Generalul de brigadă (r)
dr. FLORIAN TUCĂ
Colonelul (r)
LAURENŢIU DOMNIŞORU

Colonel (r)
dr. EUGEN SITEANU
Comandor (r)
MARIUS POPESCU-CĂLĂRAŞI

CEI OPT MAREŞALI
AI ROMÂNIEI

„E BINE SĂ I SE VORBEASCĂ UNUI POPOR DE OAMENI MARI”
NICOLAE IORGA

EDITURA ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
BUCUREŞTI, 2014

1

Lucrare publicată sub egida Secţiei de Ştiinţe Militare
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Îngrijitor de ediţie:
general de brigadă (r) dr. FLORIAN TUCĂ
La realizarea volumului au colaborat:
CRISTINA MARIANA TĂLPAN
colonel (r) GRIGORE RADOSLAVESCU
colonel (r) GHEORGHE PANCU
profesor dr. MIHAI POPESCU
colonel (r) dr. BENONI ANDRONIC
dr. STAN ANTON
Ilustraţia foto:
VALENTIN şi VIOREL BLĂNARIU
sublocotenent (r) MIRCEA LEPĂDATU
Copertă şi machetare:
CRISTINA MARIANA TĂLPAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Cei opt mareşali ai României / general de brigadă (r) dr. Florian Tucă,
colonel (r) dr. Eugen Siteanu, colonel (r) Laurenţiu Domnişoru,
colonel (r) Marius Popescu-Călăraşi. - Bucureşti : Editura Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, 2014
ISBN 978-606-8371-95-5
I. Tucă, Florian
II. Siteanu, Eugen
III. Domnişoru, Laurenţiu
IV. Popescu-Călăraşi, Marius
355.331(498):929

© Toate drepturile şi responsabilitatea pentru conţinutul prezentei ediţii revin
în totalitate autorilor.

2

CUPRINS
PREFAŢĂ .......................................................................................... 5
DIN PARTEA AUTORILOR............................................................ 9
ETIMOLOGIA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE MAREŞAL ......... 11
ÎNSEMNELE PURTĂTORILOR DEMNITĂŢII
DE MAREŞAL AL ROMÂNIEI ..................................................... 19
PRIMUL MAREŞAL AL ROMÂNIEI, REGELE CAROL I ...... 28
CEL DE-AL DOILEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE FERDINAND I................................................................ 58
CEL DE AL TREILEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE CAROL AL II-LEA ........................................................ 92
CEL DE AL PATRULEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
ALEXANDRU AVERESCU ........................................................ 106
CEL DE-AL CINCILEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
CONSTANTIN PREZAN ............................................................. 126
CEL DE-AL ŞASELEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE ALEXANDRU I AL IUGOSLAVIEI ......................... 147
REGELE MIHAI I,
CEL DE-AL ŞAPTELEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI ............ 157
CEL DE-AL OPTULEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
ION ANTONESCU ....................................................................... 178
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: UNELE MĂRTURISIRI
ŞI CÂTEVA CONCLUZII ............................................................. 201
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ..................................................... 206

