris în 
1932 astfel: „Schimburile de vederi dintre generalul Berthelot şi generalul Gurko, care apără punctul de 
vedere rusesc, au fost aprinse şi au pus în evidenţă divergenţele profunde. Sunteţi mai român decât românii, 
i-a spus într-o zi Gurko lui Berthelot. În realitate, noi nu eram mai români decât românii, ci, prin acţiunea 
noastră, susţineam cu energie interesele franceze”. 

Cu toate eforturile şi sacrificiile umane, campania anului 1916 s-a încheiat  cu ocuparea unui teritoriu 
de 100.000 kmp, şi 3,5 milioane de locuitori. Jafurile au însumat peste 2 milioane tone de cereale, 1 milion 
tone legume, 300.000 tone alimente diverse, 600.000 cai, 2,8 milioane vite, cca 30000 tone carne de pasăre, 
etc. Cu toate acestea România retrasă în Moldova nu a fost scoasă din război. Acesta fusese și momentul în 
care generalul Dumitru Iliescu a fost înlocuit de la șefia Marelui Stat Major.  

Înaintea oricărui comentariu, cu privire la acțiunile militare ulterioare momentului de declanșarea a 
războiului la care România lua parte, se impune următoarea observație: după mai bine de 50 de ani, în care 
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Regele Carol I a domnit nu s-a apropiat sufletește de poporul peste care domnea, și astfel guvernul lui Ion I.C. 
Brătianu a adoptat „o altă poziție nesupusă regelui” care indica clar orientarea spre atingerea idealului 
național. Fărâmițarea opiniilor politice se datorau influențelor propagandei germane întreținute de la nivelul 
de vârf al coroanei. Și astfel totul era divizat cel puțin în două: pro tabăra Antanta sau Puterile centrale, opinii 
vânturate prin toate mijloacele vremii, până la momentul august 1916 când sub drapelul țării s-au strâns toți, 
cu puține excepții, formând astfel tabăra națională și antinațională. 

Este interesant, și puțin cunoscută motivația unor distinși generali de a adopta o anume atitudine. 
Cităm punctul de vedere exprimat de teoreticianul strateg generalul Crăiniceanu: „unde vedeam o trupă de 
soldați (pe colinele Banatului, Ardealului și Bucovinei –n, n.)  mă apropiam și, când auzeam vorba 
românească și vedeam români în uniformă ungurească, mă cuprindeau toți fiorii” . Cât privește pe șeful 
Marelui Stat Major, considerat „un general de paie Iliescu, s-a înconjurat de ofițeri tineri, fără experiență” 
ceea ce a dus la „sinuciderea” tragică a conducerii, devenită invizibilă și izolată. Timp de 25 de ani 
Crăiniceanu lucrase la un studiu privitor la luptele de rezistență în munți dar nimeni nu le-a mai consultat. 
Dar calculele se bazau numai pe ofensivă victorioasă, ceea ce s-a dovedit a fi eronată. 

În urma articolelor de presă, generalul Crăiniceanu a fost consultat de Ministrul Vintilă Brătianu cu 
propunerea de „preluare a Statului Major cu Iliescu adjunct”, dar n-a acceptat deoarece „planul de campanie 
era greșit. Niciodată masivul Transilvaniei nu trebuie luat în piept, până ce spatele ne era complet asigurat, și 
astfel impuneam lupta pe frontiera care o alegeam”. Transilvania putea fi cucerită pe oricare direcție, iar 
forma de potcoavă ar fi fost puțin resimțită, iar „existența țării asigurată” . Văduvă de Stat Major armata s-a 
angajat în război, Regele preia direct și efectiv conducerea, în mod greșit, cu urmări grave pentru ce a urmat. 
Răspunderea a fost pe seama nimănui, căci suveranul n-a fost tras la răspundere. Lumea l-a „condamnat pe 
generalul Iliescu, fără judecată, luându-i postul și înaintarea, deși comandant era regele, și lumea n-a 
îndrăznit. Bătută și supusă la o pace dezastruoasă, capul oștirii n-a răspuns niciodată” . A fost un gest 
dezonorant pentru Regele Ferdinand comandant, iar pentru erorile sale a „plătit cu onoarea” generalul 
Iliescu. Pertinentă și curajoasă opinie, destul de târziu împărtășită, dar foarte puțin cunoscută și însușită, deși 
are cuprindere temeinică acoperită de prevederile Constituției. Pentru dezastrul de la Turtucaia (au plătit 
mai mulți, generalul Negrescu este un tipic exemplu– vezi anexă raportul acestuia), pentru respingerea 
armatei de la Sibiu (generalul Moșoiu), pentru Argeș? Au adus pacea de la București. Dacă regele s-a năpustit 
asupra unor generali, era în drept s-o facă, dar s-a încărcat cu o grea răspundere în față dreptății și a istoriei. 
Regele le-a cerut generalilor mai în vârstă să fie în prima linie, iar altor misiuni în străinătate. După dezastrul 
de la Turtucaia planul de război s-a modificat în urma Consiliului de război în care și părerea scrisă de 
Grigore Crăiniceanu fusese luată în calcul, cu „defensivă absolută în Transilvania, lovitură de măciucă în 
Dobrogea și demonstrativă la Flămânda” . Decizia însă a fost greșită și s-a continuat ofensiva în Transilvania 
cu efectele cunoscute.  

