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PREFAŢĂ 

 

Întotdeauna cetăţenii României, la fel ca şi cei ai 

Daciei, s-au bătut cu vitejie şi eroism pentru cauza dreaptă 

şi sfântă a apărării Ţării. În amintirea şi gloria eroilor care 

au căzut pe câmpul de luptă pentru întregirea şi libertatea 

Patriei, poporul român a ridicat monumente şi mausolee. 

Regele Carol I spunea că: „popoarele se onorează pe ele 

însele atunci când păstrează şi înconjoară cu dragoste 

memoria marilor patrioţi şi eroi în amintirea cărora au 

ridicat statui”. 

Publicarea, după 12 ani de când România a fost 

primită în NATO, a unei cărţi despre eroi şi mausolee 

dovedeşte că păstrarea memoriei patrioţilor şi eroilor este 

mereu vie în conştiinţa românilor şi a cetăţenilor statelor 

aliate şi mereu necesare în educaţia din şcoli, universităţi, 

din armată şi în activitatea cultural-educativă din toate 

ţările aliate. Prin broşura de faţă autorii au scos din negura 

uitării o parte din cuvintele scrise, în anii ce au trecut, de 

un număr de personalităţi româneşti şi aliate. Sunt onorat 

să scriu această prefaţă pentru că doi dintre autorii lucrării 

sunt colegi de ai mei, membri ai Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România. Cartea este interesantă, foarte bine 

documentată, conţinând chiar şi un capitol în care sunt 

prezentate grafic principalele campanii, operaţii şi bătălii 

din Războiul de Întregire din anii 1916-1919, şi plină de 

fior patriotic şi de dragoste pentru eroii neamului nostru şi 

de aceea o recomand cu căldură cititorilor tineri şi bătrâni 

deopotrivă. În capitolele cărţii sunt prezentate cele 23 de 

mausolee ale eroilor români din Primul Război Mondial 

identificate de autori pe timpul cercetărilor şi investigaţiilor 
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făcute de aceştia nu numai în lucrările istorice, ci şi pe 

teren. Pentru fiecare mausoleu, deci în fiecare capitol, 

autorii au prezentat localitatea în care este respectiva operă 

comemorativă de război, data când a început construcţia şi 

data încheierii acesteia, din iniţiativa cui s-a construit 

mausoleul respectiv, cine a realizat lucrarea (construcţia), 

inscripţiile şi descrierea elementelor din compunerea 

mausoleului, precum şi câteva fotografii ale acestuia. Iată, 

succint, care sunt aceste mausolee, în memoria cui s-au 

ridicat ele şi data construcţiei acestora. Am ales şi câteva 

inscripţii semnificative de pe aceste opere comemorative 

de război. 

Mausoleul eroilor din Bucureşti este construit în 

cimitirul militar Ghencea în memoria ostaşilor români 

căzuţi în Războiul de Reîntregire, 1916-1919. 

Mausoleul „Eroului Necunoscut” se găseşte în parcul 

Carol I din Bucureşti şi simbolizează sacrificiile tuturor 

celor ce şi-au dat sângele şi chiar viaţa pentru apărarea 

Ţării şi realizarea idealului unităţii naţionale. 

În cimitirul eroilor din Braşov se găseşte Mausoleul 

Eroilor din Municipiul Braşov pe frontispiciul căruia este 

următoarea inscripţie: „Mausoleul Eroilor din Primul 

Război Mondial căzuţi pentru întregirea neamului şi în cel 

de-al doilea război mondial pentru eliberarea Patriei”. 

Mausoleul Eroilor din Municipiul Buzău a fost 

construit în cimitirul eroilor din localitate în anii 1927-

1930 în scopul „adăpostirii osemintelor eroilor care îşi 

dăduseră jertfa supremă în luptele desfăşurate de către 

trupele române în zona Buzăului”. 

În Mausoleul Eroilor din Municipiul Călăraşi sunt 

reînhumaţi „peste 1.000 de eroi călărăşeni ce se jertfiseră 
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pe altarele Patriei pentru libertatea lumii şi lărgirea 

hotarelor României ...”. 

Mausoleul Eroilor din Comuna Comana, Judeţul 

Giurgiu adăposteşte osemintele unui număr de peste 750 de 

eroi români şi străini; pe o placă de marmură sunt scrise 

câteva cuvinte: „Aici odihnesc ostaşii căzuţi pe aceste 

locuri în războiul din 1916-1918”. 

Mausoleul Eroilor din Municipiul Focşani, Judeţul 

Vrancea a fost construit între anii 1927-1937 pentru ca „să 

adăpostească rămăşiţele pământeşti ale bravilor eroi ai 

armatei române care şi-au jertfit viaţa în luptele din vara 

anului 1917 din zona Focşani şi din alte locuri de pe 

pământul Ţării Vrancei”. 

În Mausoleul Eroilor din Municipiul Galaţi se 

odihnesc peste 2.000 de eroi cunoscuţi şi necunoscuţi; 

lucrările de construcţie s-au terminat în anul 1935.  

Mausoleul din Municipiul Giurgiu se află în curtea 

bisericii „Înălţării Domnului” şi a fost construit între anii 

1926-1939. 

Mausoleul Eroilor din municipiul Iaşi (construit între 

anii 1924-1925) se află în cimitirul „Eternitatea” şi adă-

posteşte rămăşiţele pământeşti ale eroilor din judeţ căzuţi 

pe câmpul de luptă în anii 1916-1918.  

Mausoleul Eroilor din Comuna Mănăstirea Caşin, 

Judeţul Bacău, adăposteşte peste 1.000 de eroi, cunoscuţi şi 

necunoscuţi, iar în Cimitirul Eroilor din acea comună au 

fost înhumaţi 18.365 de eroi din regimentele 2, 13, 14, 15, 

21, 25, 29, 37 şi 65 infanterie şi 8 vânători căzuţi în vara 

anului 1917 în zona Măgurii Caşinului. 

Pe dealul din satul Mărăşti, comuna Răcoasa se înalţă 

semeţ Mausoleul Eroilor pentru comemorarea bătăliei de la 
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Mărăşti (9 iunie-19 iulie 1917); în acest mausoleu se 

odihnesc un număr de 1.700 eroi cunoscuţi şi mulţi eroi 

necunoscuţi al căror număr nu se cunoaşte cu exactitate. Ei 

şi-au dat viaţa sub comanda generalului Averescu Alexan-

dru, comandantul Armatei a II-a, în luptele glorioase şi 

victorioase duse împotriva armatelor germane. 

În vestul oraşului Mărăşeşti s-a construit Mausoleul 

Eroilor de la Mărăşeşti, judeţul Vrancea dedicat eroilor ro-

mâni din timpul Primului Război Mondial. Acest mausoleu 

reprezentativ a fost construit în anii 1923-1938 de către 

Societatea Naţională a Femeilor din România. În bătălia de 

la Mărăşeşti (24 iulie-6 august 1917) şi-au pierdut viaţa un 

număr de aproximativ 11.500 de militari români, pierderile 

totale din ambele tabere s-au ridicat la peste 30.000. 

Mausoleul Eroilor din municipiul Odorheiul Secuiesc, 

Judeţul Harghita este dispus la marginea localităţii şi 

adăposteşte osemintele celor 323 de eroi găsiţi pe teritoriul 

judeţului.  

În cimitirul din localitatea Oituz s-a construit un 

obelisc în faţa căruia au fost depuse într-un osuar circa 

2.500 de eroi, majoritatea necunoscuţi; conform opiniei 

autorilor, acest osuar cu numeroase pietre funerare din 

jurul său poate fi considerat un autentic mausoleu.  

Mausoleul eroilor din Predeal este dispus la marginea 

localităţii, pe Valea Râşnoavei, şi adăposteşte osemintele 

eroilor noştri care au căzut la datorie în zilele de 12-25 

octombrie 1916 în oraşul Predeal şi în împrejurimi. 

Mausoleul eroilor din comuna Soveja, judeţul Vrancea 

se află în satul Dragosloveni şi a fost construit în anii 1923-

1929. „În criptele mausoleului sunt depuse rămăşiţele 

pământeşti ale eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi căzuţi la 
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datorie în special în luptele din vara anului 1917 de pe 

Valea Şuşiţei şi din alte zone din apropiere”. 

Mausoleul Eroinei Ecaterina Teodoroiu din Munici-

piul Târgu Jiu a fost construit în anii 1932-1933. Atunci 

când s-a întocmit proiectul ridicării lui, sculptoriţa Miliţa 

Pătraşcu a dorit ca acesta să aibă înfăţişarea unui sanctuar 

şi să fie decorat în exterior cu basoreliefuri. Prin ele sunt 

redate, printre altele, scene reprezentative din viaţa eroinei 

de la Jiu şi Mărăşeşti şi anume copilăria, plecarea la luptă 

la început ca sanitară voluntară, iar apoi ca luptător în 

primele linii de front şi, în cele din urmă, moartea ei eroică. 

Mausoleul Eroilor din Oraşul Târgu Ocna, judeţul 

Bacău, se află situat pe Dealul Măgura şi a fost construit în 

anii 1925-1928. 

Monumentul-mausoleu al eroilor din oraşul Târgu 

Neamţ, judeţul Neamţ se află situat pe o terasă înaltă, 

anume amenajată, aflată la altitudinea de 491 m, care pe 

plan local are două denumiri: „Culmea Pleşului” şi „Dealul 

Gol”. Opera comemorativă de război a fost construită în 

anii 1938-1939. 

Mausoleul Eroilor din oraşul Topliţa, judeţul Harghita 

se află dispus la marginea oraşului, pe marginea şoselei 

care duce de la Topliţa la Borsec. Mausoleul a fost proiec-

tat imediat după încheierea Primului Război Mondial, iar 

construcţia sa a început în 1922 şi s-a încheiat în 1925. 

Mausoleul Eroilor din Municipiul Tulcea, Judeţul 

Tulcea se află dispus într-un părculeţ din localitate. A fost 

construit în anii 1937-1938 din iniţiativa unui veteran din 

Primul Război Mondial.  

Mausoleul Eroilor din Comuna Valea-Pravăţ, Judeţul 

Argeş se află situat pe o înălţime dominantă de la marginea 
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comunei, pe locul denumit Mateiaş. În forma sa iniţială, 

mausoleul a fost construit în anii 1928-1935, iar între anii 

1979-1984, mausoleul a fost lărgit, restaurat şi modernizat, 

el primind o înfăţişare mai amplă, mai impozantă, cu 

utilităţi noi. 

Am ţinut să precizez anii în care au fost proiectate şi 

construite aceste mausolee pentru a arăta că perioada 1922-

1938, deci cea interbelică, a reprezentat una de pioşenie şi 

glorificare a eroilor neamului. 

Avem nevoie de monumentele şi mausoleele eroilor 

noştri pentru a ne apăra istoria românilor, trecutul nostru 

glorios şi substanţa noastră etnică acum când antiromânii 

au făcut să dispară bustul lui Corneliu Coposu din faţa 

fostului sediu ieşean al PNŢCD; au dispărut o parte din 

siturile arheologice geto-dacice cum este, de exemplu, o 

parte din fosta cetate a marelui rege dac Dromichete – 

„Piscul Crăsani”. În Transnistria un cimitir al soldaţilor 

români a fost nivelat cu buldozerul şi transformat în cimitir 

al soldaţilor sovietici. 

În România se duce o propagandă anti-eroi şi anti-

martiri şi se ironizează istoria noastră şi conştiinţa noastră 

etnică la adăpostul nepăsării autorităţilor. Se continuă 

falsificarea istoriei noastre ca pe timpul orientării antinaţio-

nale a lui Roller zis şi Controller. De aceea nu trebuie să 

uităm niciodată pentru ce ideal au murit eroii care se 

odihnesc în mormintele şi mausoleele evocate cu pioşenie 

şi recunoştinţă în paginile acestei minunate cărţi de istorie. 

 

General (r) prof. univ.  

dr. Anghel ANDREESCU  
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 

Prin noţiunea de mausoleu se înţelege o operă 

comemorativă de război în cadrul căreia sunt depuse 

rămăşiţele pământeşti ale eroilor neamului. Iată o definiţie 

clasică a acestei noţiuni: „Monument funerar de 

dimensiuni mari, ridicat în memoria unei personalităţi, a 

unor eroi etc. Numit astfel după măreţul mormânt de la 

Halicarnas ridicat de Artemisa II soţului ei Mausol (rege 

al Cariei, 377-353 î. e.n.).”1 Iată şi o definiţie „populară” 

a acestei noţiuni: „Prin cuvântul mausoleu (din latinescul 

mausoleul, franţuzescul mausolee şi germanul mausoleum) 

se desemnează o operă comemorativă de război de 

dimensiuni mari şi cu o înfăţişare reprezentativă ridicată 

în memoria eroilor. În mausolee, în locuri anume 

amenajate (cripte, osuare), au fost depuse, cu pioşenia 

cuvenită, osemintele sau rămăşiţele pământeşti ale eroilor 

care sunt cinstiţi şi evocaţi printr-o astfel de operă 

comemorativă de război”2 (Dicţionar explicativ de termeni 

uzuali). 

Pe pământul românesc se află un număr redus de 

mausolee şi acestea sunt dedicate, în exclusivitate, eroilor 

noştri din Primul Război Mondial. De fapt unele dintre 

acestea sunt dedicate şi eroilor armatelor aliate şi chiar 

celor inamice aşa cum este, de exemplu, mausoleul eroilor 

de la Soveja, în osuarele căruia sunt depuse rămăşiţele 

                                                 
1 Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1978, p. 

588. 
2 Florian Tucă, Constantin Brezoianu, „Dicţionar explicativ de termini uzuali”, 

Bucureşti, 2009, p. 122. 
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pământeşti a 1612 eroi români, ruşi, germani, austrieci şi 

unguri. 

Înainte de a scrie această carte, noi, autorii ei, am făcut 

şi o anchetă în rândurile unor categorii de cititori. Eram 

dornici să aflăm de la cei consultaţi dacă ştiu câte mausolee 

înnobilează pământurile ţării noastre şi locurile unde ele se 

află. Din păcate, răspunsurile celor întrebaţi aveau să fie 

destul de sărace. O mare parte dintre cei întrebaţi au 

apreciat că mai avem în ţara noastră un număr de cinci 

mausolee, printre ele reuşind să le localizeze doar pe cele 

de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Giurgiu. O altă categorie a 

acestora au ridicat numărul respectivelor opere 

comemorative de război la şase sau şapte, fără însă a fi în 

măsură în a le localiza pe toate. Întrebându-i pe unii 

cititori, care erau de data aceasta şcolari, dacă la Bucureşti, 

la Braşov, Focşani, Târgu Jiu şi Tulcea se află vreun 

mausoleu, răspunsurile acestora au fost negative. 

În urma cercetărilor şi investigaţiilor făcute de noi în 

lucrările de istorie, în ghiduri turistice şi cu precădere pe 

teren, am reuşit să identificăm un număr de 23 de mausolee 

dedicate şi închinate eroilor români din Primul Război 

Mondial. 

Existenţa lor pe municipiul Bucureşti şi pe judeţe este 

următoarea: patru mausolee în judeţul Vrancea, trei în 

judeţul Bacău, câte două în municipiul Bucureşti şi în 

judeţele Braşov, Giurgiu, Harghita şi câte unul în judeţele 

Argeş, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Iaşi, Gorj, Neamţ şi Tulcea. 

În cartea de faţă ne vom referi la toate cele 23 de 

mausolee de care am amintit. Cu privire la ele, vom 

consemna, printre altele, localităţile în care se află, când şi 

din iniţiativa cui s-au ridicat; autorul operei comemorative 
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de război în cazul în care aceasta este socotită a fi şi lucrare 

monumentală de valoare artistică; înscrisurile sau inscrip-

ţiile de pe fiecare mausoleu; dar şi alte informaţii 

prezentate sub formă grafică la sfârşitul lucrării. 

Ordinea în care sunt prezentate în volumul mausoleele 

eroilor români din Primul Război Mondial este cea a 

denumirilor alfabetice a localităţilor în care ele se găsesc. 

Pe ultima copertă sunt reprezentate prin nişte cercuri 

albe locurile în care se găsesc cele 23 de mausolee 

construite în memoria şi gloria eroilor români din Războiul 

de Întregire pentru înfăptuirea şi apărarea Marii Uniri de la 

1 decembrie 1918. 

Noi socotim că lucrarea cu o astfel de tematică se 

publică pentru prima dată în România. Să dea Dumnezeu 

ca ea să fie urmată de alte cărţi cu un astfel de subiect, iar 

acestea să adâncească şi să lărgească informaţiile cu privire 

la mausoleele prezentate de noi. Ba, şi mai mult, viitoarele 

cărţi să completeze lucrarea noastră în situaţia în care se va 

descoperi că există şi alte mausolee care înnobilează 

pământul românesc. 

Autorii  
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CUVINTE DE ÎNVĂŢĂTURĂ,  

DE SUFLET ŞI DE ŢINUT MINTE  

DESPRE EROI ŞI EROISM 

 

 

„Eroismul a fost, veacuri întregi, felul de a fi al unui 

întreg popor (poporul român – n.n.), bătut din veac în veac 

de toate furtunile. Eroismul pe care-l sărbătorim azi e, 

înainte de toate, amintirea celor cari au căzut pe câmpul 

de luptă pentru dreptatea neamului şi întregirea Patriei”. 

Nicolae Iorga 

 

„Vijelii cumplite-au trecut peste noi. La toate am ţinut 

piept şi nu ne-am dat. Şi-aici am stat. Ca trestia ne-am 

îndoit sub vânt, dar nu ne-am rupt. Şi-am rămas stăpâni pe 

moşioara noastră. Ştie numai bunul Dumnezeu cu cât 

sânge ne-am plătit noi pământul acesta, scump tuturor 

românilor, scump pentru frumuseţile şi bogăţiile lui, scump 

pentru faptele măreţe şi înălţătoare care s-au petrecut pe 

el.” 

Alexandru Vlahuţă 

 

„Popoarele se onorează pe ele însăşi atunci când 

păstrează şi înconjoară cu dragoste memoria marilor 

patrioţi şi eroi în amintirea cărora au ridicat statui”. 

Regele Carol I 
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„De-o fi să mor, Tu Doamne, dă-mi,/ O moarte 

ostăşească,/ Un glonte-n floarea din chipiu,/ În lupte mă 

orbească// Şi-n faţa morţii, neclintit,/ Să stau ca stei de 

piatră,/ Să cad ca un stejar ... gândind la pământeasca 

vatră.” 

Căpitan N. Vulovici 

 

 „Dormiţi în pace, viteji nemuritori,/ Cu albe nourate 

cădelniţe de flori,/ Coboară primăvara purtând făclii de 

astre,/ Să binecuvânteze prinosul jertfei noastre”. 