3

4

PREFAŢĂ
A scrie o PREFAŢĂ la o carte cu un titlu atât de înalt „Cei opt mareşali ai României” - reprezintă pentru mine o mare
onoare şi o plăcere evidentă. În acelaşi timp, acest volum reprezintă şi
un valoros act de cultură militară; a scrie despre el presupune o mare
responsabilitate. Onoarea este determinată de faptul că autorii lucrării
sunt camarazi de-ai mei de oaste, iar doi dintre ei şi membri ai
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Plăcere, deoarece mi se
oferă ocazia să mă refer nu la o carte oarecare, ci la una cu un subiect
pe cât de interesant şi instructiv, pe atât de pretenţios şi destul de rar
tratat până acum în literatura istorică românească. Responsabilitatea
este determinată de faptul că trebuie să fii în măsură să apreciezi şi să
judeci, cu o deplină competenţă, autoritate şi obiectivitate, demersul
ştiinţific în cauză.
Ca să fiu sincer, la început, atunci când autorii mi-au oferit
manuscrisul pentru a-l citi şi a scrie, după aceea o prefaţă, am stat
câteva clipe în cumpănă deoarece anul trecut a apărut lucrarea
„Mareşali ai României”, în editura RAO, sub coordonarea domnului
general (r) prof. univ. dr. Teodor Frunzeti şi a domnului dr. Ion
Giurcă. M-am gândit că subiectul a fost tratat exhaustiv, dar lucrarea
„Cei opt mareşali ai României” începe cu o noutate: primul mareşal
din lume a fost Sun Zi (Tzî) din statul chinez Wu, în anul 510 î. Hr.
Aşadar, subiectul cere nu doar cunoştinţe de cultură generală şi de
specialitate, ci şi capacitatea de a judeca o carte aşa de interesantă şi
de pretenţioasă, aşa cum aveam să o socotim a fi după citirea
manuscrisului. Am lecturat manuscrisul pe îndelete şi cu toată atenţia,
cu scopul de a reţine din el aprecieri, idei şi, în special, concluzii ce
urma să le consemnez în prefaţă. Şi iată ce am constatat, în cele din
urmă: este o carte excepţională din toate punctele de vedere. Spun
acest lucru nu de complezenţă sau pentru a-i lăuda pe cei patru autori.
Fac o atare afirmaţie nu în grabă, ci după o analiză lucidă şi temeinică.
Am citit până acum mai multe lucrări cu o temă asemănătoare. Ba,
mai mult, la unele dintre ele le-am întocmit „Cuvântul de început”.
În ceea ce priveşte însă cartea de faţă, eu o socotesc a fi, fără teama de
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a greşi sau a exagera, una dintre cele mai reuşite şi mai reprezentative,
mai bine documentate şi mai frumos scrise din punct de vedere literar.
M-a captivat, mai întâi de toate, titlul cărţii. El este clar, expresiv,
atractiv pentru lectură, dar şi cu totul original. Este o remarcă pe care
o fac fără nici un fel de rezerve. Referindu-mă tot la titlul cărţii,
apreciez ca fiind foarte interesantă disputa dintre autorii lucrării în
privinţa botezării sau a denumirii ei, fapt pe larg consemnat în partea
de încheiere a demersului ştiinţific şi în cuvântul „Din partea
autorilor”, deoarece, iniţial, respectiv în urmă cu doi ani, lucrarea se
numea „Cei şapte mareşali ai României” pentru că regele Carol I a
fost mareşal al Armatei Germane. Binevenite şi rodnice aveau să fie
apoi şi discuţiile autorilor în privinţa structurii cărţii. În consecinţă, ei
au decis ca în prima parte a lucrării să se trateze ceva mai pe larg
problemele strâns legate de conţinutul şi de evoluţia cuvântului sau a
noţiunii de mareşal în unele state din lume, cu precădere în cele din
Europa şi din România. În mod concret, din cele ce sunt relatate în
carte, rezultă că denumirea demnităţii, rangului sau a gradului de
mareşal, care, în decursul timpului, a avut numeroase înţelesuri, are o
vechime de câteva milenii în unele state din lume, ca de pildă în
China. În ceea ce priveşte statele europene mai mari, precum Italia,
Franţa, Germania, Rusia, Imperiul Britanic şi altele, denumirea, rangul
sau gradul de mareşal au fost preluate şi aplicate în condiţii specifice,
doar cu câteva secole în urmă. În sfârşit, aşa cum rezultă cu deplină
claritate şi din paginile cărţii de faţă, în statele mijlocii şi mici de pe
continentul nostru, implicit în România, demnitatea, rangul sau gradul
de mareşal şi-au găsit aplicabilităţi practice abia în secolele XIX şi
XX, cu precădere înainte, în timpul şi după Primul Război Mondial.
Aşadar, în istoria universală, în cea europeană şi respectiv, în cea din
România, aşa cum bine se consemnează în paginile lucrării cuvintele
sau noţiunile de mareşal şi practica acordării acestui înalt şi onorant
titlu sau grad au apărut în locuri, în condiţii şi în perioade diferite, au
avut înţelesuri şi aplicabilităţi specifice de la o epocă la alta şi de la un
stat la altul.
La noi, la români, aşa cum se afirmă în mod clar şi argumentat în
cartea semnată de cei patru autori militari, au fost cinci etape distincte
în ceea ce priveşte primirea sau acordarea demnităţii, rangului sau a
gradului de mareşal unor ilustre personalităţi româneşti sau străine.
Iată care sunt acestea în mod cronologic: în anul 1909 a fost onorat cu
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titlul de feldmareşal al Germaniei regele Carol I, pentru ca după numai
câţiva ani, acelaşi personaj avea să primească „Bastonul de mareşal”
de la împăratul Rusiei; în anul 1918, a fost rugat să primească
demnitatea de mareşal al României şi respectiv „Bastonul de mareşal”,
regele Ferdinand I; în vara anului 1930, în Parlamentul Ţării noastre
s-a adoptat „Legea relativă la crearea demnităţii de mareşal al
României”, iar în conformitate cu prevederile acestui act legislativ, în
toamna aceluiaşi an vor primi demnităţile de mareşali, cărţile specifice
de mareşali şi bastoanele de mareşali regele Carol al II-lea şi doi
militari de profesie – generalii Alexandru Averescu şi Constantin
Prezan; în anul 1933 a fost înălţat la demnitatea de mareşal o ilustră
personalitate de stat străină, adică regele Alexandru al Iugoslaviei; în
vara anului 1941, doi reputaţi oameni de stat din ţara noastră, regele
Mihai I şi generalul Ion Antonescu, vor fi onoraţi şi ei de către cei în
drept cu demnităţile şi gradele de mareşali ai României. De atunci
încoace, în România nu se vor mai acorda aceste înalte şi strălucitoare
distincţii.
În privinţa celor relatate în carte privitoare la prezentarea celor
opt mareşali ai României, în capitole distincte, noi găsim de cuviinţă
să-i apreciem pe autori că au procedat aşa. În cuprinsul acestor
capitole sunt prezentate succint date biografice semnificative
referitoare la fiecare personaj în parte şi în mod cu totul deosebit se
reliefează calităţile, însuşirile şi meritele pe care le-au avut fiecare
dintre ei atunci când au primit înalta şi strălucita demnitate sau grad,
citându-se la locurile potrivite, conţinutul decretelor prin care aceştia
au fost inobilaţi cu titlul de mareşal şi relatându-se apoi şi ecourile pe
care le-au avut în presa românească şi străină, privitoare la unele
evenimente istorice. În privinţa acestor capitole ale lucrării, dorim să
mai subliniem, faptul că ele reprezintă fondul de bază al lucrării; apoi
că fiecare capitol este însoţit de un bogat aparat ştiinţific şi în al treilea
rând că ele se bucură de o ilustraţie foto la fel de bogată, unele dintre
aceste imagini fiind, spre bucuria şi satisfacţia subsemnatului, evident
şi a viitorilor cititori, cu totul inedite. Avem în vedere, în special,
redarea chipurilor tuturor personajelor înfăţişate care sunt prezentate
în carte în principal în uniformă de mareşali, au piepturile pline de
decoraţii, dar şi de imaginile foto privitoare la monumentele şi
însemnele memoriale ce s-au înălţat pe teritoriul României în onoarea
şi întru slava acestor mareşali. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, nu
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putem trece cu vederea peste faptul că fiecare capitol în parte şi toate
la un loc sunt scrise, nu doar argumentat şi documentat, ci şi cu un
vibrant fior naţional patriotic, fapt mai rar întâlnit în ultimii ani, în
cărţile cu tematică istorică.
Nu ne propunem să ne referim, în continuare, la alte aspecte
pozitive ale lucrării. Nu de alta, ci pentru că, am repeta, poate cu alte
cuvinte, ceea ce se spune în carte. O lucrare bună sau excelentă, cum
apreciem noi că este şi cartea de faţă, se recomandă de la sine.
Cititorul o are la dispoziţie şi, ca atare, o poate aprecia el după
cuviinţă. Socotim însă necesar să mai relevăm doar faptul că lucrarea,
în totalitatea ei, este foarte îngrijit redactată, are un stil cursiv şi
beneficiază de o bogată bibliografie. Nu putem trece cu vederea şi
peste faptul că autorii au publicat cartea sub egida Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România.
Pentru valoarea ştiinţifică a lucrării, pentru noutăţile puse în
circulaţie pe această temă, pentru stilul foarte îngrijit şi caldul fior
naţional – patriotic în care este scrisă, pentru frumuseţea coperţilor dar şi
pentru alte calităţi evidente ale cărţii intitulate „Cei opt mareşali ai
României”, ţin să-i felicit pe cei patru camarazi de-ai mei care au scris
această nouă şi binevenită operă ştiinţifică. În consecinţă, vă recomand
cu căldură, stimaţi cititori, această carte. Sunt ferm convins că în urma
lecturii ei veţi fi mulţumiţi şi o veţi aprecia, ca şi mine.