Și cum și atunci, ca în vremea lui Napoleon „civilii spuneau prea multe prostii, nevoind ca prostiile lor 
să fie scrise pe câmpul de război”, politicienii au dat drumul judecăților fără de valoare la adresa militarilor. 
Intrigile țesute în jurul unui Stat Major, lipsit de experiență, cum a fost cel comandat de generalul Iliescu au 
influențat comandamentul și guvernul și a dus la pierderea unor generali valoroși. Atunci când s-a pus 
problema numirii unui nou șef la MCG grigore Crăiniceanu avea să expună pe hartă toate operațiile și 
situațiile Armatei, precum și greșeala de retragere silită de inamic. Trupele au rezistat, dar în loc de 20 de 
lovituri pe minut, din lipsă de muniții, trăgeau o lovitură la 20 de minute, din ordin de sus! Pe 27 septembrie 
1916, prin Înalt Ordin de zi nr. 5 experimentatul general fusese numit Inspector general al armatei, încărcinat 
cu legătura dintre MCG și armatele de operații, sub semnătura lui Ferdinand și pentru M.St.M. a lui Dumitru 
Iliescu. 



8 
 

Războiul cu societatea civilă a continuat odată cu demobilizarea armatei când toți rezerviștii au rămas 
pe drumuri, calomniați, persecutați și acuzați nefondate și culmea fără măcar ca cei în cauză să fie ascultați. 
Dacă prin regulamentele militare orice acuzație formal motivată putea fi atacată, cum se justifică de pldă, 
faptul că înaintea celebrei bătălii de la Mărășești, generalului Cristescu i s-a luat comanda pe nedrept? Că 
dreptul primează forța și nu invers ar fi trebuit să fie conduita societății căci altfel, cum zicea Iorga, la fiecare 
lovitură ne va suna mângâietor la urechi versul scripturii: a coborât Domnul din scaunul lor pe cei puternici 
și a ridicat pe cei umili” ! 

Nici după războiul care a făcut România Mare răsplata nu s-a împărțit cu măsură justă. Etichetele ca: 
nepatrioți, hoți, incapabili, necinstiți și trădători au fost aplicate la întâmplare. Și situația s-a perpetuat până 
astăzi. Focul nedreptății a ars multe destine, căci puțin s-au ridicat la revoltă pentru dreptate, conturând 
chiar o lașitate socială. Pe front s-au făcut și fărădelegi pe care generalul Crăiniceanu le nominalizează, între 
care „condamnarea fără judecată și împușcarea” era considerată o eroare de forță, după cum nici luare 
comenzii, decorarea, mutarea, au creat un lanț de nedreptăți, comise și de către militari. Severitatea impunea 
respectarea legii, nu față de cei mici ci față de sine, de modul de îndeplinirea datoriei, până la sacrificiu.  