Adrian Păunescu 

 

„Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,/ Lăsaţi-i din când 

în când un loc liber la masă,/ Strigaţi-l din când în când pe 

nume,/ Ca şi când ar fi viu printre noi,/ Şi atunci el va 

surâde în lume”. 

Nichita Stănescu 

 

„Cei ce căzut-au pentru Ţară,/ Pe lanul câmpului 

bogat,/ Jertfind o-ntreagă primăvară,/ Nu au murit, ci au 

înviat”. 

Inscripţie de pe mausoleul eroilor  

din localitatea Soveja, Jud. Vrancea 

 

„Voi trăiţi în flori de luncă,/ Şi-n izvoare de cristal,/ 

Voi trăiţi în doina dulce,/ Ce răsună peste deal!/ Liniştit vă 

fie somnul,/ Astăzi bravi eroi!/ Glorie vă strigă Ţara,/ Ve-ţi 

fi pildă pentru noi!/ Neclintiţi vom face stâncă,/ Să păstrăm 

ce ne-aţi lăsat,/ Tot pământul ţării noastre,/ Ce-i cu sânge 

amestecat!/ Glorie vă zicem astăzi,/ Scumpi eroi ai 

României,/ Ce-aţi făcut prin moartea voastră,/ Un simbol 
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de vitejie,/ Glorie vă strigă satul/ Nimeni nu v-a uitat,/ Voi 

trăiţi în mintea noastră,/ Şi în inimă de mamă,/ Voi trăiţi în 

copilaşi,/ Care încă vă mai cheamă.” 

Inscripţie de pe monumentul eroilor  

din localitatea Poroinica, Jud. Dâmboviţa 

 

„Eroii nu ne părăsesc nicicând,/ Li se aud profunzi 

prin secole paşii,/ Noi trecem toţi, ei rămân vibrând,/ 

Mereu contemporani cu toţi urmaşii” 

Alexandru Andriţoiu 

 

„Ostaşi ce aţi căzut pentru ţară,/ Viteji ai credinţei, 

soldaţi,/ Oriunde în morminte voi staţi,/ Vă fie ţărâna 

uşoară!” 

Inscripţie de pe monumentul eroilor  

din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău 

 

 „Aţi luptat cu vitejie,/ Pentru al Patrie onor,/ Şi 

murind aţi dat viaţa,/ Unui mândru viitor,/ Sfâşiaţi, loviţi 

de tunuri,/ Aţi murit cu arma-n mână,/ Pentru ginta cea 

latină,/ Pentru Patria română”. 

Inscripţie de pe monumentul eroilor  

din localitatea Poiana Vărbilău, Jud. Prahova 

 

„Ne plecăm cu veneraţie în faţa sacrificiului suprem al 

bravilor eroi ai neamului, apărători demni şi viteji ai fiinţei 

noastre naţionale, iar la chemarea Patriei, vom şti să ne jertfim şi 

noi pentru păstrarea independenţei şi suveranităţii României”. 

Inscripţie de pe parapetul de la intrarea în complexul 

monumental din localitatea Valea Mare-Pravăţ,  

Jud. Argeş 
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„... Dormiţi în pace, umbre martiri ai României,/ Ce-

aţi îngrăşat pământul cu sânge de eroi,/ Bătrâni cărunţi cu 

vază şi cu floarea tinerimii,/ Ce-n lupte sângeroase, 

căzând, v-aţi rupt din noi”. 

Inscripţie de pe monumentul eroilor din localitatea 

Obreja, Jud. Alba 

 

„Călătorule tânăr şi vârstnic, de câte ori vei întâlni în 

drumurile tale o cruce pe a cărei piatră este săpat un nume 

de erou, opreşte-te măcar o clipă, descoperă-te şi gândeşte 

că fără jertfa celui de acolo ar fi fost imposibil ca tu să 

trăieşti astăzi liber, să iubeşti soarele, florile, munţii şi 

râurile pe care le-a apărat şi ţi le-a lăsat ea moştenire 

infanteristul, vânătorul de munte, artileristul, tanchistul, 

marinarul şi aviatorul erou...” 

Inscripţie de pe monumentul eroilor din localitatea 

Suciu de Sus, Jud. Maramureş 

 

„Nu vărsaţi lacrimi pe mormântul eroilor, ci mai 

curând slăviţii în cântece, aşa ca faima numelor lor să 

rămână un ecou prin legenda veacurilor”. 

Regina Maria a României 

 

„Morţii noştri, scumpii noştri morţi, ne îndeamnă să 

luptăm, spre a nu lăsa ca jertfa lor să fi fost zadarnică. Ei 

au dat viaţa lor. Dar pentru ca viaţa aceasta să fie 

fructificată în viitor, e aşteptată munca noastră”. 

Vasile Pârvan 

 



 16 

„Să ne aducem aminte de toţi ce-au căzut,/ În lupta 

mare, sfântă, făcând din piepturi scut,/ Şi-n pregătirea 

jertfei strigat-au «Înainte»,/ Să ne aducem aminte.// Să ne 

aducem aminte de bunii camarazi,/ Ce dorm de-a lung de 

codri, sub cetine de brazi,/ Ce n-au la cap o cruce, nici 

flori şi nici cuvinte,/ Să ne aducem aminte de cei viteji şi 

buni,/ Şi-n fiecare clipă să facem rugăciuni,/ Ei fost-au 

pentru Ţară, martirii jertfei sfinte,/ Să ne aducem aminte.” 

Mircea Dem Rădulescu 

 

„Presăraţi pe-a lor morminte, ale laurilor foi,/ Spre a 

fi mai dulce somnul, fericiţilor eroi./ Ridicaţi pe piramida 

nemuririi, faima lor,/ Scris în cărţile de aur, cântecul 

nemuritor.../ Şi pe sacrele morminte, puneţi lacrime şi 

flori,/ Spre a fi mai dulce somnul, miilor de luptători./ 

Ridicaţi pe piramida nemurii, faima lor,/ Scris în cărţile de 

aur, cântecul nemuritor.” 

Versuri din „Imnul Eroilor” 

 

„Je n’en connaissais qu’une/ et j’avais deux patries:/ 

La france, mon pays,/ et puis la Roumanie.” 

(„Nu-mi ştiam decât una,/ dar avea două patrii:/ Ţara 

mea, Franţa,/ şi apoi România.”) 

 

Gabriel Adain, 

Medic francez, membru al Misiunii Militare 

Franceze în România, ţara aliată Franţei 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN BUCUREŞTI 

 

 

Mausoleul eroilor din Bucureşti se află în cimitirul 

militar Ghencea. Până în urmă cu câţiva ani, el era 

consemnat în lucrările de specialitate sub denumirea de 

„Sanctuar al eroilor din războiul de reîntregire 

naţională”. Acel sanctuar este, de fapt, un autentic 

mausoleu. În ceea ce ne priveşte, noi l-am socotit pentru 

prima oară a fi un autentic mausoleu. Pe ce considerente 

ne-am bazat atunci când am făcut o atare apreciere? În 

principal pe faptul că acolo, în cimitirul militar Ghencea, 

sunt două construcţii similare, de mari dimensiuni (lungi de 

circa 50 de m şi înalte cam de 5-6 m), în interiorul cărora 

aveau să fie aşezate, în cripte comune, rămăşiţele 

pământeşti ale câtorva mii de eroi români cunoscuţi şi 

necunoscuţi care căzuseră la datorie în timpul luptelor din 

toamna anului 1916 de pe malurile râurilor Neajlov şi 

Argeş. Potrivit calculelor făcute de noi, numărul 

aproximativ al eroilor cunoscuţi care îşi vor găsi loc de 

odihnă veşnică acolo ar fi de circa 2.200, iar celor ale 

eroilor necunoscuţi de peste 1.000. Numărul şi numele 

acelor eroi cunoscuţi sunt consemnate pe 200 de plăci 

memoriale fixate pe pereţii interiori ai celor două 

construcţii, iar în ceea ce priveşte numărul eroilor 

necunoscuţi, acesta rezultă din cifrele înscrise pe capacele 

din piatră ce acoperă criptele în care au fost depuse 

osemintele eroilor respectivi. Iată care sunt înscrisurile de 

pe ele: „Aici odihnesc 676 ostaşi români”; „Aici odihnesc 
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333 ostaşi români”. Pe pereţii celor două construcţii, lor, 

tuturor eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi care îşi dorm 

somnul de veci în mausoleul de la cimitirul Ghencea, li s-

au înscris mesaje în versuri uimitor de clare şi de frumoase 

privitoare la jertfele lor de sânge făcute în numele apărării 

Ţării şi al reîntregirii ei. Iată care sunt acestea: „Viteji ce-

aţi întregit acest pământ,/ Purtând pe ai voştri dragi în 

inimi,/ Şi în suflete pe Dumnezeu Cel Sfânt,/ Odihna nu v-o 

tulburăm cu lacrimi,/ Ci înălţa-vom imnuri şi rugi fierbinţi 

vom face celui de sus:/ De-apururi vă odihnească-n pace!” 

(înscrisul de pe zidul interior al construcţiei din stânga); 

„Mărturisească pururi locaşurile sfinte,/ Şi-al crucilor 

şiraguri,/ Ce străjuiesc morminte,/ În care dorm viteji,/ Ce 

plămădit-au glia,/ Cu a sângelui lor jertfă,/ Reîntregind 

moşia:/ C-acest pământ e-al nostru,/ Şi pentru veşnicie,/ 

Va sta de veghe neamul,/ Al nostru să rămâie!” (înscrisul 

de pe zidul interior al clădirii din dreapta). 

În sfârşit, la baza acoperişurilor celor două construcţii 

care alcătuiesc mausoleul, la limitele lor din dreapta şi din 

stânga, au fost fixate lucrări plastice cu puteri simbolice. 

Este vorba de vulturi turnaţi din bronz, cu aripile întinse, 

care au darul să semnifice curajul, cutezanţa, eroismul, 

vitejia şi spiritul de jertfă dovedite de către luptătorii 

români în Primul Război Mondial. Socotim potrivit să mai 

semnalăm încă un fapt în legătură cu mausoleul 

bucureştean al eroilor: pe faţada unui zid masiv care 

înconjoară opera comemorativă de război la care ne-am 

referit, se află înscrisă următoarea inscripţie explicativă: 

„Aici odihnesc ostaşii români căzuţi în Războiul de 

Întregire. 1916-1919”. 
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Inscripţie de 

pe zidul care 

înconjoară 

cimitirul 

militar 

Ghencea, în 

interiorul 

căruia se 

află 

mausoleul 

Un vultur uriaş, din bronz, cu aripile larg întinse, ce se 

află aşezat pe una din clădirile în care sunt reînhumate 

rămăşiţele pământeşti ale unui mare număr de eroi 
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Inscripţie pe 

un capac din 

beton care 

adăposteşte 

locurile de 

veci ale 

eroilor 

Inscripţie de 

pe un alt 

capac din 

beton care 

adăposteşte 

locurile de 

veci ale 

eroilor 

Inscripţie 

de pe 

zidul  
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mausoleului 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripţie 

de pe 

zidul altei 

construcţii a 

mausoleului 

Plăcile de 

marmură 

fixate în 

interiorul 

unei clădiri 

şi pe care 

sunt înscrise 

numele unor 

sute de eroi 

cunoscuţi 

Un mic 

„câmp” de 

cruci 

aşezate la 

căpătâiul 

unor eroi 

cunoscuţi şi 

necunoscuţi 
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MAUSOLEUL „EROULUI NECUNOSCUT”,  

DIN BUCUREŞTI 

 

 

Acest mausoleu se află în parcul Carol I, în imediata 

apropiere a fostului mausoleu denumit în trecut al „Eroilor 

luptei pentru libertatea poporului şi a Patriei, pentru 

socialism”, care în prezent este dezafectat. Până nu demult, 

„Mausoleul eroului necunoscut” era denumit „Mormântul 

Eroului Necunoscut” sau „Mormântul Ostaşului 

Necunoscut”. Noi ne-am permis să-l denumim mausoleu 

ţinând seama de denumirea clasică a noţiunii de mausoleu. 

Potrivit acesteia, prin mausoleu se înţelege „o construcţie 

funerară de dimensiuni mari, ridicată în memoria unei 

personalităţi, a unor eroi etc.” În definiţia respectivă nu se 

precizează dacă acea construcţie este ridicată în memoria 

unuia sau a mai multor eroi. În ceea ce ne priveşte, studiind 

cu atenţie menirea şi înfăţişarea „Mormântului Eroului 

Necunoscut” noi am apreciat, şi considerăm că nu am 

greşit, că acea operă funerară întruneşte toate condiţiile de 

a fi considerată mausoleu: este o construcţie măreaţă şi 

reprezentativă, care a fost ridicată în scopul de a adăposti 

în ea rămăşiţele pământeşti ale unui erou al neamului din 

Primul Război Mondial, acel erou simbolizând, de fapt, 

întreaga generaţie a eroilor noştri din prima conflagraţie 

mondială a secolului al XX-lea. 

Din informaţiile pe care le deţinem, la începutul 

începuturilor, adică atunci când în Grecia antică s-a înălţat 

primul mausoleu din lume şi s-a încetăţenit cuvântul cu 

această denumire, în interiorul construcţiei respective s-a 

îngropat o singură personalitate ilustră, adică un suveran al 
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acelui stat, regele Mausol. Faptul nu a fost singular după 

aceea. În consecinţă, în multe alte state ale lumii, în 

morminte individuale, care ulterior vor primi denumirea şi 

de mausoleu, îşi vor găsi loc de odihnă veşnică tot o 

singură persoană. Acest lucru s-a întâmplat şi în România. 

Remarcând o atare realitate, întro lucrare de-a sa, reputatul 

cărturar şi scriitor Gheorghe Asachi a denumit mormântul 

fastuos de la Putna al bravului domnitor al Moldovei din 

anii 1457-1504, sub genericul „Mausoleul lui Ştefan cel 

Mare”. Cărturarul român ţinuse seama, în mod evident, de 

ceea ce reprezenta, în realitate, acel mormânt. Inspirându-

ne şi noi din spusele şi din interpretările lui Gheorghe 

Asachi, putem denumi, fără teama de a greşi şi sarcofagul 

lui Mihai Viteazul, de la Mănăstirea Dealu, sau locul de 

odihnă veşnică a lui Mircea cel Bătrân, din mănăstirea 

Călimăneşti, dar şi multe alte locuri de veci ale unor iluştri 

bărbaţi de stat ai românilor tot mausolee.  

Revenind la „Mormântul Ostaşului Necunoscut”, pe 

care noi l-am socotit a fi mausoleu, vom sublinia, în cele ce 

urmează, câteva date semnificative cu privire la istoricul 

său. 

În anul 1923, în semn de veşnică cinstire şi pomenire 

a eroilor neamului, cu precădere a acelor necunoscuţi, 

conducerea guvernului României a adoptat o hotărâre în 

care se prevedea că de Ziua Eroilor să se înmormânteze în 

Bucureşti rămăşiţele pământeşti ale unui ostaş român 

necunoscut, dar care să simbolizeze sacrificiile tuturor 

celor care şi-au dat sângele şi şi-au jertfit viaţa, în anii 

1916-1918, în numele apărării Ţării şi al înfăptuirii 

înaltului ideal al unităţii naţionale.  
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Pentru alegerea Eroului Necunoscut, cei ce s-au 

ocupat de îndeplinirea acelei hotărâri, au decis, mai întâi de 

toate, ca o comisie de specialişti să se deplaseze la 

Mărăşeşti – localitatea considerată ca simbol al eroismului 

românesc din Primul Război Mondial – unde să aleagă pe 

acel erou necunoscut. Ca atare, acolo au fost adunate la un 

loc osemintele a zece eroi necunoscuţi care căzuseră la 

datorie în timpul războiului de reîntregire naţională în zece 

localităţi sau zone ale ţării. În mod concret, rămăşiţele 

pământeşti ale acelor zece eroi necunoscuţi au fost luate de 

pe fostele câmpuri de luptă de la Jiu, Olt şi Neajlov, din 

Valea Prahovei, de la Mărăşeşti şi Oituz, din Transilvania, 

Dobrogea şi Basarabia, iar apoi aşezate în sicrie masive 

făcute din stejar şi căptuşite cu tablă de zinc. Sicriele 

respective au fost depuse apoi în incinta bisericii din 

Mărăşeşti. Pe data de 13 mai 1923, ele se aflau deja acolo. 

A doua zi, în cadrul lăcaşului de cult a avut loc un 

ceremonial nemaiîntâlnit până atunci în spaţiul românesc: 

alegerea sau desemnarea sicriului cu rămăşiţele pământeşti 

ale eroului necunoscut. Cinstea şi onoarea de a face acea 

alegere a fost încredinţată de către cei în drept elevului de 

liceu militar Amilcar Săndulescu, în vârstă de 12 ani, fost 

orfan din Primul Război Mondial. Au rămas nepieritoare şi 

nemuritoare prin conţinutul sau prin frumuseţea lor, 

cuvintele pe care el le-a rostit atunci când a ales sicriul cu 

eroul necunoscut. Se spune că el s-ar fi exprimat aşa atunci 

când a pus mâna pe un astfel de sicriu: „Acesta este tatăl 

meu ...”. 

După alegerea sicriului cu eroul necunoscut, acesta a 

fost adus la Bucureşti, într-un vagon pe cale ferată, în 

cadrul unui ceremonial fastuos şi cu toate onorurile 



 26 

militare, iar restul de nouă sicrie aveau să fie îngropate în 

cimitirul eroilor de la Mărăşeşti.  

În ziua de 15 mai 1923, când sicriul cu rămăşiţele 

pământeşti a ajuns în gara Bucureşti, acesta a fost aşezat pe 

un afet de tun şi transportat, însoţit de un cortegiu special 

alcătuit, la Biserica Mihai Vodă. Acolo avea să stea două 

zile, timp în care reprezentanţii familiei regale, ai 

guvernului, ai corpurilor legiuitoare şi mai ales a populaţiei 

Bucureştiului aveau să treacă prin faţa sicriului, aducând 

calde omagii eroului necunoscut şi prin el tuturor eroilor 

noştri din Primul Război Mondial.  

În ziua de 17 mai a avut loc în Parcul Carol 

ceremonialul aşezării sicriului cu rămăşiţele pământeşti 

ale „Eroului Necunoscut” întro criptă mare, frumoasă şi 

impozantă, anume construită, pe al cărei capac ingenios 

decorat, cu sculpturi în floare, s-a încrustat o inscripţie 

pe care noi o considerăm a fi cea mai reprezentativă, mai 

clară şi emoţionantă inscripţie ce poate fi întâlnită pe 

operele comemorative care s-au înălţat pe pământul ţării 

în amintirea, în memoria sau în slava eroilor români din 

Primul Război Mondial. Iată care este aceasta: „Aici 

doarme fericit întru Domnul Ostaşul Necunoscut, 

săvârşit din viaţa în jertfa pentru unitatea neamului 

românesc. Pe oasele lui odihneşte pământul României 

întregite. 1916-1919.” 