General (r)
prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
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DIN PARTEA AUTORILOR
„Câţi mareşali a avut România?”
Iată o întrebare cu care noi, autorii cărţii de faţă, ne-am adresat mai
multor categorii de cetăţeni din ţara noastră atunci când ne-am decis să
întocmim lucrarea pe care am intitulat-o direct şi expresiv, zicem noi,
„CEI OPT MAREŞALI AI ROMÂNIEI”, adică atâţia câţi au fost în
realitate. Spre surprinderea noastră, răspunsurile pe care le-am primit
aveau să fie, de cele mai multe ori, diferite şi incomplete. Unii cetăţeni,
cu precădere oameni de rând, dar şi elevi, studenţi sau chiar cadre
didactice, au apreciat că România a avut trei sau patru mareşali, alţii că a
avut cinci, şase sau şapte. Foarte puţini oameni cu care am discutat pe
problema ce ne interesa, printre ei numărându-se şi specialişti în istoria
noastră naţională, gazetari şi ofiţeri în activitate sau în rezervă, ne-au
spus, direct şi exact, ceea ce noi ştiam cu certitudine şi anume că
„România a avut un număr de opt mareşali”. Iată care sunt aceştia,
pe care îi vom nominaliza aici în ordinea în care ei au primit această
înaltă şi onorantă demnitate: regii României Carol I, Ferdinand I şi
Carol al II-lea; foştii militari de carieră Alexandru Averescu şi
Constantin Prezan, regele Alexandru I al Iugoslaviei, regele Mihai I
şi Ion Antonescu, adică cel de-al treilea militar de carieră. Spre bucuria
şi satisfacţia noastră, câţiva istorici cu care am dialogat ceva mai pe larg
mai cunoşteau un fapt deosebit de interesant strâns legat de tema care ne
interesa şi anume că regele Carol I a avut acea înaltă şi onorantă
demnitate pe care o primise nu de la statul român, ci de la cel german şi
cel rus, în cazul său fiind vorba de titlul de „feldmareşal” al Germaniei
şi de „mareşal” al Rusiei. De aceea, iniţial manuscrisul era intitulat
„Cei şapte mareşali ai României”.
Potrivit opiniilor noastre, despre o parte dintre mareşalii la care ne
referim s-a scris, până acum, destul de puţin în literatura istorică
românească şi străină, dar nu întotdeauna exact şi argumentat. Pe această
linie, am putut constata, spre surprinderea noastră, printre altele, că până
şi în unele lucrări biografice dedicate în mod direct şi expres unor foşti
mareşali ai României, aşa cum sunt regii Ferdinand I şi Carol al II-lea
sau fostul şef al statului român, Ion Antonescu, se vorbeşte nu doar
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tangenţial şi sumar despre demnităţile, titlurile sau gradele lor de
mareşali, ci în unele dintre aceste cărţi nici măcar nu se amintesc numele
lor în postura onorantă a demnităţii, a titlului ori a gradului de mareşal.
Ţinându-se seama de aceste omisiuni sau minusuri, autorii acestui volum
s-au străduit ca în cuprinsul cărţii să umple acele goluri şi să se refere,
mai întâi de toate, la conţinutul noţiunii de mareşal, apoi la însemnele de
mareşal, la actele legislative strâns legate de acordarea demnităţii de
mareşal, iar după aceea să prezinte o recentă biografie şi să reliefeze
meritele fiecărui personaj în parte care a devenit mareşal al României. În
cuprinsul volumului, aspectele strâns legate de meritele concrete pe care
fiecare dintre cei opt mareşali le-a avut pentru a primi înaltul şi
onorantul titlu, ca şi ecoul pe care l-a avut în epocă acordarea demnităţii,
a rangului sau a gradului militar, reprezintă după opiniile noastre, esenţa
acestei lucrări. În mod concret, pentru fiecare mareşal în parte se
consemnează sau se relatează, printre altele: anul şi locul de naştere,
studiile urmate, funcţiile îndeplinite, gradele şi decoraţiile pe care le-au
primit; decretul regal sau de stat prin care personalităţile vizate au primit
demnitatea sau titlul de mareşal, „Bastonul de Mareşal” şi textul
complet al actelor de identitate al fiecărui mareşal în parte, adică al
„Cărţii de Mareşal”. Rămâne, în mod firesc, ca cititorul să aprecieze
cât de bogate, de interesante şi de utile sunt informaţiile puse în valoare
de către semnatarii cărţii.
Lucrarea a fost structurată pe următoarele capitole:
 Etimologia şi evoluţia noţiunii de mareşal;
 Însemnele purtătorilor demnităţii de mareşal al României;
 Regele Carol I, primul mareşal al României;
 Al doilea Mareşal al României, regele Ferdinand I;
 Al treilea Mareşal al României, Carol al II-lea;
 Al patrulea Mareşal al României, Constantin Prezan;
 Al cincilea Mareşal al României, Alexandru Averescu;
 Al şaselea Mareşal al României, regele Alexandru I al Iugoslaviei;
 Al şaptelea Mareşal al României, regele Mihai I;
 Al optulea Mareşal al României, Ion Antonescu;
 În loc de încheiere: unele mărturisiri şi câteva concluzii;
 Bibliografie selectivă.

AUTORII
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ETIMOLOGIA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII
DE MAREŞAL
Cuvântul, noţiunea sau termenul de „mareşal“ s-a născut în
Asia cu multe milenii în urmă. Astfel, Regele He Lu, din statul chinez
Wu, îi conferă lui Sun Zi (Tzî) titlul de mareşal şi de comandant al
armatei, împuternicindu-l să se ocupe de afacerile politico-militare ale
statului Wu. Lucrarea mareşalului Sun Zi a exercitat o mare influenţă
asupra gânditorilor militari ce i-au urmat acestui strateg şi teoretician
militar al antichităţii chineze. Cunoaşterea operei sale a depăşit
graniţele Chinei şi ale epocii în care a fost elaborată, iar conceptele şi
ideile sale au străbătut spaţiul şi timpul, ajungând să fie cunoscute în
întreaga lume.
„Ca urmare a prestigiului de care se bucură, pe plan internaţional,
opera lui Sun Zi „Arta războiului”, numeroşi specialişti militari
chinezi şi străini au încercat să vadă ce asemănări sau ce deosebiri
există între aceasta şi masiva lucrare a lui Carl von Clausewitz:
„Despre război”. S-a evidenţiat faptul că ambele lucrări apărute la
un interval de aproape 2400 de ani, au unele puncte comune în ceea
ce priveşte scopul, factorii de ordin strategic, deciziile strategice,
formele de ducere a luptei şi mijloacele folosite în desfăşurarea
războiului, fiecare potrivit epocii istorice în care a trăit.”1
Primul pune accentul pe practica războiului, iar cel de-al doilea
pe elaborarea teoriei despre război. Specific concepţiei mareşalului
Sun Zi este considerarea întregului ca element conducător al părţii, în
timp ce Clausewitz consideră că partea reflectă întregul.
În consecinţă, opera mareşalului chinez, „Arta războiului” este o
operă clasică apărută ca urmare a unor profunde transformări ale
societăţii chineze, din perioada trecerii de la sclavagism la
feudalism, care reflectă unele legităţi obiective cu privire la război
şi care, este o operă primordială de artă militară a umanităţii.
1

Sun Zi (Tzî), Arta războiului, Fundaţia Academia
DACOROMÂNIA COMTERRA”, Bucureşti, 2012, p. 10.
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Dacoromană

„TEMPUS

Din perioada aceea din istoria Chinei şi până în prezent au apărut
alte sute de lucrări referitoare la mareşalul Sun Zi şi opera sa.
Primele lucrări despre „Arta războiului” au fost scrise în secolele
al VII-lea şi al VIII-lea în Japonia şi Coreea; sau chiar la începutul sec.
al VI-lea., iar o traducere integrală a operei datează din anul 1608 fiind
atribuită filozofului neoconfucianist Hayashi Doshun. În Japonia
lucrarea mareşalului Sun Zi a fost denumită „prima lucrare antică
referitoare la arta războiului”.
„Arta Războiului” a fost tradusă în peste 30 de limbi, inclusiv
în limba română, fiind în prezent obiect de studiu în şcoli şi academii
militare din diverse state ale lumii.
„Totodată, prin conţinutul ei valoros, lucrarea reprezintă
un veritabil ghid pentru liderii politici şi militari din întreaga
lume. Deşi enunţate cu 2500 de ani în urmă, multe din principiile
menţionate în lucrarea mareşalului Sun Zi îşi păstrează şi astăzi
valabilitatea.”2
Potrivit celor consemnate în unele enciclopedii şi dicţionare
româneşti şi străine, acest cuvânt a apărut, se zice, pentru prima dată,
în limba franceză, în secolul al XI-lea, după care s-a extins, în
veacurile următoare, în Anglia, iar apoi în numeroase alte state ale
lumii. În literatura străină de specialitate se apreciază că prin cuvântul
sau prin noţiunea de „mareşal“ se desemna, în concepţie europeană,
persoana care răspundea de îngrijirea cailor din grajdurile regale din
unele state, adică şeful hergheliilor, denumit „comes stabuli”, iar în
limba română „comis”. Ulterior, prin acelaşi cuvânt avea să se
desemneze acea persoană care se afla la comanda armatei, zisă în
Franţa, „conetabil“ (comandantul armatei). În cele din urmă, în evul
mediu, prin cuvântul, prin noţiunea sau prin termenul de „mareşal“
avea să se desemneze cel mai înalt grad militar în Franţa, în Anglia, în
Germania, în Rusia şi în multe alte ţări. Iată care sunt definiţiile sau
înţelesurile noţiunii de „mareşal“ în limbile franceză, engleză,
germană şi rusă.
 În limba franceză: „Maréchal, aux (mareschal, anglonormand, 1086; servitor însărcinat cu îngrijirea cailor);
1. maréchal – ferrant – potcovar;
2. ofiţer care se ocupă cu îngrijirea cailor;
2

