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 „În gară doar câte un bătrân, copii şi femei 

plângeau, sau acum fiecare are câte o durere în inimă. 

Tristeţe peste tot. Aspectul dezolant al oraşului Tecuci 

comparativ cu situaţia de dinainte de război: „27 iulie 

1917. Trecând prin Tecuci nu mai văd oraşul de 

altădată. Totul e trist, magazinele goale dau impresia 

unor case părăsite. Ameninţarea morţii atât pentru 

combatanţi, cât şi pentru civilii care nu au plecat în 

refugiu:  

 28 iulie 1917. Sosesc răniţi militari şi 

civili, câte-va femei şi copii din Diocheţi, răniţi de 

schije de obuz.";  

 viaţa cotidiană din Iaşi: „12 august 1917. 

Seara mă duc la Teatrul Naţional unde se joacă o piesă 

războinică, mi se pare „Vulturul”. Mă simt foarte 

mulţumit că am venit şi eu în lume după atâtea mizerii 

îndurate la Nămoloasa şi Mărăşeşti;  

• ca orice militar, autorul vrea să aibă amintire 
din timpul vieţii de ostaş: „14 august 1917. Mă duc din 
nou în oraş să mă fotografiez „a la minut” cu casca pe 
cap."; 

 

                                                           
1 Profesor la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza" Panciu, preşedintele Filialei Vrancea a Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România 
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 • în spatele frontului, în zona de refacere, viaţa îşi continuă parcursul cu bune şi rele: „17 

septembrie 1917. Seara facem o horă mare cu nişte refugiate. Avem şi un viorist. Am petrecut bine.  
Pentru mine, profesorul de istorie Mihail Adafini, memoriile sunt valoroase şi pentru că mi-am 

îmbogăţit cunoştinţele privind contribuţia misiunii 

militare franceze, cu precădere a aviatorilor 

francezi în luptele din vara lui 1917, armata 

română folosind un număr apreciabil de 

automobile, inclusiv pentru transportul răniţilor la 

trenul sanitar şi mi-au fost confirmate informaţiile 

pe care le aveam privind folosirea gazelor toxice de 

luptă de către germani în bătălia de la Mărăşeşti.  

Aveam informaţii de la bunicul din partea 

tatei, din scrisorile unui veteran de război din 

judeţul Mehedinţi, care a relatat o altă variantă 

despre moartea Ecaterinei Teodoroiu - 

prezentată de subsemnatul în articolul „Ecaterina 

Teodoroiu: informaţii noi privind data şi locul 

morţii" în SAI, LXXVIII, 2011, p. 382 - şi nu în 

ultimul rând în monumentala lucrare a lui 

Constantin Kiriţescu „Istoria Războiului pentru 

întregirea României (1916- 1919)".  

La orele de curs, la gimnaziu — clasele a VII-

a şi a VIII-a — şi la liceu — clasele a XI-a şi a XII-a 

la tema „Primul Război Mondial / România în 

timpul Războiului pentru întregirea neamului", 

informaţii din memorii pot fi folosite ca studiu de 

caz, unde sunt prezentate bătălii celebre, 

comandanţi remarcabili, grozăviile războiului, viaţa cotidiană în timpul conflagraţiei mondiale, tehnica 

militară din momentul 1916-1917, viaţa în spatele frontului.  

Pot folosi şi ca sursă de documentare pentru elevi în realizarea unui text cu titlul „Impactul 

războiului asupra societăţii". Informaţiile din memorii ajută elevii să asocieze ideea de război cu cea de 

distrugere, să argumenteze pro şi contra războiului, să descrie mersul războiului mondial pe frontul din 

România. Campania în Basarabia poate fi valorificată la lecţia „Marea Unire din 1918" pentru înţelegerea 

condiţiilor în care s-a făcut unirea acestei provincii româneşti cu Regatul României.  

Nu în ultimul rând, memoriile pot şi trebuie să fie folosite la „urmările războiului", la viaţa 

economică şi socială. în perspectiva aniversării unui secol de la participarea României la Primul Război 

Mondial, aceste memorii văd lumina tiparului, astfel că pot fi folosite ca material documentar cu ocazia 

festivităţilor şi activităţilor educative ce vor fi organizate în acele momente.  
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Consider că din nici o bibliotecă şcolară, comunală sau orăşenească din Vrancea şi de la nici o 

bibliotecă judeţeană ori a Casei Corpului Didactic nu ar trebui să lipsească o astfel de carte. Experienţa 

cunoaşterii acestor „Amintiri", cu modestie apreciate „câte-va date simple", ne îndeamnă să cultivăm la 

elevi ideea scrierii jurnalului personal în care să prezinte aspecte de viaţă cotidiană, nivelul de 

dezvoltare a tehnicii, viaţa în mediul şcolar, stadiul de civilizaţie a societăţii. însemnările ar putea fi 

interesante, poate chiar valoroase, peste un secol. in acest mod, şcolarii de astăzi vor putea aprecia mai 

corect contribuţia predecesorilor la dezvoltarea ţării şi a localităţii natale, se vor putea identifica mai 

bine cu comunitatea în care s-au născut sau în care vieţuiesc şi poate vor manifesta mai mult respect faţă 

de realizările bunicilor şi străbunicilor lor.  

Chiar dacă autorul memoriilor nu s-a gândit nici un moment că jurnalul său de război va fi 

cunoscut şi de oameni din afara cercului familiei sale - aşa cum s-a exprimat în scris -, restituirea acestor 

memorii de front, cu valoare de document istoric, are importanţă pentru generaţia de astăzi, poate şi 

pentru cele viitoare. Un erou al frontului, un ostaş al datoriei, un erou al oraşului Panciu.  

 
 

 

 

 
 