La mai bine de 30 de ani de la inaugurarea oficială a 

Mausoleului Eroului Necunoscut, opera comemorativă de 

război a avut pentru o lungă perioadă de timp o soartă 

tristă. Sicriul cu osemintele Eroului Necunoscut a fost 

mutat din locul lui iniţial şi dus tocmai la Mărăşeşti. Faptul 

s-a petrecut în anul 1959 şi iată din ce considerente: pentru 
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că guvernanţii români din epocă hotărâseră să ridice în 

Parcul Carol, cam acolo unde se afla mormântul Eroului 

Necunoscut, un impozant mausoleu dedicat foştilor 

luptători socialişti şi comunişti. Ei considerau că opera 

comemorativă de război ce fusese înălţată acolo în anul 

1923 – măreaţă şi glorioasă prin menire şi semnificaţie -, 

va putea pune în umbră marea construcţie. Dar aşa cum se 

spune în popor, printr-un proverb, „lucrurile rele să se 

spele, dar lucrurile bune să se adune”, mormântul Eroului 

Necunoscut va fi readus în Bucureşti, după evenimentele 

din Decembrie 1989, în urma unei hotărâri luate de 

Guvernul României. Opera comemorativă de război nu 

numai că a fost readusă în Bucureşti şi aşezată la locul său 

iniţial, ci apoi ea avea să devină mai măreaţă şi chiar mai 

impunătoare, pentru că, pe de o parte, la baza ei va fi 

montată o flacără veşnică, iar pe de altă parte, ea va fi 

flancată de două tunuri grele, iar în cele din urmă va fi pusă 

şi sub pază permanentă. 

Pe timpul în care noi am efectuat ultima documentare 

pe teren, la „Mausoleul Eroului Necunoscut” din discuţiile 

pe care le-am avut cu cei ce se îngrijesc de paza 

obiectivului, am putut afla câteva informaţii care ne-au 

umplut inimile de bucurie şi anume: la nivel guvernamental 

se preconizează că vechiul Mausoleu zis al „luptătorilor 

pentru libertatea poporului şi a patriei pentru socialism”, 

să aibă o altă menire, să primească o altă destinaţie, adică 

în interiorul lui să fie aduse şi depuse rămăşiţe pământeşti 

ale eroilor noştri din Primul Război Mondial şi chiar din 

alte războaie pe care românii au fost nevoiţi să le poarte 

întotdeauna în scopuri drepte şi nobile. Se zice chiar că 

acea impresionantă fastuoasă şi măreaţă operă comemorati-
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vă de război s-ar putea denumi, după categoria de eroi 

care-şi vor regăsi acolo loc de odihnă veşnică, fie „Mauso-

leul eroilor români din războiul de reîntregire naţională”, 

fie „Mausoleul eroilor neamului din toate timpurile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscripţie de pe capacul care 

acoperă Mausoleul Eroului 

Necunoscut 

Mausoleul Eroului Necunoscut,  

din Bucureşti („Parcul Carol”) 
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Unul din tunurile care străjuiesc  

Mausoleul Eroului Necunoscut 

Placă comemorativă aflată la mausoleul Eroului 

Necunoscut, prin care se consemnează data de referinţă 

privitor la istoria respectivei opere comemorative de 

război 
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Medalie aniversară bătută în anul 2014 de către Aociaţia 

Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, cu prilejul sărbătoririi 

a 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor 

Cazuţi în Război”. 

Pe avers se află chipul Patriarhului Miron Cristea, primul 

preşedinte executiv al Societăţii, iar pe revers imaginea 

mormântului sau a mausoleului Eroului Necunoscut 



 31 

MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV 

 

Se află dispus într-un loc cu ample rezonanţe istorice 

şi anume în cimitirul eroilor din Braşov. 

În vara şi toamna anului 1916, oraşul de la Poalele 

Tâmpei şi împrejurimile sale au fost autentice câmpuri de 

luptă. Zile şi săptămâni la rând s-au desfăşurat încleştările 

din acele zone, pe timpul cărora au căzut eroic la datorie, în 

numele apărării Patriei şi al eliberării fraţilor noştri care 

gemeau de veacuri sub asuprire străină, zeci şi sute de fii ai 

României. În amintirea, în memoria şi întru slava lor, în 

oraşul Braşov se vor înălţa trei opere comemorative de 

război, dintre care una este mausoleu. Lucrarea 

monumentală denumită mausoleu a fost construită din 

iniţiativă locală, cu sprijin moral şi material al societăţii 

„Cultul Eroilor”, în primii ani de la încheierea războiului. 

Ea este modestă ca înfăţişare, având o formă de clădire 

circulară. Pe acoperişul său se află imaginea unui vultur, 

pasăre devenită simbol al eroismului românesc din toate 

timpurile. În interiorul mausoleului au fost depuse 

rămăşiţele pământeşti ale câtorva sute de eroi cunoscuţi şi 

necunoscuţi. Cu toate strădaniile noastre, n-am putut afla 

nici numărul exact al celor ce şi-au găsit odihna veşnică 

acolo şi nici prea multe nume de eroi cunoscuţi. Am aflat, 

în schimb, că acolo s-ar afla şi osemintele unui erou 

necunoscut care va fi avut gradul de plutonier-major, grad 

identificat doar după epoleţi. Cei care l-au reînhumat acolo 

au găsit în buzunarul vestonului său o tabacheră în care el 

îşi ţinea ţigările. Pe acel obiect, el gravase, fie cu mâna 

proprie, fie de cea a unui camarad de oaste, o inscripţie al 
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cărei conţinut exprima gândurile sale din timpul 

încleştărilor şi hotărârea sa de a lupta, cu preţul 

sacrificiului suprem, până la jertfa sa supremă. Iată 

conţinutul acelei inscripţii: „Călătorule, dute şi spune 

spartanilor că am murit aici, precum ordonase legile lor”. 

Ce clar şi ce mişcător mesaj! 

Revenind la mausoleul eroilor din Braşov, pe 

frontispiciul său şi lângă vulturul înaripat de pe acoperiş, se 

afla înscrisă următoarea inscripţie: „Mausoleul Eroilor din 

Primul Război Mondial căzuţi pentru întregirea neamului 

şi în cel de-al doilea război mondial pentru eliberarea 

Patriei”. Cea de a doua parte a inscripţiei va fi gravată în 

piatră după încheierea celei de a doua conflagraţii mondiale 

a secolului al XX-lea. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU 

 

Se află în cimitirul eroilor din localitate. A fost 

construit în anii 1927-1930 din iniţiativă locală, dar cu 

sprijinul material al Societăţii „Cultul Eroilor”. Scopul 

declarat al înălţării mausoleului a fost acela de „a adăposti 

osemintele eroilor care îşi dăduseră jertfa supremă în 

luptele desfăşurate de către trupele române în zona 

Buzăului”. Potrivit informaţiilor de care dispunem, 

numărul pierderilor umane înregistrate de către trupele 

române pe timpul încleştărilor din zona la care ne-am 

referit, dar şi în alte locuri de pe cuprinsul judeţului Buzău, 

au fost deosebit de mari. Acestea au depăşit cu mult cifra 

de 8.000 de luptători, în imensa lor majoritate fiind soldaţi 

şi gradaţi, cei mai mulţi dintre ei rămânând consemnaţi în 

izvoarele istorice din epocă în categoria de „eroi 

necunoscuţi”. Mausoleul prin care ei sunt cinstiţi şi evocaţi 

nu este prea impunător ca dimensiuni şi ca înfăţişare. 

Soclul său, durat din beton armat este surmontat de opt 

coloane, care susţin o cupolă oarecum circulară 

asemănătoare lăcaşurilor de cult. Pe frontispiciul acelei 

cupole sunt înscrise, cu litere de mari dimensiuni, unele 

zone şi localităţi în care au luptat şi s-au jertfit trupele 

române, respectiv şi fiii judeţului Buzău, în timpul 

Primului Război Mondial. Iată câteva dintre acestea: Jiu, 

Neajlov, Cocargea, Doaga, Mărăşeşti şi Oituz. Pe o placă 

de marmură de culoare albă fixată pe faţada mausoleului se 

află înscris un text explicativ şi evocativ care reprezintă, de 

fapt, menirea şi semnificaţia acestei opere comemorative 

de război. Iată care este acest text: „Încununând frunţile cu 
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laurii nemuririi, v-am cules cu recunoştinţă şi pietate de pe 

plaiurile Judeţului Buzău şi v-am aşezat cu recunoştinţă 

sub acest dom, pe voi, 7867 eroi necunoscuţi din războiul 

din 1916-1918”. Ce-am mai putea să adăugăm noi după ce 

am citat înscrisurile de pe mausoleul buzoian. Poate doar 

atâta: „Să le fie somnul lin şi odihnă veşnică tuturor 

eroilor amintiţi şi evocaţi prin acest mausoleu.”. 

 

Bibliografie specială: 

Tucă Florian, Mircea Cociu, „Monumente ale anilor 

de luptă şi de jertfă”, Bucureşti, 1983. 

Tucă Florian, Nicolae Joven, Romulus Raicu, 

„Epopeea anilor 1916-1918. Războiul pentru făurirea 

României Mari”, Bucureşti, 1989. 

 

 



 35 

 

MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI,  

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

 

Se află în cimitirul eroilor din localitate, în partea sa 

centrală. Pe portalul şi pe faţada stâlpilor din zidul care 

înconjoară locurile de veci al eroilor locali, sunt înscrise 

următoarele inscripţii simbolice şi evocative: „Pentru 

Patrie”, „1916. V-aţi sacrificat viaţa luptând vitejeşte şi 

înfruntând furia vrăjmaşului la Turtucaia, Parachior, 

Corbu şi Epureşti”; „1919. Cu jertfa voastră, aţi făurit 

întregirea neamului, împingând hotarele la Tisa şi Nistru”; 

„Respectaţi cu veneraţie mormintele acestor eroi şi luaţi 

pildă de la ei pentru iubirea voastră de Ţară”. 

La numai câţiva ani de la încheierea Primului Război 

Mondial, din iniţiativa oficialităţilor locale şi a celor ce se 

aflau în fruntea filialei Călăraşi a „Societăţii Mormintelor 

celor căzuţi în război”, s-a hotărât iniţierea unor acţiuni 

menite să se adune de pe fostele câmpuri de luptă 

rămăşiţele pământeşti ale eroilor călărăşeni şi să le 

reînhumeze în cadrul cimitirului. În vederea acestui fapt, 

într-un apel întocmit în anul 1923 de către oficialităţile 

locale, călărăşenii erau chemaţi să se implice direct, prin 

acţiuni şi prin fonduri în bani, să se realizeze acel 

deziderat. Iată câteva extrase din acel document istoric 

deosebit de interesant: „Mulţi dintre eroii călărăşeni sunt 

fără o cruce, fără un semn, departe de o îngrijire, prin 

dealuri, munţi şi văi, cum o parte din eroii neamului 

aparţin judeţului şi oraşului nostru şi care se găsesc 

semănaţi prin toate fronturile de luptă, prin localităţi şi 
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având în vedere că la deshumările generale ce se execută 

în mod oficial se vor deshuma toate osemintele acestor 

eroi, atât cunoscuţi, cât şi necunoscuţi, şi se vor reînhuma 

în cimitirele ce se organizează, vă rugăm să dispuneţi să se 

aducă la cunoştinţă tuturor locuitorilor din cuprinsul 

oraşului care ar voi să-şi aducă osemintele vreunui erou, 

să binevoiască a lua în grabă măsuri de a-şi face cerere 

cât mai neîntârziat, pe care o va prezenta unui comitet 

anume creat”. 

Apelul la care ne-am referit a avut un ecou mult mai 

mare decât cel scontat. Într-un timp foarte scurt, aveau să 

fie adunaţi sute şi sute de cereri. Iar apoi, în numai trei-

patru ani de zile, prin eforturi demne de toată lauda, în 

cimitirul eroilor din Călăraşi vor fi reînhumaţi, aşa cum 

rezultă dintr-o informaţie de presă, „peste 1.000 de eroi 

călărăşeni ce se jertfiseră pe altarele Patriei pentru 

libertatea lumii şi lărgirea hotarelor României ...” După 

cum rezultă dintr-o altă informaţie de presă, în anul 1938, 

în rândurile oficialităţilor locale s-a născut încă o iniţiativă 

salutară, menită să-i cinstească şi să-i evoce pe eroii 

călărăşeni ce se jertfiseră pe câmpul de onoare. Este vorba 

de construirea unui osuar, de fapt a unui mausoleu, în 

cadrul căruia să fie reînhumate rămăşiţele pământeşti ale 

eroilor călărăşeni din Primul Război Mondial. Ideea a fost 

nu doar binevenită, ci transpusă în practică în mai puţin de 

un an de zile. Ca atare, s-a realizat acel osuar, acesta având 

înfăţişarea unui sanctuar voievodal. Realizarea operei 

comemorative de război s-a făcut, în principal, prin efortul 

de muncă al militarilor din garnizoana Călăraşi. 

Inaugurarea osuarului, care pe plan local va fi denumit de 

atunci şi mausoleu s-a făcut în ziua de 2 iunie 1938, dată în 
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care se sărbătorea şi ziua Eroilor. Evenimentul avea să fie 

relatat pe larg în presa locală şi naţională şi în unele cărţi 

de istorie. Iată ce avea să se scrie, în această privinţă, într-

unul dintre acele organe de presă: „În ziua de 2 iunie 1938, 

la ora 9 dimineaţa, a avut loc adunarea autorităţilor, 

armatei, şcolilor, societăţilor, asociaţiilor şi populaţiei, în 

faţa bisericii catedralei ... s-a format procesiunea şi s-a 

pornit spre cimitir, în ordinea: corul, preoţii îmbrăcaţi în 

odăjdii, autorităţile, membrii I.O.V. (invalizilor de război – 

n.n.) ... veteranii de război, asociaţiile de foşti luptători şi 

societăţile patriotice, publicul, şcolile, ... muzica 

Regimentului 23 infanterie, premilitarii şi trupa. La ora 11, 

s-a anunţat prin trompeţi şi semnale şi clopotele 

bisericilor, două minute de reculegere, timp în care orice 

mişcare şi activitate s-a întrerupt în întregul oraş. După 

acest moment, a urmat slujba religioasă pentru înhumarea 

osemintelor aduse şi pomenirea eroilor la cimitir. Seara, în 

oraş, a avut loc retragerea cu torţe ...” 

Cu trecerea timpului, datorită condiţiilor atmosferice, 

osuarul sau mausoleul despre care am vorbit s-a cam 

deteriorat. Dar oficialităţile locale au luat întotdeauna 

măsuri eficiente pentru repararea lui. Referindu-se la acest 

fapt, întro lucrare de istorie tipărită pe plan local cu câţiva 

ani în urmă şi intitulată „Cartea eroilor călărăşeni” se 

relatează următoarele: „La 30 aprilie 1942, comandantul 

garnizoanei Călăraşi ... solicită primăriei să ia măsuri 

pentru  a se repara, la cimitir, Mausoleul Eroilor, 

deoarece în subsol tencuielile erau căzute, iar uşile de 

deasupra neînchizându-se ermetic, apa de ploaie 

pătrundea înăuntru”. În urma acelei sesizări, mausoleul a 

fost restaurat, fapt ce avea să se repete de încă două sau trei 
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ori şi în anii care vor urma. Ca atare, el avea să rămână, 

până în zilele noastre, operă comemorativă de război 

reprezentativă, frumoasă şi valoroasă din punct de vedere 

artistic pentru localnici. 

Întro discuţie pe care am avut-o în timpul muncii 

noastre de documentare la cimitirul eroilor din Călăraşi, un 

reprezentant al cimitirului ce se afla acolo unde se află 

mausoleul, ne-a spus următoarele privitoare la respectiva 

operă comemorativă de război: „Atunci când unii localnici 

trec prin faţa mausoleului, se descoperă şi îşi fac semnul 

crucii, în semn de respect faţă de cei ce îşi dorm acolo 

somnul de veci”. Ce frumos şi ce minunat gest! 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN COMUNA COMANA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Se află dispus în curtea Mănăstirii Comana, locaş de 

cult care are o vechime de peste patru veacuri şi jumătate. 

În anii desfăşurării Primului Război Mondial, în curtea 

mănăstirii se va organiza un cimitir militar în cadrul căruia 

vor fi înmormântaţi eroii care căzuseră la datorie în timpul 

luptelor din zonă şi din împrejurimi. La doar un an de la 

încheierea războiului, aflând de existenţa acelui cimitir şi 

ştiind că în interiorul aşezării s-ar mai afla adunate unele 

rămăşiţe pământeşti ale eroilor, istoricul Nicolae Iorga a 

propus acelor în drept ca în curtea mănăstirii, care devenise 

între timp şi cimitir de eroi, să se construiască un autentic 

mausoleu. Ideea avea să fie imediat acceptată atât de către 

oficialităţile comunale, cât şi de către societatea naţională 

ce se ocupa de cultul eroilor. În consecinţă, s-a trecut de 

îndată la treabă. Mai întâi de toate, în vederea construirii 

mausoleului s-a întocmit de către Ministerul Artelor, la 

cererea Societăţii „Cultul Eroilor”, o licitaţie pentru 

întocmirea proiectului lucrării monumentale. Conform 

informaţiilor de care dispunem, câştigător avea să fie 

proiectul ce fusese întocmit de către antreprenorul italian 

Rigutto. Lucrările propriu-zise de construcţia mausoleului 

au început în anul 1926 şi se vor încheia abia în 1932. 

Considerăm necesar să arătăm că o contribuţie morală şi 

materială la înălţarea mausoleului a avut-o societatea 

„Cultul Eroilor”, care-şi avea sediul în Bucureşti. Printre 

altele, în atelierele ei s-au executat chiar şi o serie de 

lucrări ca, de pildă, coloanele şi arcadele din metal ale 

mausoleului, iar prin grija specialiştilor din cadrul 
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respectivei instituţii s-au efectuat chiar şi medalioanele şi 

picturile interioare ale operei comemorative de război.  

În înfăţişarea sa finală, mausoleul are o formă 

rectangulară, fiind prevăzută cu un acoperiş în două ape. 

Dimensiunile sale sunt următoarele: 4,25 m înălţime, 14,5 

m lăţime, iar poarta de intrare în mausoleu măsoară 

2,60x1,42m. După datele de care dispunem, în interiorul 

mausoleului, în firizi şi cripte, îşi dorm somnul de veci un 

număr de peste 750 de eroi români şi străini. La intrarea în 

mausoleu se află fixată o placă de marmură pe care este 

înscrisă următoarea inscripţie: „Aici odihnesc ostaşii căzuţi 

pe aceste locuri în războiul din 1916-1918”. 