Sun Zi (Tzî), Op. cit., p. 13.
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3. nume dat diverşilor ofiţeri generali (sec. XIII);
4. Maréchal de France – la origine, ofiţer superior şi
funcţionar regal, după conetabil – ofiţer superior cu rangul cel mai
înalt în ierarhia militară”.3
În limba franceză, cuvântul „mareşal” îl întâlnim în scris, prima
dată, se pare, în anul 1080, având o origine anglo-normandă. Conform
izvoarelor istorice, Franţa a fost statul european în cadrul căruia
demnitatea şi rangul de mareşal au cunoscut rapide urcuşuri şi
coborâşuri. Cunoscând la început o înflorire deosebită, respectivele
demnităţi sau ranguri aveau să fie când erodate, când abolite, când
repuse din nou pe tapet. De exemplu, între anii 1793 şi 1804,
demnitatea de mareşal avea să fie abolită, pentru ca în anul 1804,
împăratul Napoleon I Bonaparte să înlocuiască demnitatea de
marechal de France cu cea de mareşal al Imperiului Francez. În
vremea domniei sale, acelaşi suveran al Franţei, Napoleon I, a acordat
demnitatea de mareşali ai imperiului unui număr de 26 generali. În
anul 1839 în Franţa, printr-o lege specială, s-a prevăzut că în timp de
război statul francez să aibă un număr de cel mult 12 mareşali, iar în
timp de pace doar 6. În virtutea acelei „reglementări”, în epoca
respectivă în Franţa aveau să scadă surprinzător de mult numărul de
mareşali. Abia în anii primei conflagraţii mondiale a secolului al XXlea s-a înregistrat o oarecare creştere a numărului acestora. Dintr-o
lucrare istorică de referinţă rezultă, de exemplu, că în anii 1914-1918
în Franţa s-a reconsiderat acordarea demnităţii de mareşal astfel că un
număr de opt generali aveau să primească rangul de mareşal (şase în
viaţă, iar doi post-mortem). Considerăm necesar să mai subliniem
faptul că în respectiva perioadă, adică la data de 6/19 august 1918, a
primit rangul de mareşal al Franţei cunoscutul general Ferdinand
Foch, iar la 8/21 decembrie 1918 şi generalul Philippe Pétain.
 În limba engleză: „Marshall ... mareshall..., marischal...,
marchal..., maricial..., marschial...” Se zice că respectivul cuvânt a intrat
în limba engleză din limba franceză veche (mareschal, marescal),
corespunzând cuvântului „marechal” din franceza modernă...).
„Marshal - funcţionar care răspundea în evul mediu de
îngrijirea cailor în cadrul unei curţi sau case regale... Marshal, cu
3

Paul Robert, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue française, Paris, 1969,
p. 1044.
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titlu de comandant militar sau de grad militar, apare în anul 1330,
evoluând către un sens mai exact la termenii de marshal of field,
marshal of camp, apoi feld-marshal, camp-marshal...”. În cadrul
marinei britanice, începând cu anul 1769 a apărut rangul de mareşal al
amiralităţii (Marshal of the Admiralty4).
În terminologia actuală, cel mai înalt grad militar în Marea
Britanie este considerat cel de „feldmarshal”, acest rang fiind acordat
generalilor proveniţi din cadrul forţelor militare terestre (purtătorul
acelui rang se mai numeşte, în vorbire populară, general cu 5 stele).
Rangul acordat generalilor care provin din forţele aeriene poartă
denumirea de „Marshal of the Royal Air Force”, iar cel acordat
amiralilor din forţele navale sunt denumiţi „Admiral of the Fleet”.
Dintre izvoarele sau sursele istorice pe care le-am consultat,
rezultă prezenţa în cadrul Regatului Unit al Marii Britanii a unui număr
de 140 de mareşali şi amirali. Dintre aceştia, 106 au fost militari de
carieră ai forţelor terestre, navale şi aeriene şi în cadrul armatei din
Indiile Britanice, iar ceilalţi deţinători ai respectivului rang nu au
îndeplinit funcţii în cadrul marelui imperiu Britanic. Între cei la care
ne-am referit se numără, printre alţii, Eduard al VII-lea (1841-1910),
George al V-lea (1895-1936), Eduard al VIII-lea (1894-1972) şi Philip
Mountblatten, soţul reginei Elisabeta a II-a. În zilele noastre, doar prinţul
Charles mai deţine titlul onorific de mareşal al Marii Britanii.
Printre cei mai renumiţi mareşali ai Marii Britanii care s-au
afirmat prin glorioase fapte de arme în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial s-au numărat H. Alexander şi B. Montgomery.
 În limba germană: „Mareşal – denumire de grad militar
derivată din denumirea rangului de mareşal al Curţii”.
În secolul al XVI-lea, comandantul suprem al întregii cavalerii a
unei armate germane purta numele de „Feldmarschalk“, ceea ce în
germana veche din sud însemna „rândaş la cai” (la artilerie, general
de artilerie). În războiul de treizeci de ani, comandanţii unui corp (de
armată – n.n.) independent se numeau mareşali.
În secolele XVIII şi XIX, acest rang s-a conferit, de regulă, în
armata prusacă doar în timp de război, în urma câştigării unei bătălii
sau după o campanie victorioasă.