Dintre marile erori de conducere a războiului comandantul Armatei a II-a identifica „lipsa contactului 
neîntrerupt și intim cu luptătorii de pe front a statului major”, astfel că dispozițiile ori nu soseau la timp ori 
de loc. Lovitura executată după un marș forțat de 120 km executat într-o zi și noapte a căzut ca „un fulger în 
spatele și flancul armatei germane”, ducând la „o victorie strălucită” cum o numea C. Kirițescu, și folosul 
maxim așteptat. Și totuși au existat unele păreri, contrare celor ale lui Falkenhayn, de exemplu care lăudase 
rezistența românească în Transilvania și faptul că deși se retrăgea armata a rămas intactă, păreri cu evidentă 
tentă acuzatorie care se „pronunțaseră pentru rezistența în munți”. Desigur că erau puțini cei avizați a se 
pronunța. Ordinele de operații ale Armatei a II-a pe care a comandat-o în Transilvania timp de o lună, a 
înregistrat marile bătălii de la Brașov, Tohan, Râșnov, Sânpetru, Barabaș, Sepsi Sfântu Gheorghe, și care 
porunceau ca la „apariția inamicului el va fi acoperit cu o ploaie de foc până ce va fi decimat, nici o armă nu va 
tăcea, iar la ofensivă vor cădea în flancul dușmanului, cu foc și la baionetă”. Potrivit instrucțiunilor „ne era 
admisă nici o retragere” fără aprobare sau ordinul superior. Bătălia de la Brașov fiind considerată „o mare 
bătălia” se cerea oamneilor„mai bine să murim decât să o pierdem”, cu declanșarea celei „mai furioase contr-
ofensive pe tot frontul, cu foc și cu baioneta în mod sălbatic”, cerea generalul Crăiniceanu, fiind convins că 
„baioneta ne va da victoria” . 

Cu toate că toate ordinele de execuție prevedeau ofensivă, contr-ofensivă, rezistență fără retragere 
durerea și revolta neputinței erau prezente pe front cu voința ostașului de a învinge. Iubirea de Patrie era 
sentimentul tranșeelor. „Zăpăciți” de bubuitul tunurilor și „lătratul” mitralierelor unii comandanți au uitat 
ordinul de bătălie necitit, primit cu o zi înainte! La toate s-au adăugat lipsurile de armament, muniții, 
aprovizionare, moral, experiența de război. Voința și hotărârea marilor comandanți nu era suficientă într-o 
bătălie în care artileria și cavaleria inamicului copleșea orice încercare de rezistență. Într-o asemenea 
împrejurare retragerea în Moldova, fără ca armata să fi fost distrusă a permis refacerea și reluarea luptei 
pentru atingerea scopului strategic. Iluzia de-a înainta cu orice chip spre Budapesta a aruncat răspunderea 
asupra comandanților, de la toate nivelurile. Erorile comise prin schimbarea unor comenzi, fără o prealabilă 
dovadă a vinovăției, trebuia corectată după război.  

Când părea totul pierdut Regele Ferdinand I îl încuraja pe generalul Averescu prin cuvintele:„ 
Dumneavoastră vă revine onoarea de a rămâne pe front, pentru a lupta mai departe, până când restul armatei 
se va reface și va intra din nou în luptă”, iar pe ostași îi îndemna ca „prin biruință să pregătească un viitor mai 
fericit”. 
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Ofensiva din Transilvania, planificată și executată la cererea franceză, răsturna parțial concepția 
generalului rus Alexiew care era convins că „România se apără pe Siret” și-l obliga la trimiterea unei armate 
în Dobrogea. Pentru a obține ceea ce dorea România trebuia sa dea ajutorul așteptat de Antanta, și să „facă o 
intrarea triumfătoare în teritoriul austriac”, după cum semnase în telegrama sa generalul Alexiew și-l 
însărcinase pe colonelul Tatarinov s-a aducă la cunoștința părții române. În atare condiții, după cum fusese 
înștiințat generalul Dumitru Iliescu, „România trebuia să se hotărască acum ori niciodată”, semna telegram 
căpitanul francez Pichon, concomitent cu înștiințarea englezului lt. col Thomson. Toți s-au bazat pe informații 
ce sa-u dovedit eronate, anume că rezervele inamicului erau epuizate, dar numai așa „ultimatumul” aliaților a 
determinat acțiunea, în beneficiul lor. 

Anexat o corespondență între cei doi. 
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