În sfârşit, în interiorul mausoleului, pe un sarcofag 

masiv, realizat din piatră, sunt înscrise următoarele cuvinte 

evocative în versuri: „Cei ce-au căzut pentru Ţară,/ Pe 

lanul câmpului bogat,/ Jertfind o întreagă primăvară,/ Nu 

au murit, ci au înviat”. 

În decursul anilor, mausoleul eroilor de la Comana a 

fost restaurat în mai multe rânduri: în anii 1940-1941, după 

un cutremur devastator; după terminarea celui de Al Doilea 

Război Mondial, când în interiorul mausoleului vor fi 

depuse şi rămăşiţele pământeşti ale unor eroi locali care-şi 

jertfiseră viaţa pe front; în anul 2015, prin grija stareţului 

Mănăstirii Comana, preotul şi istoricul Mihail Moscariu. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA 

 

Se află în cimitirul eroilor şi este considerat pe plan 

local, alături cu monumentele „Borna de hotar” şi al 

eroilor din războiul de independenţă, „obiective de primă 

importanţă din patrimoniul arhitectural şi cultural ale 

oraşului Focşani”. Mausoleul a fost construit din iniţiativă 

publică, cu sprijin material al Societăţii „Cultul Eroilor”, 

între anii 1927-1937. Menirea sa avea să fie, aşa cum se 

consemnează şi pe un hrisov ce va fi îngropat la baza 

construcţiei, „să adăpostească rămăşiţele pământeşti ale 

bravilor eroi ai armatei române care şi-au jertfit viaţa în 

luptele din vara anului 1917 din zona Focşani şi din alte 

locuri de pe pământul Ţării Vrancei”. Respectiva operă 

comemorativă de război, care a fost concepută, aşa cum se 

subliniază întro carte de istorie, „ca un fel de altar al 

recunoştinţei focşănenilor faţă de eroii neamului căzuţi la 

datorie pe pământurile Vrancei în timpul războiului de 

reîntregire naţională”, este creaţia arhitectului State 

Baldoşin, care în epocă era considerat a fi un mare 

specialist în arta monumentală de for public. Elementul 

care individualizează respectivul mausoleu, în comparaţie 

cu celelalte care înnobilează pământurile Vrancei (Mărăşti, 

Mărăşeşti şi Soveja), îl reprezintă înfăţişarea sa 

constructivă. Ea este asemănătoare unui locaş de cult, 

prevăzut cu trei turle, care au în terminaţie însemne plastice 

în formă de cruce. 

În interiorul mausoleului avea să-şi găsească locuri de 

odihnă veşnică un număr de aproape 500 de eroi, în 

majoritatea lor necunoscuţi, care şi-au pierdut viaţa în 
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luptele din anii 1916-1917 pe pământul Ţării Vrancei şi 

care au fost adunaţi din mormintele răzleţe de către echipe 

special alcătuite şi depuse apoi în mausoleu, cu pietate şi 

cu respect, aşa cum se cuvenea. 

Cu aproape 25 de ani în urmă, din dorinţa de a se pune 

în valoare acest mausoleu care era oarecum eclipsat de 

celelalte trei existente în aria judeţului Vrancea, un grup de 

numismate de valoare, care făceau parte din secţia de 

numismatică a Cercului Militar Naţional, au iniţiat baterea 

unei medalii jubiliare din argint şi tombac. Pe aversul 

piesei din metal se află înfăţişat, în toată splendoarea sa, 

mausoleul eroilor de la Focşani şi este înscrisă această 

inscripţie explicativă: „Mausoleul eroilor. 1917-1918. 

Focşani”. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

Este situat în cimitirul eroilor. Ideea înălţării lui s-a 

născut după mai bine de 10 ani de la încheierea Primului 

Război Mondial. Iniţial s-a preconizat ca în oraşul de la 

malurile Dunării să se ridice un simplu monument în 

memoria eroilor gălăţeni căzuţi la datorie în anii războiului. 

Ulterior, ţinându-se seama că în apropierea oraşului şi pe 

aria judeţului Galaţi se află un mare număr de morminte 

individuale şi colective ale eroilor care în parte fuseseră 

chiar date uitării, oficialităţile judeţene şi cei care se aflau 

la conducerea Societăţii „Cultul Eroilor”, au decis ca în 

locul monumentului preconizat să se înalţe un mausoleu, în 

interiorul căruia urma să fie depuse rămăşiţele pământeşti 

ale celor ce se aflau în mormintele la care ne-am referit. Ca 

atare, prin strădaniile arhitectului Mihai Popescu, s-a 

întocmit proiectul acelui mausoleu, iar apoi s-a trecut la 

realizarea sa. În calitatea de coordonatori ai lucrării aveau 

să fie numite două foste cadre militare participante la 

Primul Război Mondial şi anume general Marian Ionescu şi 

Mihai Florescu, veterani de război. Construirea propriu-

zisă a mausoleului a început în luna octombrie 1925 şi se 

va încheia, doar parţial, în anul 1930, când în criptele lui 

vor fi depuse rămăşiţele pământeşti ale unui număr de 

peste 2.000 de eroi cunoscuţi şi necunoscuţi. Lucrările vor 

fi terminate în anul 1935. Perioada va fi atât de lungă 

datorită, în principal, faptului că mausoleul va fi 

reproiectat, fiind prevăzut, atât în interior cât şi în exterior, 

cu lucrări de artă plastică. Ne vom referi, pe scurt, la 

înfăţişarea sa. Ea arată ca o clădire asemănătoare 
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lăcaşurilor de cult. Înălţimea sa este de peste 12 m. Pe 

pereţii interiori ai mausoleului şi pe bolta sa se află picturi 

în frescă, în care sunt relatate scene de luptă şi simboluri 

ostăşeşti, ca de pildă, drapele militare şi căşti ostăşeşti. Pe 

arcada bolţii mausoleului se află înscrisă următoarea 

inscripţie dedicativă: „Eroilor neamului, veşnică 

recunoştinţă”. În sfârşit, opera comemorativă de război 

este împrejmuită cu un gard din beton armat şi fier forjat. 

Mausoleul este considerat pe plan naţional ca fiind 

monument istoric şi de artă plastică şi înscris în lista 

oficială a monumentelor de acest fel existente în ţara 

noastră. 
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MAUSOLEUL  

DIN MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Este dispus în curtea bisericii cu hramul „Înălţarea 

Domnului”, locaş de cult care se află în centrul localităţii. 

Datorită existenţei acestei opere comemorative de război, 

respectivul locaş de cult mai este denumit pe plan local şi 

„Biserica eroilor”. Aşa cum se consemnează pe o placă 

indicatoare aflată în curtea lăcaşului de cult, mausoleul s-a 

construit „între anii 1926-1939”. Iniţiatorii ridicării lui au 

fost membri din conducerea filialei judeţene a Societăţii 

„Cultul Eroilor”. Lucrarea monumentală s-a realizat după 

un plan întocmit de către arhitectul State Baldoşin şi sub 

conducerea acestuia, cu fonduri adunate, în principal, din 

donaţii benevole în bani şi în materiale făcute de către 

populaţie. Faptul avea să fie consemnat şi în „Actul de 

fundaţie” al mausoleului. Iată ce se spune în el, printre 

altele: „În anul 1926 după Cristos, luna august, ziua 15 ... 

a început ridicarea acestui mausoleu, clădit după 

chibzuiala maestrului arhitect State Baldoşin. Urmând 

pilda strămoşilor din cartea de vitejie a trecutului, s-a 

ridicat acest locaş în cetatea voievodului Mircea Basarab 

(Mircea cel Bătrân – n.n.), pe aceste locuri sfinţite şi de 

sângele vitejilor oşteni ai marelui Mihai Viteazul şi ai 

tuturor vitejilor care au primit moartea şi s-au încununat 

cu cununa vitejiei şi a dreptăţii în marele război de 

reîntregire a neamului ... Zidindu-se şi împodobindu-se 

acest sfânt locaş pentru odihna veşnică a celor care cu 

propriul sânge au sfinţit hotarul României Mari şi întru 

pomenirea celor mai buni copii ai neamului, din jertfa 
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cărora a venit sfânta unire a tuturor românilor care în veci 

va fi chezăşia frumosului viitor al României”. 

Lucrarea monumentală este foarte frumoasă ca 

înfăţişare. Ea are aspectul unei biserici cu două turle, în 

terminaţia cărora se află aşezate elemente plastice în formă 

de cruce. Mausoleul a fost conceput pe două niveluri. 

Primul este un demisol, în cadrul căruia se află cripte şi 

osuare. În interiorul acestuia aveau să fie depuse iniţial 

rămăşiţele pământeşti ale unui număr de circa 350 eroi 

români identificaţi, căzuţi la datorie în toamna anului 1916, 

în principal în timpul luptelor desfăşurate în zonele de pe 

malurile râurilor Neajlov şi Argeş. Ulterior, numărul celor 

ce aveau să fie reînhumaţi în mausoleu aveau să sporească 

substanţial, ajungându-se, în cele din urmă, ca acel număr 

să depăşească impresionanta cifră de 4.000 de eroi 

cunoscuţi şi necunoscuţi. Acolo vor fi depuse şi rămăşiţele 

pământeşti ale unor foşti luptători străini neidentificaţi 

(francezi, germani, ruşi şi bulgari) care îşi pierduseră viaţa 

fie în timpul luptelor la care participaseră, fie într-un spital 

care funcţionase în interiorul oraşului în anii războiului. 

Cel de-al doilea nivel al mausoleului are înfăţişarea 

unui interior de biserică. Pe pereţii acestuia se află picturi 

cu scene de luptă şi fixate diferite obiecte cu putere de 

simbol ostăşesc şi eroic, ca de pildă, hărţi militare, 

decoraţii ale foştilor eroi, diferite obiecte care au aparţinut 

acestora etc. La intrarea în mausoleu se află un portal înalt, 

pe faţada căruia este înscrisă, cu litere mari, următoarea 

inscripţie explicativă: „Mausoleul eroilor”. Opera 

comemorativă de război la care ne-am referit este 

considerată a fi monument istoric de valoare deosebită. Ca 
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atare, ea se află înscrisă şi pe lista oficială a 

„Monumentelor istorice din România”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curtea Bisericii cu hramul „Înălţarea Domnului” din municipiul 

Giurgiu, în interiorul căreia se află mausoleul eroilor (în plan 

îndepărtat) 

Mausoleul eroilor din oraşul Giurgiu 
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Poarta de intrare în curtea mausoleului din municipiul Giurgiu. 

Pe ea sunt fixate două elemente cu putere de simbol: două cruci 

(în partea de sus) şi două însemne militare (în partea de jos). 

Stativ construit din beton, aflat în faţa mausoleului eroilor de la Giurgiu. 

Pe el sunt aşezate obiecte bisericeşti şi ofrande atunci când la  

mausoleu se oficiază slujbe de pomenire a eroilor. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL IAŞI, JUDEŢUL IAŞI 

 

Se află în cimitirul „Eternitatea”. Până cu mai bine de 

10 ani în urmă, în cărţile în care erau prezentate operele 

comemorative de război din ţara noastră, mausoleul eroilor 

din municipiul Iaşi nici nu era amintit ca existând. El era 

socotit a fi doar un simplu monument, dar de fapt era 

mausoleu. Că era mausoleu ne-o dovedeşte, în principal, 

faptul că la baza operei comemorative de război se află trei 

osuare, în care aveau să fie depuse rămăşiţele pământeşti 

ale eroilor din judeţ care căzuseră la datorie pe câmpul de 

onoare în anii 1916-1918.  

În primul din aceste osuare, care a primit denumirea 

de „Sf. Ştefan”, adică în cel central, vor fi reînhumaţi un 

număr de peste 100 de eroi care, aşa cum se consemnează 

întro carte de istorie, „În anii 1916-1917, în vremea 

marelui război, au murit în spitalele din Iaşi, în urma 

rănilor căpătate în lupta sau în maladiile contractate”. În 

lucrarea la care ne-am referit se mai consemnează faptul că 

între cei care-şi vor găsi locul de odihnă veşnică în acel 

osuar, „unu a fost general, 13 colonei, 20 maiori, 21 

căpitani, 32 locotenenţi şi 21 gradaţi şi soldaţi”. 

În celelalte două osuare care alcătuiesc mausoleul, 

aveau să fie depuse rămăşiţele pământeşti a unui număr de 

peste 1.100 eroi necunoscuţi. Unul dintre acestea a primit 

denumirea de „Sf. Luca”, în interiorul lui fiind reînhumaţi 

un număr de peste 660 de eroi, iar celălalt, denumit „Sf. 

Ioan”, îşi vor găsi loc de odihnă veşnică un număr de 

aproape 500 de eroi care se născuseră pe meleagurile 

judeţului Iaşi.  
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Ca datare în timp, mausoleul eroilor de la Iaşi a fost 

construit între anii 1924-1925 din iniţiativa şi prin grija 

Societăţii „Cultul Eroilor”, dar cu implicarea directă, 

spirituală şi materială a oficialităţilor locale şi a cadrelor 

militare din garnizoana Iaşi. El are o înfăţişare modestă. 

Privit mai de departe, pare a fi un simplu monument.  

În timpul desfăşurării acţiunilor militare pe frontul de 

est al celui de-Al Doilea Război Mondial, în faţa şi în jurul 

mausoleului ieşean al eroilor din Primul Război Mondial 

vor fi aşezate mai multe morminte ale eroilor din 

municipiul Iaşi care-şi pierduseră viaţa în acele acţiuni 

militare. Ca urmare, de atunci încoace, opera comemora-

tivă de război la care ne-am referit avea să aibă o dublă 

semnificaţie: de mausoleu al eroilor ieşeni din războiul de 

reîntregire naţională şi într-un anumit fel şi al celor din cel 

de Al Doilea Război Mondial. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN COMUNA MĂNĂSTIREA CAŞIN,  

JUDEŢUL BACĂU 

 

În anii primului Război Mondial, comuna Mănăstirea 

Caşin a fost un autentic câmp de luptă. Potrivit 

informaţiilor de care dispunem, cele mai grele lupte din 

acea zonă s-au desfăşurat în vara anului 1917 în spaţiul 

cuprins între râurile Caşin şi Oituz şi cu precădere pe 

locurile denumite Măgura Caşinului. În această privinţă, 

întro lucrare de istorie publicată după încheierea acelor 

încleştări, se consemnează următoarele: „În ziua de 11, 12 

şi 13 iulie 1917, în zona Măgurii Caşinului cad obuzele 

duşmane cu nemiluita. Pământul parcă fierbea sub 

exploziile proiectilelor inamice. Timp de patru ceasuri 

infanteriştii şi vânătorii noştri au stat culcaţi în tranşee. 

Apoi, la semnalele date de către comandanţii români, 

luptătorii noştri s-au avântat în atacuri temerare. Au urcat 

după aceea, printr-o deasă ploaie de foc, până sus pe 

crestele Măgurii Caşinului, ca nişte vulturi, punând 

stăpânire pe toate Măgurile, lăsând în urma lor zeci şi zeci 

de trupuri duşmane. ... Peste tot, ostaşii români s-au bătut 

ca leii şi numai moartea îi putea opri să mai lupte. Din 

rândurile alor noştri au rămas nemişcaţi pe acele creste 

ale Măgurii Caşinului un mare număr de flăcăi de-ai 

noştri, pe care îi vor plânge mamele lor din Ţara 

Românească, din Moldova, din Ardeal şi din Bărăgan.” 

În jurnalele de operaţii ale unor regimente de 

infanterie, de vânători şi de roşiori care au luptat în zonă, 

se apreciază că numărul celor care şi-au pierdut viaţa în 

luptele la care ne-am referit, a fost deosebit de mare. Care a 
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fost exact acel număr nu se va şti probabil niciodată pentru 

că în acele jurnale de operaţii nu s-a consemnat. Dar după 

unele calcule făcute de analiştii noştri militari după război, 

pierderile umane ale unităţilor române care s-au bătut cu 

duşmanul în vara anului 1917 în zona Măgurii Caşinului 

sau în împrejurimile ei ar fi depăşit cifra de 1.800. Multe 

din trupurile lor aveau să fie atunci îngropate în grabă chiar 

pe locurile în care îşi pierduseră viaţa, unora dintre ele 

aşezându-li-se de către camarazii lor o cruce la căpătâi, pe 

care s-a consemnat numele lor şi unitatea din care au făcut 

parte. Altora nici măcar nu li s-au fixat semne de căpătâi, 

rămânând consemnaţi în jurnalele de operaţii ale unităţilor 

luptătoare ca „eroi necunoscuţi”. Însă nici unii, nici alţii n-

au fost lăsaţi să se odihnească prea mulţi ani pe locurile în 

care îşi dăduseră jertfa supremă. Pentru că, la doar câţiva 

ani de la încheierea războiului nostru drept şi sfânt de 

reîntregire naţională, rămăşiţele pământeşti ale ambelor 

categorii de eroi – cunoscuţi şi necunoscuţi – vor fi 

deshumate şi reînhumate într-un cimitir amenajat special 

pentru eroii neamului. În amintirea, în memoria şi întru 

slava eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi, din iniţiativă locală 

şi cu sprijinul material al familiilor celor căzuţi la datorie 

pe acel câmp de luptă, s-au construit trei categorii de opere 

comemorative de război. Mai întâi de toate morminte 

individuale ale unui număr de eroi cunoscuţi. Apoi câteva 

osuare în care îşi vor găsi locuri de odihnă veşnică un 

foarte mare număr de eroi necunoscuţi. Noi ne-am permis 

să considerăm acele osuare ca un autentic mausoleu. 