4

„The Oxford English Dictionary”, vol. IX, Oxford, 1989, pp. 403-406.
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Potrivit unor surse istorice certe, cel mai mare număr de mareşali
l-a avut Sfântul Imperiu Romano-German în perioada cuprinsă între
anii 1618-1796. În epoca dată, s-a acordat demnitatea şi rangul de
mareşali unui număr de circa 245 de regi, principi, duci, militari de
carieră şi oameni politici din acel imperiu şi din afara acestuia. O altă
perioadă în care avea să înflorească numărul de mareşali din cadrul
Germaniei a constituit-o cea cuprinsă între anii 1871-1918, când
împăraţii Wilhem I şi Wilhem II au acordat respectivele demnităţi şi
ranguri la circa 40 generali şi demnitari germani şi străini, între aceştia
numărându-se şi regele României, Carol I de Hohenzollern. Se cuvine
să mai semnalăm şi faptul că în perioada 1936-1945, Adolf Hitler,
care devenise suveranul celui de-al Treilea Reich, a acordat rangul de
General-feldmarshal unui număr de 26 de generali, dintre care 20
făceau parte din forţele armate terestre, iar 6 din cele aeriene.
 În Rusia ţaristă şi apoi în Uniunea Sovietică au existat două
etape oarecum distincte în care s-a acordat rangul de „generalfeldmarchal” şi de „mareşal”. Prima dintre ele este cea de la domnia
împăratului Petru cel Mare (1672-1725) până în anul 1917, când
respectivul rang s-a desfiinţat, epocă în care, conform unor statistici,
au purtat această titulatură un număr de 43 de personalităţi militare din
Rusia, Prusia, Austro-Ungaria, Estonia, Polonia şi România. Cea de a
doua perioadă este cuprinsă între anii 1917-1990, când în Uniunea
Sovietică au purtat acel rang sau grad militar un număr de aproximativ
40 de generali. Numai în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în
URSS au primit rangul de mareşal un număr de 9 generali, iar
I.V. Stalin, în anul 1943, şi-a atribuit titlul de „generalisim”.
În urma investigaţiilor făcute de noi, am putut afla că în anul
1930, în URSS se numărau în rândurile mareşalilor următoarele nume:
S. Budionîi, A. Iegorov, M. Tuhacevski, K. Voroşilov, lor adăugânduli-se în 1940 B. Şapoşnikov şi S. Timoşenko, iar în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, V. Ciuikov, A. Ieremenko, F. Tolbuhin, A.
Vasilievski, G. Jukov, Konev şi alţii.
 O istorie foarte interesantă strâns legată de tema la care ne
referim este cea din SUA. Ca terminologie, aici s-au folosit, în
principal, denumiri de „General of the Army” şi de „General of the
Army of the United States” (general de armată şi general al Armatei
Statelor Unite) denumire similară cu cea de mareşal. În istoriografia
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americană se consemnează că primul deţinător al unui astfel de rang a
fost generalul Ulisses S. Grand, rang primit de acesta în anul 1866. În
anii care au urmat au primit rangul de „General of the Army of the
United States” Liddell Hart (1869), acesta fiind considerat în lucrările
de specialitate americane „ca primul general modern al SUA”.
După mai puţin de 10 ani, va primi rangul de general al armatei
americane Philip Sheridan (1888), pentru ca, apoi, respectivul rang să
fie desfiinţat. După mai bine de trei decenii, adică în anul 1919,
Congresul SUA a instituit rangul de „General al armatelor Statelor
Unite”. Acest strălucit rang militar avea să fie acordat, la sfârşitul
anului 1944, următorilor generali: George C. Marshall, Douglas
MacArthur, Dwight D. Eisenhower şi Henry H. Arnold, foşti
comandanţi militari de excepţie în timpul celui de al Doilea Război
Mondial. În sfârşit, în anul 1976, cu prilejul sărbătoririi bicentenarului
dobândirii independenţei SUA, George Washington a primit, postmortem, onorantul grad de „General al armatelor Statelor Unite”5.
Demnitatea, rangul şi gradul de mareşal în concepţie
românească
Noţiunea sau termenul de „mareşal” în limba română scrisă şi
vorbită a provenit, în principal, din limbile franceză, engleză, germană
şi rusă. În această privinţă, să vedem ce se înţelege prin cuvântul de
„mareşal” din unele dicţionare şi enciclopedii publicate în România.
● În „Dicţionarul explicativ al limbii române”: „Mareşal,
din franţuzeşte „maréchal“, gradul cel mai înalt în ierarhia
militară a unei ţări”.
„Mareşalul curţii regale sau mareşal al palatului = persoană care
are conducerea administraţiei generale a bunurilor unui monarh şi
răspunde de protocolul de la curte. Titlu purtat de acea persoană”6.
● În „Dicţionarul enciclopedic român”: „Mareşal, conducător
al grajdurilor regale în Franţa în timpul dinastiei
Merovingienilor. În timpul dinastiei Capeţinilor, mareşalul a
devenit locţiitorul conetabilului (şeful armatei franceze). Din anul
1627, o dată cu suprimarea funcţiei de conetabil, mareşalul a
devenit cel mai înalt grad militar francez. Desfiinţat în timpul
5

Autori: Florian Tucă, Corneliu Andone, Ion Giurcă, Marian Moşneagu, Vasile Popa,
Coordonatori: Teodor Frunzeti, Ion Giurcă, Mareşali ai României, Bucureşti, 2013, pp. 22-23.
6
„Dicţionarul explicativ al limbii române”, Bucureşti, 1975, p. 523.
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Revoluţiei Franceze, gradul de mareşal a fost restabilit, în 1804,
de către Napoleon Bonaparte... În R.P.R., acest grad se acordă
generalilor pentru contribuţii de seamă aduse întăririi forţelor
armate şi pentru merite deosebite în conducerea trupelor”7.
●În „Mic Dicţionar Enciclopedic”, ediţia din anul 1965:
„Mareşal: Cel mai mare grad militar; persoană care are acest grad.
Mareşal al palatului = şeful administraţiei unei case regale
sau imperiale”8.
● În „Mic Dicţionar Enciclopedic“, ediţia din anul 2005:
„Mareşal: Cel mai înalt grad al ierarhiei militare. În unele state,
persoane care au avut acest grad – mareşal al palatului – şeful
administraţiei unei case regale sau imperiale”9.
● În „Mic dicţionar academic”, „mareşal”:
1. Nume dat în Rusia şi Polonia feudală preşedintelui unui
corp militar;
2. Mareşalul Curţii Regale sau Mareşalul Palatului –
persoană care conduce administraţia generală a bunurilor unui
monarh şi răspunde de protocol;
3. Cel mai înalt grad în ierarhia militară a unei ţări;
4. Ofiţer cu grad de mareşal”10.
În România, acordarea demnităţii sau a rangului de „mareşal” a
devenit o problemă teoretică şi practică la „ordinea de zi”, ca să ne
exprimăm printr-o figură de stil, după încheierea primei conflagraţii
mondiale a secolului al XX-lea (1914-1918). Astfel, la 1 decembrie
1918, regele Ferdinand va deveni Mareşal al României. Apoi, după
mai bine de un deceniu, în România, printr-o lege specială, s-a instituit
şi demnitatea de mareşal. Astfel, în vara anului 1930, printr-un proiect
de lege întocmit în acest scop, adoptat de către Parlamentul României,
„se înfiinţează, pe ziua de 14 iunie 1930, demnitatea de Mareşal al
României”, acea înaltă demnitate urmând să fie acordată generalilor
de corp de armată care „au condus la succes operaţiunile armatei
române în funcţia de şef al Marelui Cartier General sau de
comandant titular al unei armate, în războiul pentru întregirea
7