Potrivit celor consemnate întro carte de istorie, intitulată 

„Judeţul Bacău. Altare de jertfă şi eroism”, în cimitirul 

eroilor din comuna Mănăstirea Caşin „au fost înhumaţi, în 
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morminte şi în osuare, 18.365 de eroi din regimentele 25, 

37, 13, 2, 15, 14, 21, 29, 65 infanterie şi 8 vânători”. În 

cele din urmă, în mijlocul cimitirului eroilor din comună s-

a ridicat, din iniţiativă locală, un frumos obelisc. Înălţimea 

sa este de 4,5 m. Pe faţada acestei opere comemorative de 

război se află înscrisă următoarea inscripţie, înscris care are 

menirea să-i elogieze şi să-i preamărească şi pe eroii care 

îşi dorm somnul de veci în osuarele despre care am vorbit: 

„Binecuvântată fie jertfa celor căzuţi de-a lungul 

veacurilor pentru întregirea pământului strămoşesc”. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN SATUL MĂRĂŞTI, COMUNA RĂCOASA, 

JUDEŢUL VRANCEA 

 

Este situat pe o coamă de deal din satul Mărăşti, 

comuna Răcoasa. În perioada 9 iunie – 19 iulie 1917, în 

zona satului, ca şi în împrejurimile sale, s-a desfăşurat 

crâncena bătălie de la Mărăşti. Timp de o lună şi 10 zile, 

trupele române din Armata a II-a, comandate de generalul 

Alexandru Averescu, viitorul mareşal al României, s-au 

bătut cu duşmanul cu o vitejie şi cu un eroism exemplar, 

reuşind în cele din urmă să iasă victorioase. Elogiindu-le 

acea comportare, într-un ordin de zi dat de ilustrul 

comandant după încheierea bătăliei, se aprecia 

următoarele: „Luptători ai Armatei a II-a, ... v-aţi măsurat 

cu forţele şi puterile cu un duşman care se credea cel mai 

tare din lume şi care nu cunoştea ce este a da înapoi. Cu 

avântul nostru uimitor, de la prima izbire, l-aţi pus în toată 

puterea cuvântului pe fugă. Probă sunt miile de prizonieri 

şi numeroasele tunuri şi enorme cantităţi de muniţii ce-a 

lăsat în mâinile voastre. Puteţi fi mândri de această mare 

izbândă.” Referindu-se la acea bătălie, la numai câteva zile 

de la încheierea ei victorioasă, în ziarul „Românul”, în care 

s-a oglindit în mod clar şi amănunţit desfăşurarea luptelor 

şi eroismului luptătorilor români, va apărea un articol 

evocator de sinteză, în care se va spune, printre altele: „Pe 

timpul desfăşurării bătăliei de la Mărăşti, vitejia 

românească a depăşit faima legendară. Este unul dintre 

cele mai falnice şi mai strălucite capitole din istoria 

neamului, care va sta prin veacuri mărturie de virtuţile 

ostăşeşti, de puterea defensivă a bătrânului nostru popor”. 
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Dar victoria românească de la Mărăşti s-a obţinut prin 

foarte grele pierderi de vieţi omeneşti din partea alor noştri. 

Potrivit unui bilanţ întocmit după război de către 

specialiştii noştri militari, „numărul eroilor români care şi-

au pierdut viaţa pe frontul de la Mărăşti a fost de circa 

5.000 de militari din regimentele 2 grăniceri, 2 şi 8 

vânători, 1, 17, 18, 31 şi 60 infanterie şi 11 artilerie”.  

Aflându-se pe front în calitate de corespondent de 

război şi cunoscând îndeaproape jertfele de sânge date de 

oştirea română în bătălia de la Mărăşti, întro caldă şi 

impresionantă evocare publicată şi în presă, Mihail 

Sadoveanu va scrie următoarele: „Ofiţeri şi soldaţi căzuţi 

la Mărăşti, pace vouă. Pe mormintele voastre glorioase 

vor creşte florile veşnicei aducerii aminte”. În realitate vor 

creşte florile aducerii aminte nu doar pe mormintele acelor 

eroi, ci şi pe mausoleul ce va fi ridicat la Mărăşti, pe fostul 

câmp de luptă, în perioada 1928-1938. Ridicarea acestei 

opere comemorative de război s-a făcut din iniţiativa şi cu 

sprijinul material şi moral al societăţii „Mărăşti”, înfiinţată 

la propunerea fostului comandant al Armatei a II-a, a 

generalului Averescu şi a conducerii Societăţii „Cultul 

Eroilor”. Piatra de temelie a operei comemorative a fost 

aşezată în ziua de 10 iunie 1928, prilej cu care, la baza 

mausoleului s-a îngropat un „Act comemorativ”, pe care 

era înscris următorul text care, de fapt, nu a fost publicat 

până acum decât foarte rar în cărţile noastre de istorie. Îl 

vom reproduce aici aproape în extenso: „Azi, 10 iunie 

1928, aşezatu-sa piatra de temelie a criptelor clădite de 

către societatea «Mărăşti» chiar pe câmpul de bătălie ... în 

care s-au dat, sub conducerea generalului Alexandru 

Averescu, comandantul Armatei a II-a, crâncenele, 
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glorioasele şi victorioasele lupte împotriva armatelor 

germane şi s-a străpuns frontului duşman de către Divizia 

a 3-a, comandată de către generalul Alexandru 

Mărgineanu, spre odihna veşnică a rămăşiţelor sfinte 

neamului ... a multor mii de viteji căzuţi pentru Ţară în 

bătălia de la Mărăşti şi împrejurimi şi pentru ca să fie 

pururi vie în sufletele urmaşilor, amintirea măreţiei jertfe 

aduse fericirii Patriei de către premergătorii lor şi să 

păstreze în ele pildele eterne de vitejie, de dragoste de 

Ţară şi de Neam, care au fost întotdeauna tăria poporului 

român şi l-au ţinut neînfricat în faţa primejdiilor şi stană 

de piatră împotriva duşmanilor moşiei străbune.” 

După cum am subliniat deja mai înainte, mausoleul s-

a construit între anii 1928-1938. El avea să fie o lucrarea 

monumentală reprezentativă şi unicat ca înfăţişare pe 

pământul românesc. Privit de departe, el pare a fi un fel de 

ecran cinematografic pe faţada căruia sunt fixate un număr 

de 15 plăci din marmură, care par a fi file dintr-un catalog 

pe care sunt înscrise numele eroilor ale căror rămăşiţe 

pământeşti aveau să fie depuse în respectivul mausoleu. 

Sunt înscrise pe acele plăci un număr de peste 1.700 de eroi 

cunoscuţi. Numărul eroilor necunoscuţi care îşi vor găsi loc 

de odihnă veşnică nu se cunoaşte cu exactitate. Pilonii care 

susţin aşa numitul ecran pe care sunt înscrise numele 

eroilor cunoscuţi, sunt decoraţi cu ample şi ingenioase 

altoreliefuri durate din metal. Iată două teme redate prin 

acele altoreliefuri: un ţăran român trece peste linia frontului 

pentru a aduce alor lui informaţii utile despre inamic; o 

scenă referitoare la primirea triumfală făcută unui general 

român de către locuitorii din Mărăşti după încetarea 

luptelor.  
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În subsolul mausoleului se află criptele şi un imens 

osuar în care au fost depuse osemintele şi rămăşiţele 

pământeşti ale eroilor care au fost reînhumaţi în mausoleu. 

Opera monumentală este înconjurată de un masiv zid de 

piatră, iar la poarta de intrare în incinta locului în care se 

înalţă mausoleul se află un portal înalt, de forma unui arc 

de triumf, pe care este aşezat un vultur cu aripile întinse, 

durat din bronz, care simbolizează eroismul şi vitejia 

ostăşească. În sfârşit, pe acel portal se află înscrisă, cu 

litere mari, care au înălţimea de aproape 1 m, următoarea 

inscripţie: „Câmpul istoric de la Mărăşti”.  

Mausoleul este înscris pe lista monumentelor istorice 

româneşti editată de către Ministerul Culturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleul eroilor din localitatea Mărăşti.  

Imagine de ansamblu. În partea stângă, în prim plan, se 

află bustul Mareşalului Alexandru Averescu 
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Portalul Mausoleului de la Mărăşti 

Carte poştală ilustrată cu imaginea de ansamblu a 

Mausoleului de la Mărăşti 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN ORAŞUL MĂRĂŞEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA 

 

 

Este situat în partea de vest a oraşului Mărăşeşti, pe o 

ridicătură de teren. Potrivit specialiştilor în arta 

monumentală de for public, acest mausoleu este considerat 

a fi cea mai mare, mai frumoasă şi mai reprezentativă 

operă comemorativă de război din ţara noastră dedicată 

eroilor români din timpul Primului Război Mondial. 

Împreună cu „Arcul de Triumf” şi cu „Mausoleul Eroului 

Necunoscut” (cele două aflate în capitala României), el 

reprezintă, de drept şi de fapt, simbolul eroismului 

românesc din timpul acelui război care pentru noi, românii, 

a avut un deznodământ nu doar glorios şi victorios, ci de-a 

dreptul fantastic şi epocal: făurirea României Mari. 

Mausoleul de la Mărăşeşti a fost construit în anii 

1923-1938, în principal din iniţiativa „Societăţii Naţionale 

a Femeilor Române”, în fruntea căreia se afla Zefira 

Voiculescu, fostă soţie de cadru militar căzut eroic la 

datorie pe timpul luptelor de la Mărăşeşti.  

Bătălia la care ne referim s-a desfăşurat în vara anului 

1917, în zilele de 24 iulie-6 august. Referindu-se la ea şi în 

mod deosebit la comportarea eroică a militarilor noştri, cu 

intuiţia sa de excepţie şi cu pana sa de aur, scriitorul Mihail 

Sadoveanu, ca un reputat analist militar, va spune, printre 

altele: „Timp de aproape două săptămâni, cât a ţinut 

bătălia, militarii noştri au fost neadormiţi şi neobosiţi. Au 

respins atacuri, au contraatacat, s-au bătut cu duşmanul 

cu o energie înfricoşată. Această energie fără seamăn, 

poate fără precedent în analele războiului de faţă, este cel 
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mai mare titlu de glorie al oştirii noastre ... după două 

săptămâni, inamicul s-a oprit, şi-a lăsat braţele jos şi 

bărbia în piept cu descurajare ... Mareşalul von 

Mackensen a privit cu îndoială şi cu tristeţe harta şi a 

închis ochii, gândindu-se la catacombele pe care le-a 

înălţat la Siret. Zece până la douăzeci de divizii germane s-

au topit în această bătălie.” 

Aşa cum se consemnează în unele statistici întocmite 

de către istoricii militari români, pe timpul desfăşurării 

bătăliei şi-au pierdut viaţa un număr de peste 30.000 de 

luptători din partea ambelor tabere, dintre care aproximativ 

11.500 au fost români. Întro astfel de statistică se apreciază 

că dintre românii căzuţi eroic la datorie pe frontul de la 

Mărăşeşti, circa 450 au fost ofiţeri şi peste 21.000 

subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. În amintirea, spre memoria şi 

în onoarea lor se va înălţa, chiar acolo, pe fostul câmp de 

luptă, cel mai mare şi mai impunător mausoleu din ţara 

noastră, care este considerat a fi şi printre cele mai 

reprezentative din Europa. Respectiva operă comemorativă 

de război este o construcţie monumentală imensă, riguroasă 

şi deosebit de valoroasă din punct de vedere artistic. Ea 

seamănă extrem de bine cu o cetate menită a fi  punct de 

rezistenţă pentru luptători şi are o formă aproape circulară 

(200m înălţime şi 60m diametrul). Datorită înfăţişării ei, 

pare a fi asemănătoare cu Monumentul Triumfal de la 

Adamclisi. Partea superioară a mausoleului are în 

terminaţie o cupolă masivă, denumită „Cupola gloriei”, a 

cărei bază este flancată de patru vulturi sculptaţi în granit 

de Deva. Autorii acestei lucrări plastice au fost renumiţii 

noştri sculptori Ion Jalea şi Corneliu Medrea. Partea 

interioară a acestei cupole este decorată cu picturi în frescă, 
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realizate de către strălucitul pictor Eduard Săulescu. La 

portarul mausoleului, într-un număr de aproape 20 de 

cripte, se află dispuse rămăşiţele pământeşti ale aproape 

6.000 de eroi români. 

Specialiştii români au reuşit, în cele din urmă, să 

stabilească, cu aproximaţie, din ce unităţi luptătoare provin 

aceştia şi numărul exact al acestora. Iată câteva exemple: 

din regimentul 1 infanterie, 35 de militari; din 31 

infanterie, 37; din 48 infanterie, 35; din 75 infanterie, 40 

etc. S-a stabilit apoi, tot cu aproximaţie, şi numărul eroilor, 

după grade, care şi-au găsit loc de veci în cadrul 

mausoleului. Iată ce se consemnează în această privinţă, în 

unele statistici: 5 elevi sau cursanţi de şcoală militară; 

1.598 soldaţi; 108 caporali; 75 sergenţi; 30 subofiţeri; 30 

sublocotenenţi şi tot 30 locotenenţi; 12 căpitani; 9 maiori; 3 

locotenenţi-colonei şi colonei; 2 generali şi 2 preoţi 

militari. 

Pe pereţii interiori ai mausoleului s-au fixat plăci de 

marmură pe care sunt consemnate numele eroilor care 

aveau să fie reînhumaţi acolo. De pe acele plăci cităm, doar 

spre exemplificare, doar trei nume de eroi reprezentativi: 

căpitanul Grigore Ignat şi fetiţa erou Maria Ion Zaharia şi 

sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu. 

La etajul superior al mausoleului, întro rotondă de 

mari dimensiuni, s-a organizat, după o lungă perioadă de 

timp de la inaugurarea oficială a operei comemorative de 

război, un autentic muzeu, care va fi intitulat „Muzeul 

luptelor de la Mărăşeşti”. În cadrul lui se afla expuse copii 

ale unor drapele de luptă ale unităţilor care au luptat pe 

frontul de la Mărăşeşti; extrase după unele documente 

istorice sau planuri de campanie; uniforme militare; foto-
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grafii cu chipurile unor eroi ai luptelor de la Mărăşeşti; de-

coraţii de război; unele obiecte care au aparţinut eroilor etc. 

În sfârşit, în mai multe locuri de pe suprafeţele exteri-

oare şi interioare ale mausoleului au fost fixate plăci de 

marmură, de mari dimensiuni, cu inscripţii evocative, 

explicative şi de suflet referitoare la istoricul şi la sem-

nificaţia operei comemorative de război. Iată câteva dintre 

aceste inscripţii: „Întru slava eroilor neamului” pe front-

ispiciul mausoleului; „Ridicat de Societatea Ortodoxă a 

Femeilor Române ...” (la baza mausoleului); „Basarabia”, 

„Bucovina”, „Banat”, „Ardeal” (pe cupola „Gloria”), „Jiu”, 

„Olt”, „Sibiu”, „Coşna”, „Cireşoaia”, „Robăneşti”, 

„Neajlov”, „Dragoslavele”, „Predeal”, „Câmpulung”, 

„Panciu”, „Răzoare”, „Braşov”, „Porumbacu”, „Mărăşeş-

ti”, „Mărăşti”, „Oituz”, „Doaga”, „Muncel”, „Arabagi”, 

„Bărcuţ”, „Amzacea”, „Prunaru”, „Cerna”, „Caşin”, 

„Valea Uzului”, „Sticlăria” (pe frontispiciul mausoleului); 

„Hristos a înviat din morţi,/ Cu moartea pre moarte 

călcând,/ Şi celor din morminte,/ Viaţă dăruindu-le” (pe 

partea inferioară a portalului de la intrarea în mausoleu). 

În anul 1938, cu prilejul inaugurării mausoleului de la 

Mărăşeşti, pe plan naţional s-a emis o medalie jubiliară în 

trei variante: în aur, argint şi bronz. Piesa are pe avers 

efigiile regelui Ferdinand I (suveran care s-a aflat în frun-

tea ţării în anii desfăşurării Primului Război Mondial) şi a 

regelui Carol al II-lea (care a domnit în anii în care s-a 

construit mausoleul) şi stema Regatului României. Pe re-

versul medaliei se află înscris următorul text: „Mausoleul 

eroilor de la Mărăşeşti. Începutu-sa sub domnia regelui 

Ferdinand I şi inaugurat sub domnia M.S. Regelui Carol al 

II-lea”. 
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Dorim să mai consemnăm încă o informaţie 

interesantă, zicem noi, în legătură cu mausoleul de la 

Mărăşeşti: după mai mulţi ani de la inaugurarea respectivei 

opere comemorative de război fastuoase şi măreţe, pe aleea 

dreaptă şi largă care duce la mausoleu, de o parte şi de alta 

a ei, s-au ridicat mai multe statui dedicate unor străluciţi 

comandanţi şi eroi care au luptat în Primul Război Mondial 

sau şi-au legat numele de bătălia de la Mărăşeşti. Este 

vorba de următoarele personaje: mareşalii Alexandru 

Averescu şi Constantin Prezan, generalii Constantin 

Cristescu, Henri Cihoski, Gheorghe Mărdărescu, Ion 

Dragalina şi Eremia Grigorescu (sarcofagul cu rămăşiţele 

pământeşti ale generalului Grigorescu, cel care a şi condus 

cu măiestrie, o bună perioadă de timp, bătălia de la 

Mărăşeşti, avea să fie dispus în interiorul mausoleului după 

câţiva ani de la inaugurarea construcţiei). În Panteonul 

străluciţilor comandanţi ai armatei române îl comemorăm 

aici pe mareşalul Constantin Prezan care a fost succesiv 

comandant al Armatei de Nord, comandant al Grupului de 

Armate „Prezan”, şef al Marelui Cartier General şi 

Comandant al Armatei Române în Războiul de Reîntregire 

din anii 1916-1919. 

La aniversarea a cinci ani de la victoria armatei 

române în bătălia de la Mărăşeşti, în iulie 1922, Mareşalul 

Foch a dorit să-l întâlnească şi să vorbească cu Mareşalul 

Prezan Constantin, dar acesta nu era prezent la festivitate 

deoarece nu fusese invitat, nefiind pe lista participanţilor. 

Atunci Mareşalul francez a întrebat cu un glas puternic: 

„Unde este Generalul Prezan? Vroiesc a vedea ce mai face 

şi cum se prezintă unul dintre cei mai mari strategi ai 

Primului Război Mondial, cel căruia Antanta, ca şi 
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România, îi datorează atât de mult!”. Mareşalul Foch a 

spus cu tristeţe şi nemulţumire celor prezenţi la festivitate: 

„O ţară – fie ea mare sau mică – întotdeauna este judecată 

după cum ştie să-şi cinstească eroii”. Neputând admite 

atâta nerecunoştinţă, Mareşalul francez s-a retras indignat 

de la acea festivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti 

Imagine de ansamblu 

Numele copilei erou Maria Ion Zaharia, 

înscris pe o placă de marmură din interiorul mausoleului de la 

Mărăşeşti 
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Inscripţie aflată pe zidul interior al  

Mausoleului de la Mărăşeşti 

Medalie comemorativă, 

cu efigia mausoleului de 

la Mărăşeşti bătută cu 

prilejul împlinirii a 90 de 

ani de la luptele de la 

Mărăşti, Mărăşeşti şi 

Oituz 

Medalie cu efigia 

mausoleului de la 

Mărăşeşti, bătută cu 

prilejul împlinirii a 80 

de ani de la 

desfăşurarea bătăliei de 

la Mărăşeşti 
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Ceremonial militar şi popular desfăşurat în ziua de  

1 Decembrie 1995 în faţa mausoleului de la Mărăşeşti 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL ODORHEIUL SECUIESC, 

JUDEŢUL HARGHITA 

 

Se află dispus întro zonă de la marginea localităţii. S-a 

construit după circa 5 ani de la înfăptuirea României Mari, 

din iniţiativă locală, cu sprijinul financiar şi material al 

populaţiei locale şi al unor societăţi şi instituţii din ţară, din 

judeţ şi din oraş. Atât înainte, cât şi după inaugurarea sa 

(1923), opera comemorativă de război a fost denumită în 

articolele şi cărţile publicate sub denumirea de „mausoleu-

osuar”. Ceea ce şi este, de fapt. Elemente semnificative 

privind istoricul mausoleului sunt redate, chiar cu lux de 

amănunte, într-un număr al revistei „Cultul Eroilor”. Iată 

ce se consemnează acolo: „un iniţiator local (maiorul 

Curculescu, fost luptător, în Primul Război Mondial – n.n.) 

şi o seamă de oameni hotărâţi, înfruntând greutăţile 

vremurilor, au realizat în oraşul Odorhei un prea frumos 

mausoleu-osuar, în care s-au aşezat, spre veşnică odihnă, 

osemintele celor 323 de eroi aflaţi pe teritoriul judeţului. 

Pentru desăvârşirea construcţiei şi efectuarea centralizării 

osemintelor, au contribuit efectiv: Comitetul Central al 

Societăţii «Cultul Eroilor», primăria oraşului Odorhei, 

liceul de stat din localitate, cât şi publicul , prin donaţii şi 

cotizaţii, iar Batalionul 8 jandarmi (care-şi avea 

garnizoana în oraşul Odorhei – n.n.), a dat braţele de 

muncă”. 

Din iniţiativa, cu eforturile şi prin strădaniile celor ce 

s-au ocupat de ridicarea construcţiei, avea să înnobileze 

oraşul Odorheiul Secuiesc o operă monumentală distinctă, 

frumoasă şi impunătoare. Privită mai de departe, ea pare a 
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fi o cetate medievală. În partea de la intrare în mausoleul-

osuar, pe acoperiş, se află fixată o lucrare plastică în formă 

de turlă de biserică, care este mărginită de două urne. Se 

spune că în primii ani de după inaugurarea operei 

comemorative de război, în cele două urne se aprindea o 

flacără veşnică în amintirea, în memoria şi întru slava celor 

ce-şi găsiseră acolo loc de odihnă veşnică. De o perioadă 

lungă de timp, din păcate acea flacără veşnică nu se mai 

aprinde de către cei ce au în grijă mausoleul nici măcar de 

Ziua eroilor. Iată şi o informaţie interesantă în legătură cu 

rămăşiţele pământeşti ale eroilor care şi-au găsit locurile de 

veci în mausoleul-osuar: ei au fost, aproape fără excepţie, 

luptători care s-au bătut cu trupele duşmane în toamna 

anului 1916 în spaţiul geografic al judeţului, care se numea 

pe atunci Odorhei. Faptul este atestat de o explicaţie la 

fotografia cu imaginea mausoleului, care s-a publicat în 

Revista „România Eroică”. Iată care era acea explicaţie: 

„Monumentul mausoleu-osuar al eroilor căzuţi pe 

pământul judeţului Odorhei în 1916, pentru unirea tuturor 

românilor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mausoleul eroilor din municipiul Odorheiul Secuiesc 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN COMUNA OITUZ, JUDEŢUL BACĂU 

 

Localitatea Oituz se înscrie în tripticul vitejiei şi 

eroismului românesc din timpul Primului Război Mondial, 

alături de Mărăşti şi Mărăşeşti. În zona respectivă, în anii 

războiului s-au desfăşurat două ample acţiuni militare. Una 

dintre ele în toamna anului 1916 (28 octombrie-2 

noiembrie), iar alta în vara anului 1917 (26 iulie – 21 

august). În prima dintre ele, ca urmare a hotărârii 

luptătorilor noştri de a bara căile de înaintare ale trupelor 

duşmane prin trecătoarea de la Oituz, s-a născut chiar 

acolo, pe front, deviza eroică românească „Pe aici nu se 

trece!”, deviză care avea să rămână înscrisă pentru 

perioada care va urma, cu litere de aur în cartea de vitejie a 

neamului românesc. În cea de a doua acţiune militarii la 

care ne referim, luptătorii români aveau să dovedească, 

prin dârzenie şi fapte de eroism, că forţele duşmane nu vor 

reuşi nici în cea de a doua lor încercare să biruie pe 

luptătorii noştri. Referindu-se la desfăşurarea acţiunilor 

militare ale trupelor române în vara anului 1917, istoricul 

Constantin Kristescu va consemna întro carte de-a sa: 

„Bătălia de la Oituz, din 26 iulie – 21 august 1917, e o 

izbândă a puterii de rezistenţă a soldatului român. În 

strânsa legătură cu bătălia de la Mărăşeşti, ea a reuşit să 

zădărnicească marele plan strategic al duşmanului, a 

salvat Moldova de catastrofa invaziei şi ocupaţiei inamice 

şi a adus o nouă consacrare gloriei Oituzului”. 

Potrivit statisticilor întocmite după război de către 

specialiştii noştri militari, pe timpul derulării aprigelor 
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încleştări de la Oituz din toamna anului 1916 şi vara anului 

1917, pe locurile de înfruntare au căzut eroic la datorie „un 

număr de aproximativ 19.000 de ostaşi, gradaţi, subofiţeri 

şi ofiţeri români”. După război, rămăşiţele pământeşti ale 

celor mai mulţi dintre ei, aveau să fie adunate de prin 

locurile în care ei îşi pierduseră viaţa şi reînhumate în 

cimitirul eroilor, care s-a organizat într-un loc de la 

marginea Oituzului, adică pe partea stângă a şoselei 

naţionale care duce la Braşov. La intrarea în acel cimitir, pe 

zidul care-l înconjoară, s-a fixat o placă de marmură pe 

care este înscrisă această inscripţie explicativă: „Aici 

odihnesc eroii căzuţi pe aceste locuri în războiul 1916-

1917”. În interiorul cimitirului, într-un loc central, în 

amintirea, în memoria şi întru slava eroilor de la Oituz din 

primul Război Mondial se va înălţa, la început, un obelisc. 

Pe faţada sa se află înscrisă această dedicaţie reprodusă 

după o poezie închinată eroilor noştri „Viteji ce-aţi căzut 

pentru Ţară,/ Ostaşi ai credinţei soldaţi,/ oriunde-n 

morminte voi staţi,/ Vă fie ţărâna uşoară”. Ulterior, în faţa 

obeliscului s-a construit un osuar în care, potrivit 

informaţiilor de care dispunem, au fost depuse rămăşiţele 

pământeşti ale unui număr de circa 2.500 de eroi, în 

majoritatea lor necunoscuţi. Existenţa sa ne-a determinat să 

apreciem că acel osuar şi cu numeroasele pietre funerare 

aflate în jurul său, poate fi considerat un autentic mausoleu. 

În lucrările de specialitate publicate până acum în 

România, respectiva operă comemorativă de război este 

consemnată doar sub denumirea simplă de osuar. 
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Obeliscul şi osuarul din cimitirul eroilor  

din comuna Oituz 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN ORAŞUL PREDEAL, JUDEŢUL BRAŞOV 

 

Se află dispus într-o zonă de la marginea localităţii, la 

poalele unui piept de munte, la intrarea pe drumul care 

duce de la Predeal spre Râşnov. În unele lucrări de istorie 

sau în ghiduri turistice mausoleul este localizat „la intrarea 

pe Valea Râşnoavei”. Menirea sa a fost aceea de a adăposti 

rămăşiţele pământeşti ale eroilor noştri care şi-au pierdut 

viaţa în timpul încleştărilor care s-au desfăşurat în zilele de 

12-25 octombrie 1916 în interiorul oraşului Predeal şi a 

împrejurimilor sale. În lucrările româneşti de specialitate se 

apreciază faptul că apogeul încleştărilor la care ne-am 

referit aveau să atingă cotă maximă în ziua de 23 

octombrie. „În acea zi - se consemnează întro astfel de 

lucrare -, un adevărat potop de foc al artileriei duşmane a 

lovit în plin gara Predeal ... Gara şi calea ferată care 

merge spre Buşteni au constituit obiectivul principal al 

acţiunii duşmanului. În faţa valurilor de atacatori, au 

rezistat cu bărbăţie soldaţii regimentelor 6 Mihai Viteazul, 

10 vânători, 45 şi 46 infanterie şi altele. Unii dintre aceşti 

luptători români erau instalaţi pe crestele Susaiului, alţii 

pe Clăbucetul Taorului, pe Muchia Titifoiului sau la gara 

Predeal, ori la periferiile de vest ale oraşului. Toţi ca unul 

şi-au apărat cu vrednicie sectoarele încredinţate. S-au 

bătut cu o totală dăruire pentru fiecare cotă de teren, 

pentru fiecare metru de pământ.” Fiind profund surprins de 

entuziasmul, de energia şi de vitejia şi de eroismul de care 

au dat dovadă luptătorii români pe timpul acelor aprige şi 

dramatice încleştări, un corespondent de presă german va 
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scrie următoarele într-un reportaj de război de-al său: 

„Vitejeşte s-au comportat românii pe Clăbucetul Taorului, 

pe Vârful Susai şi în gara Predeal”. În mod evident, pe 

timpul derulării luptelor din zona Predeal, un foarte mare 

număr de militari de-ai noştri au căzut eroic la datorie. 

Conform unei statistici întocmite de către specialiştii 

români la puţin timp după terminarea luptelor, „pe timpul 

încleştărilor şi-au pierdut viaţa aproape 2.000 de soldaţi, 

gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri din regimentele 6 Mihai 

Viteazul, 45 şi 46 infanterie, 10 vânători şi din alte unităţi 

şi formaţiuni militare”. Referindu-se la aceste grele 

pierderi, din amintirile unui ofiţer român participant la 

respectivele lupte, rezulta printre altele „că pe fiecare 

înălţime, pe fiecare cută de teren şi pe fiecare stradă din 

Predeal se aflau morţi şi răniţi ... Cei mai mulţi dintre ei 

aveau să fie ridicaţi de pe locurile în care îşi pierduseră 

viaţa şi îngropaţi în grabă pe unde se putea”. După câţiva 

ani de la terminarea războiului, în special din iniţiativă 

locală, dar cu sprijin material şi moral primit din partea 

societăţilor „Cultul Eroilor” din Bucureşti şi a filialei sale 

din Predeal, rămăşiţele pământeşti ale eroilor ce se aflau în 

numeroase locuri, în gropi individuale sau comune, vor fi 

ridicate cu pietatea cuvenită şi aşezate sau reînhumate în 

interiorul mausoleului de la Predeal. Respectiva operă 

comemorativă de război s-a construit după circa 10 ani de 

la terminarea războiului. Ea nu are o înfăţişare prea 

fastuoasă. Pare a fi o mică cetate de refugiu. A fost 

realizată din blocuri de piatră de munte frumos fasonată. 

Înălţimea ei este de 15 m, faţada de 20 de m, iar adâncimea 

de cel mult 7 m. Pe acoperişul construcţiei se află fixată o 

lucrare plastică în formă de cruce, pe faţada sa o altă 
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lucrare plastică în care este redată o cască ostăşească 

aşezate pe două săbii încrucişate. În sfârşit, la baza operei 

comemorative de război este înscrisă următoarea inscripţie 

explicativă: „Aici se odihnesc osemintele ostaşilor căzuţi 

în luptele din jurul Predealului în 1916”. Mausoleul s-a 

inaugurat, în mod oficial, în anul 1931. De atunci încolo, 

datorită în principal intemperiilor specifice zonelor 

muntoase, el a suferit unele deteriorări (pereţi crăpaţi, fisuri 

ale acoperişului, pe care va pătrunde chiar şi ploaia). Însă 

prin strădaniile oficialităţilor locale, va fi reparat în mai 

multe rânduri. Ultima lucrare de acest fel s-a efectuat în 

anul 2010, prilej cu care pe faţada mausoleului s-a fixat o 

placă memorială, din marmură neagră, pe care s-a înscris 

următoarea inscripţie evocativă: „Glorie celor ce au atins 

piscurile eroismului, căzând cu onoare întru apărarea gliei 

Patriei, bravilor ostaşi ai armatei române”. Cu prilejul 

efectuării unor astfel de reparaţii la mausoleu, de o parte şi 

de alta a operei comemorative de război s-au aşezat două 

sfinte troiţe din lemn. Pe faţada uneia dintre ele se află 

săpată această inscripţie: „1916-1918. Aici odihnesc în 

pace viteji ai armatei române care au căzut pentru 

dezrobirea şi întregirea neamului. Dumnezeu să-i 

odihnească în pace.” 
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Mausoleul eroilor de pe Valea Râşnoavei, 

din oraşul Predeal 

Două opere comemorative de război, sub formă de troiţe, care se află 

aşezate de o parte şi de alta a mausoleului eroilor de la Predeal 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN COMUNA SOVEJA, JUDEŢUL VRANCEA 

 

 

Se află situat la marginea comunei, în satul 

Dragosloveni, pe o ridicătură de teren. Privit mai de 

departe, mausoleul seamănă cu un locaş de cult, fiind 

prevăzut cu o cupolă mare, de formă rotundă. Din drumul 

care trece prin faţa sa, urcă spre opera comemorativă de 

război o scară impresionantă, alcătuită din beton. 

Mausoleul a fost construit în anii 1923-1929 din 

iniţiativă locală, cu sprijinul material activ al oficialităţilor 

comunale şi al societăţilor „Cultul Eroilor” şi „Văduvelor 

de Război”, ambele având sedii centrale la Bucureşti şi 

sedii locale judeţele, orăşeneşti şi comunale. Scopul 

construirii mausoleului eroilor de la Soveja, consemnat în 

mai multe documente din epocă, era acela că „în criptele 

mausoleului să fie depuse rămăşiţele pământeşti ale 

eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi căzuţi la datorie în special 

în luptele din vara anului 1917 de pe Valea Şuşiţei şi din 

alte zone din apropiere”.  

După înălţarea mausoleului, într-un raport întocmit în 

anul 1930 de către un reprezentant al armatei care se 

ocupase în mod efectiv de adunarea de pe câmpurile de 

luptă a rămăşiţelor pământeşti ale celor ce căzuseră la 

datorie în zonele la care ne-am referit, se consemna faptul 

că „cei în drept s-au preocupat cu o mare atenţie de 

operaţia de eshumare de eroi cunoscuţi şi necunoscuţi din 

Valea Şuşiţei şi din alte regiuni învecinate şi de 

reînhumarea lor în criptele mausoleului de la Soveja”. 
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În perioada muncii noastre de documentare făcute pe 

teren, la mausoleu, aveam să aflăm că adunarea rămăşiţelor 

pământeşti ale eroilor de pe fostele câmpuri de luptă pentru 

a fi depuse în mausoleu s-a făcut în trei etape. În prima 

dintre ele, efectuată până la inaugurarea operei 

comemorative de război (1929), s-ar fi adunat şi reînhumat 

osemintele a 450-500 de eroi români, iar apoi în celelalte 

două, efectuate după anul 1929, s-ar mai fi adunat 

rămăşiţele pământeşti ale unui număr de aproape 1500 de 

foşti luptători, între aceştia numărându-se şi mulţi din ei 

care acţionaseră în armatele aliate sau adverse, adică ruşi, 

germani, austrieci, bulgari şi unguri. 

Referindu-se la această problemă, conform datelor ce 

aveau să fie centralizate în anul 1940, adică înaintea intrării 

României în cel de-Al Doilea Război Mondial de către 

Oficiul Naţional „Cultul Eroilor”, în legătură cu foşti 

luptători ce-şi aveau loc de odihnă veşnică în mausoleele 

româneşti, se consemna faptul că „în mausoleul de la 

Soveja erau centralizaţi, în firide individuale, 528 de eroi 

români, iar în osuare, 1612 eroi români, ruşi, germani, 

austrieci şi unguri”. 

Elementele care în zilele noastre asigură 

individualitate mausoleului eroilor de la Soveja sunt 

reprezentate de două elemente: pe de o parte, de construcţia 

propriu-zisă, care este reprezentativă, măreaţă şi frumoasă, 

iar pe de altă parte, de două tunuri care îl străjuiesc. 

Respectivele piese de artilerie au fost folosite de tunarii 

noştri în anii Primului Război Mondial. Ca o simplă 

curiozitate, pe afetul unuia dintre tunuri se poate vedea, cu 

deplină claritate, un punct în care piesa a fost lovită de o 

schijă. Pe faţada şi pe cele două laturi ale mausoleului  sunt 
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fixate plăci de marmură pe care sunt gravate aceste 

inscripţii: „Aici odihnesc ostaşii căzuţi pe aceste plaiuri în 

războiul 1916-1918” (pe faţadă); „Ostaşi ce-aţi căzut 

pentru Ţară,/ Viteji ai credinţei, soldaţi,/ Oriunde-n 

morminte voi staţi,/ Vă fie ţărâna uşoară”; „Cei ce căzut-

au pentru Ţară,/ Pe lanul câmpului bogat,/ Jertfind 

întreaga primăvară,/ Nu au murit, ci au înviat” (pe laturile 

mausoleului). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleul eroilor de la Soveja 

Mausoleul eroilor de la Soveja 

Imagine de ansamblu 
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MAUSOLEUL EROINEI ECATERINA 

TEODOROIU, DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU, 

JUDEŢUL GORJ 

 

Se înalţă într-un rondon din centrul localităţii, ce se 

află în Piaţa Victoriei. Este creaţia sculptorului Miliţa 

Pătraşcu şi a fost construit în anii 1932-1933. Până cu 

câţiva ani în urmă, el era consemnat în lucrări istorice şi în 

ghiduri turistice sub denumirea de „Monument” sau de 

„operă comemorativă de război”. Noi ne-am permis să-l 

denumim acum ca fiind mausoleu. Şi de ce anume? Pentru 

că în interiorul operei monumentale se află depuse 

rămăşiţele pământeşti ale eroinei de la Jiu şi Mărăşeşti, 

sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu. Se spune că ele au 

fost reînhumate acolo după ce s-a finalizat construcţia 

respectivei opere comemorative de război. La moartea 

eroinei, în locul denumit Poienile, aflat în imediata 

apropiere a localităţii Mărăşeşti, a fost îngropată eroina. 

Dar apoi, pentru că se născuse pe pământul Gorjului, în 

comuna Vlădeni, cu gândurile curate şi pline de 

recunoştinţă ale oficialităţilor judeţului Gorj s-a hotărât ca 

rămăşiţele pământeşti ale eroinei să fie aduse pe pământul 

judeţului natal, stabilindu-se noul loc de odihnă veşnică, 

acolo, la Târgu Jiu, unde se va ridica un sanctuar arătos, 

frumos şi reprezentativ. Se spune că atunci când s-a 

întocmit proiectul ridicării lui, sculptoriţa Miliţa Pătraşcu a 

dorit ca acesta să aibă înfăţişarea unui sanctuar şi să fie 

decorat în exterior cu basoreliefuri. Prin ele urmau să se 

redea, printre altele, scene reprezentative din viaţa eroinei 

de la Jiu şi Mărăşeşti şi anume copilăria, plecarea la luptă 
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la început ca sanitară voluntară, iar apoi ca luptător în 

primele linii de front şi, în cele din urmă, moartea ei eroică. 