„Dicţionar Enciclopedic Român”, vol. III, Bucureşti, 1965, pp. 249-250.
„Mic Dicţionar Enciclopedic”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1978, p.581.
9
„Mic Dicţionar Enciclopedic”, Bucureşti, 2005, p. 814.
10
„Mic Dicţionar Academic”, vol. 3, Bucureşti, 2003, p. 461.
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neamului”11. În expunerea de motive la acea lege, se consemnează,
printre altele: „Din vremurile cele mai vechi, domnitorii ţărilor
româneşti acordau căpeteniilor oştirii ranguri şi onoruri drept
recunoştinţă şi încurajare pentru purtarea lor în războaie.
Urmând pilda trecutului, propun a crea demnitatea de Mareşal al
României, care să se confere în condiţiile prevăzute în alăturatul
proiect de lege. Aceasta ca o recunoştinţă, după cum se practică în
alte ţări, pentru comandanţii de armate care s-au distins prin
conducerea operaţiunilor şi au câştigat o bătălie, spre a li se da
rangul ce li se cuvine în ierarhia demnităţilor de stat”12.
În mod concret, la sfârşitul lunii iunie 1930, Parlamentul României
a aprobat legea privitoare la crearea demnităţii de Mareşal al României,
iar apoi, prin Decretul-lege nr. 2451/01.07.1930, regele României, Carol
al II-lea sancţionează respectivul act legislativ. Reproducem, în cele ce
urmează, conţinutul integral al acestui document istoric:
„Carol al II-lea.
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitorii, sănătate:
Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sancţionăm
ce urmează:
Lege privitoare la crearea demnităţii de „Mareşal al României”.
„Se înfiinţează, pe ziua de 14 iulie 1930, demnitatea de
«Mareşal al României». Această demnitate este onorifică şi se
poate conferi generalilor care, în gradul de general de corp de
armată, au condus cu succes operaţiunile armatei române, în
funcţia de şef al Marelui Cartier General sau de comandant
titular al unei armate, în războiul pentru întregirea neamului.
Mareşalii României vor lua parte la şedinţele Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, la care vor fi invitaţi de M.S. Regele.
Un statut va preciza uniforma, insignele şi celelalte detalii de
ordin protocolar”13.

11

Autori: Florian Tucă, Corneliu Andone, Ion Giurcă, Marian Moşneagu, Vasile Popa,
Coordonatori: Teodor Frunzeti, Ion Giurcă, op. cit., p. 32.
12
Ibidem, pp. 32-34.
13
„Monitorul Oficial”, nr. 147, din 5 iulie 1930.
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ÎNSEMNELE PURTĂTORILOR DEMNITĂŢII
DE MAREŞAL AL ROMÂNIEI
După adoptarea Legii privitoare la înfiinţarea demnităţii de
Mareşal al României, aşa cum se prevedea îl ultima parte a
respectivului act legislativ, oficialităţile statale şi militare româneşti sau preocupat în mod activ de rezolvarea problemelor concrete
privitoare la însemnele şi documentele specifice ale purtătorilor
demnităţii, rangului sau a gradului de mareşal. Este vorba, în mod
special, de „Cartea de Mareşal”, de „Bastonul de Mareşal”, de
Gradul şi de „Uniforma de Mareşal”. În scopul de a se ocupa de
rezolvarea unor astfel de probleme, în cadrul Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării a fost înfiinţat un „birou al mareşalilor, în cadrul
căruia aveau să lucreze câţiva specialişti militari”. La aceste
aspecte ne vom referi, pe scurt, în cele ce urmează.
 „Cartea de Mareşal”. Este un fel de legitimaţie prin care se
atestă acordarea demnităţii de mareşal unei anume personalităţi. Se
spune că documentul respectiv era de sorginte pur românească. În
mod concret, el s-a „născut” în anul 1918, atunci când s-a acordat
demnitatea de mareşal regelui Ferdinand I. În cuprinsul „Cărţii de
Mareşal” urma să se ateste numele purtătorului, meritele sau faptele
de arme pentru care a primit acea înaltă demnitate şi, în sfârşit, de la
caz la caz, un cald elogiu la adresa personalităţii în cauză.
Potrivit izvoarelor istorice, documentul prin care urma să se
acorde unei personalităţi înalta şi onoranta demnitate de mareşal şi
însemnele specifice, avea să fie intitulat „Cartea de Mareşal”.
Propunerea pentru o astfel de denumire a fost făcută de către un grup
de specialişti civili şi militari generalului Eremia Grigorescu, cel care
pe atunci deţinea funcţia de Ministru de Război. Acesta a aprobat acea
propunere, solicitând însă apoi celor implicaţi cu întocmirea acelui
document ca textul ce urma să fie tipărit pe prima „Carte de
Mareşal” să fie scris în „stilul şi vorbirea din epocă”. Şi aşa avea să
fie el înscris pe prima carte de Mareşal al României, care a aparţinut
regelui Ferdinand. Vom cita, în extenso, conţinutul acesteia:
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„Neamul românesc şi oştirea au luptat sub Înalta conducere
a Măriei Tale (Ferdinand I – n.n.), spre a întrupa visul nostru
strămoşesc.
Pentru vitejia cu care ai stat dârz în fruntea eroilor de la
Carpaţi, Dobrogea, Cerna, Jiu, Olt, Neajlov, Oituz, Mărăşti şi
Mărăşeşti;
Pentru neclintita credinţă ce ai avut în biruinţa planurilor
noastre în zilele de grea cumpănă;
Pentru înţeleapta cârmuire a treburilor dinăuntru şi dinafară
din vremea acestui cumplit război;
Pentru dragostea şi dreptatea de bun părinte ce ai dovedit
prin fapte faţă de ţărănimea obijduită;
Armata Ta, prin mine, smerit sfetnic al Măriei Tale, te roagă
pe Tine, cel dintâi domn şi stăpânitor de veci al tuturor
pământurilor româneşti, să primeşti ridicarea la cea mai înaltă
treaptă ostăşească, care în graiul marilor popoare, nouă prietene
şi sprijinitoare, se cheamă:
RANG DE MAREŞAL”14.
După cum se poate vedea, prima „Carte de Mareşal” emisă în
România are un conţinut clar şi profund, este scrisă frumos, fiind
pătrunsă de un cald fior patriotic, pentru că aşa se obişnuia în epocă.
Conţinutul acelui act sau a acelei „legitimaţii” va rămâne aproape
asemănător şi pentru viitorii mareşali ai României, implicit pentru cei
din „generaţiile următoare”, ca să folosim aici tot o figură de stil
(avem în vedere pe mareşalii care vor primi înalta demnitate în anul
1930 şi pe cei din anul 1941).
 Bastonul de mareşal. Reprezintă însemnul cel mai
reprezentativ al purtătorului demnităţii, a rangului sau a gradului de
mareşal. El are şi o evidentă valoare simbolică, aceasta fiind derivată
din istoria tradiţională a acestui însemn sau accesoriu care în trecutul
istoric foarte îndepărtat semnifica puterea, responsabilitatea,
demnitatea şi chiar rangul înalt sau deosebit de înalt al purtătorului.
Privit prin prisma „elementului de putere”, „Bastonul”, care la un
moment dat va deveni „Baston de Mareşal”, îşi are originea în
Antichitate, fiind purtat la egipteni, la greci şi la romani de către mai
14