Rămânând fidelă respectivului proiect, lucrarea 

monumentală va avea înfăţişarea unui autentic sanctuar. În 

interiorul lui, într-un spaţiu anume conceput, aveau să fie 

aşezate, după finalizarea construcţiei, rămăşiţele 

pământeşti ale eroinei. Prin aceasta, sanctuarul era, de fapt, 

un mausoleu. Pe faţadele sale exterioare vor fi fixate 

basoreliefurile la care ne-am referit, ele fiind realizate la un 

înalt nivel artistic. Iată care sunt acestea: pe faţada de sud 

este fixat un basorelief prin care se redă o scenă pastorală 

şi anume o ciobăniţă îmbrăcată în haine ţărăneşti torcând, 

simbolizând copilăria Ecaterinei Teodoroiu; pe basorelieful 

fixat pe faţada de nord este înfăţişat chipul eroinei, pe 

vremea în care fusese cercetaş pe frontul de la Jiu, din 

toamna anului 1916; pe lucrarea plastică aşezată pe faţada 

de vest este redat chipul sublocotenentului Ecaterina 

Teodoroiu, înconjurat de câţiva ostaşi, pe frontul de la 

Mărăşeşti, scenă menită să amintească sau să redea lupta la 

care ea a participat; în sfârşit pe basorelieful fixat pe faţada 

de est a mausoleului este înfăţişat un grup de militari care 

poartă pe braţe trupul neînsufleţit al comandantului lor, 

scena care simbolizează moartea vitejească a eroinei 

Ecaterina Teodoroiu. Ca operă de valoare artistică certă, 

mausoleul dedicat eroinei de la Jiu mai cuprinde alte câteva 

lucrări plastice cu putere de simbol. Este vorba de patru 

statui adosate ce sunt fixate la colţurile mausoleului. Prin 

ele sunt redate personaje simbolice redate în diferite 

ipostaze şi menite să amintească sau să redea tot scene din 

viaţa eroinei: Iată care sunt aceste statui: o ţărancă din 
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Oltenia, surprinsă în astfel de ipostaze: de copil şi de soră 

de caritate, de luptătoare şi de eroină. 

În legătură cu cea de a patra statuie, prin ea ni se 

înfăţişează un personaj care ţine la piept o coroană din 

frunze de laur, prin ea exprimându-se, în chip artistic, 

coroana cu laurii victoriei cu care se va încheia, de fapt, 

pentru noi, românii, Primului Război Mondial.  

Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, respectiva 

operă comemorativă de război a fost inaugurată, în cadrul 

unui ceremonial oficial fastuos, în anii 1933. De atunci 

încoace, an de an, în special, de Ziua Naţională a României 

(1 decembrie) şi de Ziua Eroilor (care cade an de an la date 

diferite), la mausoleu, au loc ceremoniale, întruniri şi 

serbări populare în cadrul cărora se evocă biografia eroinei 

de la Jiu şi Mărăşeşti, se ţin momente de reculegere în 

memoria eroinei şi se depun coroane şi jertfe de flori la 

baza operei monumentale. Iată şi o informaţie de ultimă oră 

care am aflat-o consemnată întro lucrare geografică 

enciclopedică românească publicată doar cu câţiva ani în 

urmă. Într-un capitol al acestei cărţi, în care se vorbeşte 

despre istoria municipiului Târgu Jiu, atunci când sunt 

prezentate monumentele localităţii, opera plastică la care 

ne-am referit este denumită: „Mausoleul Ecaterina 

Teodoroiu”, precizându-se, în continuare, că ea a fost 

realizată „în piatră (1933), de Miliţa Pătraşcu”. 
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Monumentul sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu 

Din municipiul Târgu Jiu 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN ORAŞUL TÂRGU OCNA, JUDEŢUL BACĂU 

 

Se află situat pe Dealul Măgura, pe înălţimea cu cota 

504. A fost construit în anii 1925-1928, din iniţiativa 

membrilor unui comitet local care avea în fruntea sa pe 

Mihai Teodoru, veteranul din războiul de independenţă de 

la 1877-1878. Dintr-o informaţie de presă pe care am aflat-

o în timpul muncii de documentare, aveam să cunoaştem şi 

împrejurările în care fostul luptător de la 1877-1878 care 

făcea parte din acel  comitet, împreună cu ceilalţi, s-au 

hotărât să ridice mausoleul. El aflase că mai mulţi camarazi 

de-ai lui din timpul campaniei la care participase şi 

căzuseră la datorie pe fronturile de dincolo de Dunăre şi 

fuseseră deshumaţi din mormintele lor răzleţe şi depuşi în 

cimitirele mausoleelor de la Griviţa şi Plevna. Mai aflase 

apoi că numeroşi luptători din Oraşul Târgu Ocna îşi 

pierduseră viaţa în timpul Primului Război Mondial, iar 

rămăşiţele lor pământeşti rămăseseră răspândite în 

morminte răzleţe. Şi ce şi-a zis el: să le adune cu pietate de 

pe acele locuri şi să le reînhumeze într-un mausoleu care să 

fie construit pe plan local. Şi aşa s-a născut ideea 

construirii acelei opere monumentale. 

Proiectantul mausoleului a fost arhitectul Constantin  

Ciogolea. Lucrarea monumentală are o înfăţişare 

maiestuoasă, având înălţimea de peste 22 m, fiind 

asemănătoare unui locaş de cult cu o turlă. Mausoleul a 

fost construit din piatră, fiind prevăzut pe două niveluri. Pe 

nivelul de jos se află osuarul cu rămăşiţele pământeşti ale 

eroilor care şi-au găsit acolo loc de odihnă veşnică. Pe 
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nivelul de sus s-a amenajat un fel de muzeu. Pot fi văzute 

acolo reproduceri sau extrase după unele documente 

militare din timpul războiului şi schiţe de luptă, fotografii 

cu chipurile unor eroi cunoscuţi, diferite obiecte care au 

aparţinut eroilor, între acestea aflându-se unele decoraţii 

primite de ei în timpul războiului sau postmortem etc.  

Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, în mausoleu 

au fost reînhumaţi un mare număr de eroi locali cunoscuţi 

şi cu precădere necunoscuţi. Cifra exactă a acestora n-am 

putut s-o aflăm cu exactitate. Pe o placă de marmură fixată 

pe osuar se află înscrise următoarele două inscripţii 

explicative şi evocative, dintre care una este în versuri: 

„Eroilor căzuţi în războiul 1916-1919”; „Eroi ce-aţi căzut 

pentru ţară,/ Viteji ai credinţei soldaţi,/ Oriunde-n 

morminte voi staţi,/ Vă fie ţărâna uşoară”. 

O inscripţie cu totul specială, care poate fi socotită a fi 

un izvor de bază privitor la istoricul mausoleului, se află 

înscrisă pe o mare placă de marmură care este fixată pe un 

perete de la nivelul de jos al mausoleului. Pentru valoarea 

sa informativă, o vom reproduce, în continuare, in extenso: 

„Pentru veşnica amintire a sutelor de mii de eroi căzuţi 

pentru întregirea neamului românesc, precum şi a tuturor 

luptătorilor din războiul 1916-1919; asemenea pentru 

rămânerea pildei urmaşilor, s-a început ridicarea acestui 

monument în anul 1935, sub glorioasa domnie a marelui 

rege Ferdinand I şi a reginei Maria; s-a terminat în 1928 

sub domnia M.S. Regelui Mihai şi a înaltei regenţe 

compusă din A.S.R. Principele Nicolae, I.P.S.S. Patriarhul 

Miron Cristea şi a domnului Gheorghe Buzdugan (acesta 

din urmă îndeplinea o înaltă demnitate de stat – n.n.).” 
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Pentru a asigura unele clipe de odihnă celor care urcă 

spre Dealul Măgura, pentru a ajunge la mausoleu, pe 

drumul care urcă în serpentină spre monument, din loc, în 

loc s-au fixat bănci din piatră lucrate artistic, iar pentru ca 

acele bănci să nu fie doar simple locuri de odihnă, ci şi 

repede cu semnificaţii istorice, pe ele s-au încrustat 

denumirile unor localităţi înscrise în cronica de vitejie a 

armatei române din timpul Primului Război Mondial. Este 

vorba, în principal, de localităţile care reprezintă triunghiul 

eroic al bătăliilor de pe frontul din Moldova din vara anului 

1917: „Oituz”, „Mărăşti” şi „Mărăşeşti”. 
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MONUMENTUL-MAUSOLEU AL EROILOR  

DIN ORAŞUL TÂRGU NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ 

 

Se află situat pe o terasă înaltă, anume amenajată, 

aflată la altitudinea de 491 m, care pe plan local are două 

denumiri: „Culmea Pleşului” şi „Dealul Gol”. Noi i-am dat 

o denumire dublă, adică şi de monument şi de mausoleu, 

pentru că aşa se află el consemnat în zilele noastre în cele 

mai multe lucrări de istorie şi ghiduri turistice. Opera 

comemorativă de război a fost construită în anii 1938-1939 

din iniţiativa unui grup de veterani ai Primului Război 

Mondial, în majoritatea lor foşti vânători de munte, fiind 

realizat după planurile arhitectului Teodor Burcă. 

O contribuţie materială substanţială la înălţarea 

monumentului-mausoleu a fost făcută de către Societatea 

„Cultul Eroilor”, care îşi avea sediul în Bucureşti, dar şi de 

către filiala sa de pe plan judeţean. Lucrarea monumentală , 

înaltă de circa 16m, are înfăţişarea unui foişor de 

observare. Construcţia este decorată în exterior cu mai 

multe basoreliefuri din metal şi cu plăci comemorative din 

marmură pe care sunt gravate texte explicative şi 

dedicative. Pe unul din basoreliefuri este reprezentată o 

femeie înaripată, îmbrăcată în ţinuta asemănătoare celor 

ostăşeşti, redată în plină mişcare către un vârf de munte 

(aviz special la trupele române de vânători de munte care în 

vara anului 1917 s-au constituit în Târgul Neamţ şi apoi s-

au avântat în luptele de pe frontul Moldova). Femeia 

înaripată ţine în mâna stângă stema României, aceasta fiind 

sprijinită de umăr, iar în cea dreaptă o coroniţă din frunze 

de laur. Personajul feminin are menirea să simbolizeze 

România Victorioasă şi Mare. Victorioasă în timpul 
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asprelor încleştări din vara anului 1917 de pe frontul din 

Moldova şi Mare în urma hotărârilor plebiscitare luate de 

cei care, la 1 decembrie 1918, s-au adunat la Alba Iulia 

pentru a împlini visul de veacuri de unire al tuturor 

românilor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. Pe un alt 

basorelief fixat pe opera comemorativă de război este 

redată o scenă cu tematică ostăşească: un grup de militari 

reprezentaţi cu căştile pe cap şi cu baionetele la arme care 

s-au avântat temerari în luptă. Pe o altă lucrare plastică 

înfăţişată pe monument observăm imaginea unui vultur 

care şi-a luat zborul în direcţia vest, adică în direcţia în care 

în vara anului 1917, în ziua de 27 iulie, şi-au luat zborul 

spre a ajunge pe liniile de front, militarii primului batalion 

de vânători de munte nou construit, după cum se 

consemnează, clar şi expresiv, pe o placă de marmură 

montată şi ea pe opera monumentală. Iată care este textul 

integral înscris pe acea placă, el ilustrând, de fapt, scopul în 

care se va înălţa acolo opera comemorativă de război: „De 

pe aceste plaiuri şi-a luat zborul, în zorii zilei de 27 iulie 

1917, primul batalion de vânători de munte sub comanda 

maiorului Virgil Bădulescu. Înfruntând urgia focului 

duşman, vânătorii de munte au înscris pagini glorioase în 

istoria războiului nostru de întregire la Târgu Ocna, 

Măgura, Cireşoara şi Coşna”. La baza monumentului-

mausoleu s-a construit o criptă, care are aspectul unui 

mormânt, în interiorul cărora aveau să fie aşezate, după 

finalizarea construcţiei, rămăşiţele pământeşti ale unui 

mare număr de vânători de munte care şi-au pierdut viaţa în 

aprigile încleştări din vara anului 1917. Cripta este 

acoperită cu o placă de marmură de culoare neagră, având 

reprezentată pe ea o cruce redată în culoare albă, adică în 
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cea prin care se exprimă cerul senin, liniştea sufletească, 

pacea, florile, ghioceii de primăvară şi ale pomilor roditori 

etc. În sfârşit, un element care dă individualitate 

monumentului-mausoleu îl reprezintă înfăţişarea sa în 

partea superioară, cu precădere în cea de vârf. Acolo sunt 

redate, într-un joc ingenios conceput, literele V şi M, prin 

care se exprimă, de fapt, menirea lucrării plastice, care este 

aceea de a-i cinsti, evoca şi slăvi pe primii şi neînfricaţii 

vânători de munte din armata română modernă care au 

primit „botezul de foc” şi „şi-au sacrificat vieţile lor 

tinere”, ca să ne exprimăm prin două figuri de stil, în 

timpul aprigelor încleştări din vara fierbinte şi de neuitat a 

anului 1917. Alte trei informaţii strâns legate de istoricul 

monumentului-mausoleu din oraşul Târgu Neamţ: prima 

dintre ele este aceea ca el a fost inaugurat în anul 1939, în 

prezenţa regelui Carol al II-lea, a oficialităţilor 

guvernamentale şi cele ale Judeţului Neamţ şi a unui 

numeros public. Cea de a doua informaţie se referă la 

faptul că opera comemorativă de război a fost substanţial 

renovată în primul an de după evenimentele din decembrie 

1989 (1990). Cea de a treia informaţie este aceea că 

monumentul-mausoleu se bucură de o atenţie cu totul 

deosebită din partea trupelor de vânători de munte din 

zilele noastre. An de an, în ziua de 3 noiembrie, care a fost 

proclamată ca ziua vânătorilor  de munte, în faţa operei 

comemorative de război se desfăşoară ceremoniale 

ostăşeşti şi religioase în amintirea, în memoria şi întru 

slava eroilor care şi-au găsit un loc de odihnă veşnică în 

cripta mausoleului. 
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MAUSOLEUL EROILOR 

DIN ORAŞUL TOPLIŢA, JUDEŢUL HARGHITA 

 

Se află dispus pe o ridicătură de teren de la marginea 

oraşului, într-un loc viran anume amenajat pe marginea 

şoselei care duce de la Topliţa la Borsec. Mausoleul a fost 

construit din iniţiativa Societăţii „Cultul Eroilor” din 

Bucureşti, cu sprijinul material al acesteia, dar şi al 

oficialităţilor locale şi al cetăţenilor simpli. Ideea de a se 

înălţa acea operă comemorativă de război s-a născut 

imediat după încheierea Primului Război Mondial, iar 

construcţia sa propriu-zisă a început în 1922 şi s-a încheiat 

în 1925. Proiectant al lucrării, dar şi responsabil al 

executării ei, a fost arhitectul transilvănean Francisc 

Molnar. Mausoleul a fost construit din dale de piatră de 

munte, frumos fasonată şi din ciment. El are o înfăţişare 

arătoasă. Elementele sale componente sunt reprezentate de 

o faţadă alcătuită din trei volume distincte, din piatră, dintr-

o scară cu zeci de trepte, mărginite din parapete din metal, 

care urcă spre osuarul în care aveau să-şi găsească loc de 

odihnă veşnică un număr de peste 770 de eroi căzuţi la 

datorie în luptele care s-au desfăşurat în toamna anului 

1916 în zona oraşului Topliţa, în împrejurările sale şi chiar 

în locuri ceva mai îndepărtate. Un element reprezentativ al 

mausoleului, care-i dă individualitate şi originalitate, este 

oglindit de un număr mare de plăci memoriale din 

marmură albă şi neagră, care sunt fixate fie pe faţada 

operei monumentale, fie în interiorul ei. Înscrisurile de pe 

ele au menirea, pe de o parte, de a evoca lucrarea 

monumentală, iar pe de altă parte, de a cita numele unui 

mare număr de eroi cunoscuţi ale căror rămăşiţe pământeşti 
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au fost reînhumate în firidele sau osuarele mausoleului. De 

un conţinut şi de o frumuseţe exemplare sunt cuvintele prin 

care se evocă opera comemorativă de război în ansamblul 

său. În această privinţă, iată care sunt aceste cuvinte: 

„Ostaşi români ai vechiului regat. Binecuvântată a fost 

clipa în care aţi trecut în Ardealul fraţilor noştri, 

dezrobindu-i prin jertfa voastră de mucenici. Recunoştinţa 

tuturor v-a aşezat, spre veşnica odihnă, în acest loc de 

cinste, drept meritate clipe ale iubirii de Neam şi de Ţară 

pentru cei de azi şi de viitor. Ardealul vi se închină. Topliţa 

română.” Tot pe opera comemorativă de război se mai află 

înscrisă această inscripţie: „Vouă, ostaşilor români vi s-a 

ridicat acest monument”. 

În legătură cu conţinutul atât de frumos şi de vibrant al 

înscrisurilor de pe mausoleu, pe care l-am citat in extenso, 

dorim să subliniem un fapt prea puţin cunoscut până acum 

de către cei ce au vizitat sau vor vizita mausoleul eroilor de 

la Topliţa. Se spune că textul inscripţiei de pe mausoleu, 

încărcat de un fierbinte fior sufletesc şi naţional patriotic, 

aparţine fostului Patriarh al României Mari Miron Cristea. 

Vom încheia evocarea noastră privitoare la mausoleul 

eroilor de la Topliţa citind, spre luare aminte, şi o notaţie 

privitoare la acea operă comemorativă de război, înscrisă 

însă întro carte de istorie: „În acest mausoleu se află 

depuse osemintele a 771 ostaşi români căzuţi în Primul 

Război Mondial ...”, „Vouă ostaşilor români, vi s-a ridicat 

acest monument5 ... În cinstea voastră, pentru că ne-aţi 

scăpat de sub jugul străinilor şi ne-aţi alipit la Patria-

mamă”. 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEŢUL TULCEA 

 

Se află dispus într-un loc cam mărginaş din localitate 

şi anume într-un părculeţ. A fost construit în anii 1937-

1938 din iniţiativa unui comitet local, în fruntea căruia se 

afla un veteran din Primul Război Mondial. Este vorba de 

colonelul V.I. Rata, fost comandant al Regimentului 33 

infanterie, care-şi avusese cândva garnizoana în oraşul 

Tulcea. Având calităţi şi însuşiri cu totul deosebite, el a 

devenit după război Prefect al Judeţului Tulcea.  