Autori: Florian Tucă, Corneliu Andone, Ion Giurcă, Marian Moşneagu, Vasile Popa,
Coordonatori: Teodor Frunzeti, Ion Giurcă, op. cit., p. 140.
20

marii autorităţilor militare şi administrative. Apoi, adică în Evul
Mediu, dar şi după aceea, „Bastonul” era folosit de către deţinătorul
sau purtătorul său „ca sceptru” al puterii suverane şi ca simbol al
autorităţii împărăteşti şi regale, ori militare sau bisericeşti (în această
postură numărându-se „toiagul”).
Ca însemn distinctiv de „Baston de Mareşal”, în Franţa, încă din
vremea regelui Filip II August (1165-1223) se semnalează existenţa
acestuia. Cu piesa respectivă erau dotaţi sau înnobilaţi în Franţa acelei
epoci acei reputaţi foşti generali care se distinseseră prin fapte glorioase
de arme în lupte şi bătălii. La câteva secole după aceea, dar pe vremea
domniei lui Ludovic al XV-lea (1710-1774), „Bastonul de Mareşal”
avea să fie utilizat doar ca „însemn decorativ” sau „de reprezentare”
şi de aici avea să apară şi ideea existenţei unui „Baston de campanie”,
care urma să aibă formă de „cravaşă”.
Potrivit unor izvoare istorice demne de a fi luate în seamă,
primul „Baston de mareşal propriu-zis” a fost creat în anul 1758 din
ordinul împăratului Ludovic al XV-lea, strălucita personalitate regală
pe care am citat-o în pasajul de mai sus. Respectiva piesă avea să fie
înmânată mareşalului Charles Fouquet, care primise strălucita demnitate
de mareşal cu câţiva ani mai înainte. Iată cum arăta, de fapt, acea
piesă, aşa cum se consemnează într-o lucrare istorică de referinţă
apărută cu puţin timp în urmă:
„Un cilindru din lemn masiv învelit în catifea de culoare bleu
de France, având 30 de flori de crin brodate cu fir de aur. La
capete avea două calote, cea superioară cu înscrisul «terror beli
decus pacis», iar cea inferioară avea înscris numele titularului,
numele emitentului şi anul înmânării. Bastonul avea lungimea de
52 cm, diametrul de 3,5 cm, partea acoperită cu catifea 48 cm” 15.
Semnificaţia „Bastonului de mareşal” avea să fie utilizată în
decursul timpului de către diferiţi monarhi din Europa şi în mod
special de împăratul Napoleon I „ca un lait motiv” de stimulare a
moralului şi a comportării în lupte şi bătălii a soldaţilor. În această
privinţă au rămas legendare următoarele cuvinte spuse la un moment
dat de către Napoleon: ,,Fiecare soldat poartă în raniţa sa bastonul
de mareşal” . Aveau să rămână la fel de legendare şi spusele aceluiaşi
autor, pe care el le-a rostit cu prilejul absolvirii unei noi promoţii de
15

Ibidem, p. 43.
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ofiţeri ai Şcolii Militare Regale speciale. Şi iată care sunt acestea:
„Amintiţi-vă că nu este niciunul dintre voi care să nu poarte în
raniţă bastonul de Mareşal”16.
Pentru că am citat, în cele de mai sus, spusele lui Napoleon
Bonaparte despre acel însemn, considerăm util să consemnăm şi faptul
că „Bastonul de Mareşal” din vremea acelui strălucit monarh era o
piesă foarte frumoasă, realizată la un înalt nivel artistic. Pe cilindrul
„Bastonului” erau brodaţi, cu fir de aur, pe catifea albastră, 32 de
vulturi. Modelele la fel de frumoase şi de interesante ale „Bastonului
de Mareşal” aveau să fie realizate în decursul timpului şi în Marea
Britanie, în Germania, în Rusia, în Polonia şi în alte state. În
Germania, de pildă, „Bastonul de Mareşal” avea, în secolul al XIXlea, forma unui cilindru îmbrăcat în catifea de culoare albastrudeschis, pe care erau brodate coroane regale şi vulturi din argint aurit.
În ceea ce priveşte Rusia, cam în aceeaşi epocă, „Bastonul de
Mareşal” avea forma unui cilindru realizat din aur, care era încrustat
cu frunze de stejar şi lauri din email de culoare verde, cilindru
prevăzut la capete cu inele din metal preţios. Pe cilindru era încrustat
vulturul bicefal rusesc, pe pieptul căruia era gravată, pe fond de email
roşu, icoana cu chipul Sfântului Gheorghe.17
Iată cum arăta primul „Baston de mareşal” din România, care
avea să fie oferit, în anul 1918, regelui Ferdinand I cu ocazia primirii
de către acesta a Înaltei demnităţi de mareşal. Piesa avea formă de
cilindru cu o lungime de circa 35 cm, acesta fiind acoperit cu catifea
de culoare purpurie. Cilindru respectiv era împodobit cu acvile
cruciate şi cu capete de bour, cusute cu fire de aur. Capetele
cilindrului erau obturate de două capace tronconice, împodobite şi ele,
în chip artistic, cu elemente simbolice. Astfel, pe capacul superior
apare stema României Mari şi Deviza „Nihil sine deo”. Pe cel
inferior, Crucea Ordinului Mihai Viteazul şi litera (cifrul) „F”
(iniţiala regelui Ferdinand I – n.n.). Se spune că ornamentaţia acestui
prim baston de mareşal românesc a fost realizată de către renumitul
pictor român Costin Petrescu, iar executarea piesei s-a făcut la Casa de
Bijuterii „Falize”, din Paris. Ulterior, bastoanele de mareşal cu care
vor fi onoraţi şi înnobilaţi următorii purtători ai acestuia, vor suferi
16
17

Ibidem.
Ibidem, pp. 44-45.
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unele mici modificări. În această privinţă, iată cum arăta bastonul
mareşalului Alexandru Averescu. Piesa este realizată din aur curat. Ea
are forma unui tub cilindric în lungimea de 49,5 cm, cu două capace
tronconice la capete. Pe o porţiune de aproape 40 de cm din lungimea
bastonului, el este îmbrăcat în catifea de culoare purpurie, pe care sunt
brodate, cu fir de aur, 4 acvile şi 5 capete de bour, acestea fiind dispuse
vertical. Capacele de la capetele bastonului de mareşal sunt şi ele frumos
decorate cu frunze de acant, de viţă-de-vie şi de laur. Pe unul dintre
capete, adică pe cel de sus, se află gravată stema „României Mari” şi
înscrisă inscripţia „Nihil Sine Deo”. Pe acelaşi capac se află gravată
crucea „Ordinul Mihai Viteazul” şi cifrul încoronat al regelui Carol al
II-lea. Pe celălalt capac al bastonului, se află înscrisă următoarea
inscripţie cu putere de simbol: „Mărăşti, 1917”18.
Ultima perioadă în care în România se vor confecţiona noi
„Bastoane de mareşali” va fi în anul 1941, atunci când aveau să fie
ridicaţi la demnitatea de mareşali regele Mihai I şi generalul Ion
Antonescu. De data aceasta, ca mareşal în activitate şi ca ilustru
conducător militar, Ion Antonescu va avea două bastoane de mareşal.
Unul dintre ele va fi „protocolar”, ca să ne exprimăm printr-un astfel
de termen, iar celălalt care era, „de serviciu”. Conform unor
reglementări speciale, „Bastonul de Mareşal” propriu-zis era purtat
de către deţinătorul lui la „ţinuta de ceremonie”, la parade militare, la
reviste de front, la inspecţii şi cu alte ocazii. Cu acele prilejuri el,
mareşalul, îşi prezenta salutul în faţa stindardelor şi drapelelor de
luptă, a şefilor de stat români şi străini, a membrilor familiilor regale
şi princiare şi a Sanctităţii Sale Patriarhul Ţării, ori cu alte împrejurări
sau ocazii, cu „Bastonul de Mareşal” în mână. Salutul propriu-zis cu
„Bastonul de Mareşal” se făcea astfel: se ridica bastonul în sus, care
era ţinut în mâna dreaptă la aproximativ 2/3 din lungimea sa, socotită
de jos în sus; ridicătura era până în dreptul obrazului, după care se
îndoia mâna spre dreapta, cu un gest larg şi hotărât şi se menţinea acea
poziţie pe toată durata efectuării salutului.
Spre bucuria autorilor, în timpul muncii lor de documentaţie
făcută la Muzeul Militar Naţional, ei au putut vedea, ca obiecte expuse
în vitrine sau ca fotografii, aproape toate bastoanele de mareşal pe
care le-au avut purtătorii lor din România.
18