Pentru construirea operei comemorative de război s-au 

adunat fonduri pe plan local şi judeţean, dar şi printr-o 

contribuţie materială primită din partea Societăţii „Cultul 

Eroilor” de la Bucureşti. Într-un raport întocmit de către 

comitetul care s-a ocupat de înălţarea mausoleului, redactat 

înainte de a se aşeza piatra fundamentală, se arăta că 

„scopul imediat al construcţiei mausoleului este acela ca în 

interiorul lui să fie aşezate rămăşiţele pământeşti ale 

eroilor tulceni care-şi pierduseră viaţa în aprigele 

încleştări din anii 1916-1918 în luptele de pe pământul 

dobrogean sau în alte zone ale frontului, implicit în timpul 

bătăliilor legendare de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.” 

Potrivit informaţiilor de care dispunem, un foarte mare 

număr de fii ai Tulcei, care căzuseră eroic la datorie, 

luptaseră în cadrul Regimentului 33 şi 73 infanterie, unităţi 

care aveau să fie socotite după război „regimente eroice”. 

Cum în fruntea comitetului care se va ocupa de 

construirea mausoleului era un fost oştean, acesta avea să 

informeze în repetate rânduri oficialităţile judeţele şi 
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publicul tulcean de evoluţia lucrărilor la opera 

monumentală. Iată ce spunea el într-un raport întocmit la 

doar câteva luni de la începerea lucrărilor: „S-a construit 

mai întâi un osuar în care să se adăpostească osemintele 

risipite ale eroilor tulceni, risipite pe câmpurile şi 

cimitirele din Moldova, din Carpaţi şi Mărăşeşti”. 

Într-un alt raport informativ, aceeaşi personalitate va 

relata, la modul concret, de unde şi cum au fost adunate 

primele oseminte ale foştilor eroi tulceni şi cum vor fi ele 

aduse la Tulcea şi apoi reînhumate în cripte şi osuare. 

Referindu-se la acest fapt, dar şi la modul în care au fost 

adunate de pe fostele câmpuri de luptă acele oseminte, într-

un raport întocmit la un moment dat de către colonelul în 

rezervă care se afla în fruntea comitetului ce se ocupa cu 

ridicarea operei monumentale, se va relata pe larg aceste 

aspecte. Iată ce se spunea, printre altele, în acel izvor 

istoric: „Cu voia lui Dumnezeu ... rămăşiţele pământeşti 

ale unui mare număr de eroi tulceni au fost adunate de pe 

fostele câmpuri de luptă şi aduse la Tulcea, pentru a fi 

reînhumate în cripte şi osuare ... Dragi eroi şi martiri 

tulceni, bunul Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să reveniţi 

pe pământul scump al judeţului, unde v-aţi născut şi aţi 

trăit. Vă întâmpinăm cu flori şi cu lacrimi de bucuria 

revederii, cu toate că sunteţi reînhumaţi. Clopotele 

bisericilor, în aceste momente, sună peste tot în judeţ ... 

pentru odihna sufletelor voastre”. Relatându-se apoi, în 

mod expres, şi la ceremonialul în care rămăşiţele 

pământeşti ale eroilor tulceni care luptaseră în cadrul 

regimentelor 33 şi 73 infanterie aveau să fie depuse în 

cripte şi osuare, în acelaşi raport se va consemna 

următoarele: „Fraţi de arme din regimentele 33 şi 73 
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infanterie. În anul 1916 aţi plecat voioşi la luptă, dispuşi 

pentru sacrificiu şi convinşi că veţi învinge. De 

entuziasmul vostru, care a uimit lumea, ştiu şi eu de la 

ostaşii mei. V-aţi luptat cu vitejie fără seamăn la 

Flămânda, Predeal, Clăbucetul Baicului, ... la Jiu, pe 

Argeş şi pe Neajlov ..., la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz ... Ca 

un omagiu ce vi-l acordăm din convingere, vă oferim 

cripta în care vă vom coborî azi, pentru ca ce-l puţin acolo 

să aveţi linişte ...” 

Mausoleul eroilor din Tulcea, care a fost construit, în 

linii principale, în anii 1937-1938, inaugurat fost inaugurat 

în anul 1938 într-un cadru festiv, cu participarea unor 

oficiali de la Bucureşti şi ai judeţului Tulcea, a 

reprezentanţilor armatei şi a presei şi cu precădere a unui 

public larg din judeţ şi din ţară. După inaugurarea sa, pe 

plan local s-a întocmit şi cu proces-verbal, din care rezultă, 

în linii principale, menirea mausoleului, aspecte esenţiale 

privitoare la construcţia şi la înfăţişarea sa. Documentul 

respectiv reprezintă, de fapt, un scurt istoric al respectivei 

opere comemorative de război. De aceea, am considerat 

util să cităm, în continuare, mai multe extrase cuprinse în 

el: „Mausoleul din Oraşul Tulcea, construcţie 

monumentală, începută în 1937, din iniţiativa unui comitet 

local şi finalizată în 1938, adăposteşte osemintele eroilor 

din regimentele 33 şi 73 infanterie. Mausoleul este 

construit din beton şi cărămidă în mijlocul unui parc ... 

având un portal masiv la intrarea în parc. Este înconjurat 

din gard de piatră, cu coloane din beton şi lanţuri de fier. 

În osuar, eroii sunt aşezaţi în cripte din piatră şi beton ... 

Capela osuarului, aşezată la centru, are deasupra o turlă 

din beton armat, fiind decorată cu armamente în relief, iar 
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în interior cu teme religioase în ulei ... În general, 

construcţia se prezintă în perfectă stare şi este bine 

întreţinută, iar parcul este amenajat şi îngrijit de 

personalul comunei. Drept pentru care am întocmit 

prezentul proces-verbal.” 

După ce am aflat, în linii principale, aspecte esenţiale 

privitoare la istoricul mausoleului eroilor care înnobilează 

municipiul Tulcea, ce am mai putea spune noi, interesant şi 

util, pentru a-i întregi prezentarea? În primul rând, faptul că 

sumele cheltuite pentru înălţarea mausoleului s-au fi ridicat 

peste 7.000.000 lei, ceea ce reprezenta atunci o sumă 

impresionantă; în al doilea rând, că pe frontispiciu portalu-

lui pe care se intră în mausoleu, se află înscrisă următoarea 

inscripţie: „1916-1918 Mausoleul unor eroi din Regimentul 

33 şi 73 infanterie”; în al treilea rând, că după încheierea 

lucrărilor la mausoleu, în jurul său se vor aşeza câteva 

troiţe din lemn, acestea fiind decorate cu teme religioase şi 

prevăzute cu inscripţii. Pe una dintre aceste troiţe se află 

înscrise aceste cuvinte evocative: „În amintirea eroilor 

noştri care şi-au sacrificat viaţa pe altarul Patriei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portalul de la poarta de intrare în părculeţul în care se află 

mausoleul eroilor din Municipiul Tulcea 
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MAUSOLEUL EROILOR  

DIN COMUNA VALEA-PRAVĂŢ, JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

Se află situat pe o înălţime dominantă de la marginea 

comunei, pe locul denumit Mateiaş. În lucrările de 

specialitate, opera comemorativă de război este 

consemnată cu denumiri diferite. Iată care sunt acestea: 

„Mausoleul de la Mateiaş”, pentru că a fost construit pe 

înălţimea ce poartă denumirea de Mateiaş; „Mausoleul de 

la Valea Mare-Pravăţ”, datorită faptului că se află în 

perimetrul comunei care are această denumire; „Mausoleul 

de la Dragoslovele”, fiindcă lucrarea monumentală se află 

în imediata apropiere a comunei argeşene Dragoslovele, 

care în anii războiului a fost câmp de luptă, iar în interiorul 

mausoleului îşi vor găsi loc de odihnă veşnică şi eroii din 

Dragoslovele căzuţi la datorie pe acel câmp de luptă; 

„Complexul monumental de la Valea Mare-Pravăţ”, 

deoarece între anii 1979-1984, mausoleul a fost lărgit, 

restaurat şi modernizat, el primind o înfăţişare mai amplă, 

mai impozantă, cu utilităţi noi, între acestea numărându-se 

un muzeu al mausoleului, o dioramă şi spaţiu special în 

care să se organizeze acţiuni cultural-educative pe teme 

eroice sau strâns legate de istoricul mausoleului (lecţii şi 

expuneri pentru vizitatori şi în special pentru elevi, discuţii 

privitoare la eroii ce sunt înhumaţi acolo, slujbe religioase 

închinate eroilor etc.). 

În forma sa iniţială, mausoleul a fost construit în anii 

1928-1935, din iniţiativă locală, cu sprijin material primit 

din partea cetăţenilor comunei, ai oraşului Câmpulung 
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Muscel şi al Societăţii „Cultul Eroilor”, care-şi avea sediul 

central la Bucureşti. 

Proiectantul lucrării monumentale a fost arhitectul 

Dumitru Ionescu Berechet, iar supraveghetor al 

construcţiei un specialist străin în construcţii de acest fel. 

Privit mai de departe, mausoleul poate fi asemuit fie cu o 

cetate la poate de munte, ale cărei ziduri exterioare sunt 

făcute din piatră de munte fasonată, fie cu un locaş de cult, 

pentru că opera monumentală are în partea sa de sus, în 

terminaţie, o cruce autentică, asemănătoare bisericilor. El 

este alcătuit din două corpuri distincte, dar strâns legate 

între ele. În primul corp s-a amenajat osuarul şi criptele 

mausoleului. În interiorul lor aveau să-şi găsească locuri de 

odihnă veşnică, la început, un număr de peste 400 de eroi 

care căzuseră la datorie, în principal, în timpul luptelor ce 

s-au desfăşurat în Primul Război Mondial în aria fostelor 

judeţe Muscel şi Argeş şi care fuseseră deshumate din 

cimitirele argeşene şi muscelene ce se aflau în localităţile 

Câmpulung, Flămândari, Gorgani, Hârteşti, Costeşti, 

Bârzeşti, Brăneşti, Leordeni şi Călimăneşti. Ulterior, în 

mausoleu aveau să-şi găsească loc de veci, în osuare şi 

cripte eroi argeşeni şi musceleni, rămăşiţele pământeşti ale 

altor câteva zeci de eroi ce fuseseră deshumaţi din 

morminte individuale şi comune. Numele unui număr mare 

de eroi cunoscuţi ale căror oseminte aveau să fie depuse în 

mausoleu, sunt consemnate pe numeroase plăci de 

marmură ce sunt fixate de zidurile interioare ale corpului 

de clădiri la care ne-am referit.  

Cel de-al doilea corp de clădiri al mausoleului, care 

are forma unui turn, este reprezentat de o construcţie 

frumoasă şi riguroasă, realizată din piatră fasonată de 
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munte.. Prin ea se dă individualitate şi măiestrie 

ansamblului monumental. Faptul avea să fie pus în 

evidenţă, cu deosebire, după restaurarea şi modernizarea 

mausoleului, treabă efectuată, aşa cum arătăm ceva mai 

înainte, în anii 1979-1984. Turnul sau foişorul iniţial al 

mausoleului va deveni mai înalt, iar pe de altă parte, mai 

bine decorat din punct de vedere artistic.  

În perioada restaurării mausoleului, în interiorul lui s-a 

organizat un autentic muzeu şi o dioramă. Referindu-se la 

acea dioramă, ea avea să fie prima ce s-a organizat în ţara 

noastră în interiorul unui mausoleu. Tot ca element de 

noutate, în perioada restaurării mausoleului, în faţa clădirii 

propriu-zise, s-a construit un impunător parapet, de formă 

semicirculară, prevăzut cu un frumos încadrament măreţ, 

decorat cu frunze de stejar şi de laur. Pe faţada sa s-au 

înscris două inscripţii ale căror conţinuturi sunt încărcate 

de evidente şi emoţionante înţelesuri naţional-patriotice. 

Iată care sunt aceste inscripţii: „Pentru onoarea Patriei şi a 

Drapelului, pentru făurirea unităţii României, noi am 

apărat pământul sfânt al Ţării, lăsându-vă vouă, 

generaţiilor viitoare, o naţiune liberă şi independentă” (pe 

partea stângă a parapetului); „Ne plecăm cu veneraţie în 

faţa sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, 

apărătorii demni şi viteji ai fiinţei noastre naţionale, iar la 

chemarea Patriei, vom şti să ne jertfim şi noi pentru 

păstrarea independenţei şi suveranităţii României” (în 

partea dreaptă a parapetului). 

Potrivit informaţiilor de care dispunem, în decursul 

timpului, dar şi în zilele noastre, mausoleul eroilor de la 

Valea Mare-Pravăţ a fost reprodus în paginile unor lucrări 

pe teme de istorie, pe cărţi poştale ilustrate şi pe timbre. 



 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie specială: 

Cristache Gheorghe, Batali Ionel „Ansamblul 

monumental de la Valea Mare-Mateia”, Bucureşti, 1985. 

Vasile Cucu, Marian Ştefan, „România. Ghid atlas al 

monumentelor istorice”, Bucureşti, 1979. 

Mavrodin Teodor, Băcanu S. Ion, Cârstocea Spiridon, 

„Argeş. Ghid turistic al judeţului”, Bucureşti, 1978. 

Tucă Florian, „In memoriam. Itinerar eroic”, 

Bucureşti, 1971. 

Tucă Florian, Cociu Mircea, „Monumente ale anilor 

de luptă şi jertfă”, Bucureşti, 1983. 

Mausoleul 

de la Valea 

Mare-

Mateiaşi. 

Imagine din 

perioada în 

care a fost 

inaugurat 

Mausoleul 

eroilor de la 

valea Mare-

Mateiaşi 

Imagine de 

ansamblu 

după 

restaurarea sa 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTAREA SCHEMATICĂ  

A CAMPANIILOR ŞI A UNOR BĂTĂLII  

ŞI OPERAŢII DIN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE,  

1916-1919 



 111 

PLANURILE DE CAMPANIE ALE PĂRŢILOR DIN 

ANUL 1916 

  



 112 

OFENSIVA ARMATELOR ROMÂNE ÎN 

TRANSILVANIA  

(15.08-13.09.1916) 

 



 113 

OFENSIVA ARMATELOR ROMÂNE ÎN 

TRANSILVANIA  

(15.08-13.09.1916) 

 



 114 

OPERAŢIA OFENSIVĂ DE LA MĂRĂŞTI 

 

 



 115 

OPERAŢIA DE LA MĂRĂŞEŞTI  

(24 iulie – 21 august 1917) 

 



 116 

PLANURILE DE CAMPANIE  

ALE PĂRŢILOR PENTRU VARA ANULUI 1917 

 



 117 

LUPTELE DIN ZIUA DE 6 AUGUST 1917  

DIN RAIONUL MĂRĂŞEŞTI 

 



 118 

OPERAŢIA DE LA OITUZ 

(26.07 – 09.08.1917) 

  



 119 

SITUAŢIA FORŢELOR ROMÂNE ŞI UNGARE  

PE TISA  

LA 06/19.07.1919 

 



 120 

ACŢIUNILE ARMATEI ROMÂNE PENTRU 

ELIBERAREA PĂRŢII DE VEST A 

TRANSILVANIEI DE SUB OCUPAŢIA STRĂINĂ ŞI 

APĂRAREA MARII UNIRI DIN 1918 

 



 121 

ACŢIUNILE TRUPELOR ROMÂNE ÎN SPRIJINUL   

REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI  

(7/20 ianuarie – 27 februarie / 12 martie 1918) 

 



 122 

OFENSIVA TRUPELOR UNGARE PE TISA ŞI 

CONTRALOVITURA TRUPELOR ROMÂNE 

 



 123 

 



 124 



 125 

 

ÎNCHEIERE 

 

Considerăm că la Alba Iulia, capitala spirituală a 

tuturor românilor, trebuie să construim, în cinstea 

aniversării centenarului Marii Uniri, un Mausoleu al 

Eroilor civili care au fost asasinaţi pentru că şi-au exprimat 

paşnic dorinţa de unire a tuturor românilor. 

Mareşalul Constantin Prezan este “Mareşalul 

României Reîntregite”, cel care a fost dat uitării o lungă 

perioadă de timp şi abia după Revoluţia din Decembrie 

1989 noii conducători “au dat voie” poporului să-l 

omagieze şi să-l cinstească pentru faptele sale eroice şi 

pentru capacitatea sa organizatorică şi de decizie de şef al 

Marelui Cartier General şi de Comandant al Armatei 

Române. Sub conducerea sa fermă şi înţeleaptă Armata 

României a înfăptuit şi apărat Marea Unire de la 1 

decembrie 1918. 

A fost înhumat într-un mormânt stingher la Schinetea 

şi aşteaptă modest şi tăcut onorul la Mareşal. Dar noi, 

românii adevăraţi  trebuie să-i construim deasupra 

mormântului său un mausoleu în semn de recunoştinţă 

pentru modul exemplar în care a executat misiunea de 

refacere, reorganizare, dotare şi instruire a Armatei după 

retragerea şi descompunerea acesteia la sfârşitul anului 

1916 şi începutul anului 1917, când a insuflat tuturor 

militarilor dragostea de Ţară şi energia sa continuă, precum 

şi eroismul de masă în faţa cărora s-a frânt ofensiva 

armatelor Puterilor Centrale la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, 

iar agresiunea Ungariei a fost spulberată de contralovitura 
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Armatei Române care a forţat vitejeşte râul Tisa pe tot 

frontul în vara anului 1919. 

Sub conducerea acestui mare strateg al Antantei, cum 

îl denumea mareşalul francez Foch, s-au elaborat planurile 

de operaţii în care Armata României a ieşit victorioasă în 

Războiul de Întregire din 1916-1919 împotriva armatelor 

Puterilor Centrale. 

De aceea în ultimul capitol al acestei lucrări sunt 

redate schematic acţiunile Armatei Române pentru 

realizarea României Mari şi pentru apărarea ei împotriva 

agresiunilor URSS şi ale Ungariei. 

Este necesar să păstrăm vie memoria marilor 

personalităţi româneşti, a marilor patrioţi: Constantin 

Prezan, Mircea Eliade, Corneliu Coposu, Vasile Pârvan, 

Brătianu, Ferdinand I-ul, Mircea Vulcănescu, Iuliu Maniu 

şi a multora alţii şi să nu uităm pentru ce au murit ei. Noi, 

urmaşii acestor mari patrioţi trebuie să descoperim şi să 

păstrăm adevărul istoric şi să continuăm opera lor de 

făurire şi păstrare a Unităţii Naţionale; să păzim cu 

sfinţenie monumentele închinate Marii uniri a Românilor 

de la 1 decembrie 1918. 
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