Ibidem, pp. 47-48.
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Uniformele purtătorilor demnităţii de mareşali
În legătură cu această problemă , în Decretul lege privitor la
instituirea demnităţii de mareşal al României, în partea sa finală, se face
următoarea consemnare: „Un statut va preciza uniforma, insignele şi
celelalte detalii de ordin protocolar”. Ca urmare, cei în drept au
întocmit un astfel de statut. Apoi, conform prevederilor acestuia,
meşterii croitori şi ceaprazari pricepuţi din atelierele centrale ale armatei
au întocmit o astfel de uniformă, care avea să fie deosebit de frumoasă şi
de atrăgătoare, ea fiind prevăzută cu petliţe şi cu nasturi de culoarea
aurului, cu centuri arătoase etc. Acele uniforme erau, în liniile lor
principale, în cele mai multe cazuri, asemănătoare cu cele ale generalilor
din forţele terestre şi aeriene, cât şi ale amiralilor, ele având ca element
distinctiv „Epoletul de mareşal”. La modul său concret, pe epoletul de
pe uniformele deţinătorilor demnităţii sau a gradului de mareşal se află
redate două bastoane încrucişate, acestea fiind încadrate de unele
elemente decorative cu semnificaţii istorice naţionale. Pe epoletul de
mareşal al României se află fixată o stea în cinci colţuri. Atunci când
mareşalul român îmbrăca uniforma sa specială, pieptul tunicii era bogat
împodobit cu colanuri şi decoraţii strălucitoare, fapt ce asigura acelei
uniforme o frumuseţe cu totul aparte. Cei ce doresc să vadă o astfel de
uniformă originală, le recomandăm să viziteze acelaşi Muzeu Militar
Naţional din Bucureşti, la care ne-am referit ceva mai înainte. Acolo, în
vitrinele acestei instituţii muzeale, pot fi admirate atât o astfel de
uniformă arătoasă, cât şi epoleţi de mareşal.
Dorim să mai facem o remarcă în legătură cu uniforma
românească de mareşal. Este vorba de caschetă, de beretă şi de
căciulă. Cascheta era oarecum asemănătoare cu cea a generalilor, iar
ca element de particularitate îl reprezenta emblema ce era aşezată
deasupra cozorocului. Bereta era şi ea asemănătoare cu cea purtată de
vânătorii de munte, având fixată pe ea aceeaşi emblemă ca cea de pe
caschetă. Căciula de mareşal era făcută din blană fină de miel, având
şi ea ca element distinctiv respectiva emblemă. Ea era ceva mai înaltă
decât căciulile obişnuite purtate iarna de către cetăţeni. Se zice că în
epoca dată, cea mai atrăgătoare şi mai frumoasă căciulă de mareşal era
cea purtată de mareşalul Alexandru Averescu. Se mai zice că, la un
moment dat, apreciindu-se frumuseţea acelei căciuli, au început să-şi
confecţioneze o căciulă asemănătoare şi mai marii judeţelor şi oraşelor
24

ţării, dar şi ţăranii obişnuiţi. Pornindu-se de la acest fapt, acele căciuli
se vor numi, în grai popular, de către purtătorii şi admiratorii lor, nici
mai mult, nici mai puţin, de „Căciula mareşalului Averescu”.

Conţinutul Decretului regal nr. 3904, din 2 decembrie 1930, privitor la locul
pe care urma să-l ocupe mareşalii României la ceremonialele oficiale
şi la modul în care urma să poarte bastonul de mareşal şi să salute (facsimil)

Stema mare a României, ornament pe capacul superior
al bastonului românesc de mareşal
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Textul integral al Legii relative
la crearea demnităţii de
„Mareşal al României” (faximil)

Textul integral al înaltului decret nr. 273/1930 privitor la locul pe care urma să-l ocupe mareşalii
României la ceremonialele oficiale, la portul ţinutei şi însemnelor de mareşal şi la modul în care urma
să se dea salutul cu bastonul de mareşal
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Coperta unui pliant editat, cu câţiva ani în urmă, de către
Muzeul Militar Naţional, intitulat „Însemne ale rangului
de mareşal al Armatei Române”
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PRIMUL MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE CAROL I
În lucrările cu tematică istorică publicate în
ţara noastră până în decembrie 1989, în rândurile
mareşalilor români se menţiona, în mod firesc, şi
numele regelui Carol I. De exemplu, în
„Enciclopedia României”, în cele patru volume
editate între 1938 şi 1943, erau nominalizaţi, ca
mareşali ai României, doar regii Ferdinand I, Carol
I, Carol al II-lea, militarii români de profesie
Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Ion
Antonescu, dar şi cel al fostului general Eremia
Grigorescu. În realitate, acesta din urmă n-a apucat
să obţină demnitatea, rangul sau gradul de mareşal pentru că, la data
de 14 iunie 1930, când în ţara noastră s-a adoptat „Legea relativă la
crearea demnităţii de Mareşal al României”, reputatul oştean
intrase de mult timp în lumea umbrelor. În ceea ce îl privea pe regele
Carol I, acesta purta demnitatea de „Feldmareşal” al Germaniei şi de
„Mareşal” al Rusiei. Lui i se acordase acele înalte demnităţi în anul
1909, pentru merite excepţionale, de către împăratul Wilhem al II-lea
al Germaniei, iar trei ani mai târziu, adică în 1912, de către împăratul
Rusiei, Nicolae al II-lea. Cum însă noţiunile de „Feldmareşal” şi
„Mareşal” sunt aproape sinonime ca înţelesuri, noi putem considera,
fără teama de a greşi, că şi regele Carol I a fost, de drept şi de fapt,
„mareşal român”.
Dar înainte de a ne referi la aspectele concrete strâns legate de
acordarea demnităţilor de „Feldmareşal” şi de „Mareşal” a Regelui
Carol I, socotim necesar, mai întâi de toate, să scriem despre unele
aspecte semnificative privitoare la viaţa şi activitatea acestuia, dintre
care numeroase aspecte au darul să justifice acordarea acestui suveran
al României a rangului sau a titlului de „Mareşal al armatelor
imperiale germane şi ruse”.
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Carol I de Hohenzollern s-a născut în ziua de 20 aprilie 1839, fiind
al doilea fiu al principelui Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen.
Asemenea tuturor Hohenzollernilor, care păreau născuţi şi făcuţi să
îmbrăţişeze cariera militară, la vârsta de 18 ani (1857), tânărul Carol a
intrat în armata prusiană, pentru ca după numai doi ani (1859) să fie
înaintat la gradul de sublocotenent şi repartizat la un regiment de
artilerie. În calitatea sa de ofiţer prusac, va participa apoi la câteva
campanii militare, unde s-a afirmat prin însuşiri şi calităţi ostăşeşti
evidente, după care va primi gradul de locotenent, iar apoi alte grade
militare. Bunăoară, în anul 1866 a fost înaintat la gradul de „căpitan
onorific” (a la suite) al Regimentului 2 Dragoni. Cu privire la
personalitatea sa din acei ani de viaţă, ca militar, ca om politic şi de stat,
în numeroase lucrări istorice româneşti de specialitate, el este prezentat
în mod elogios. Într-una dintre ele, de exemplu, se consemnează
următoarele: „Carol a fost descris drept soldat perfect, sănătos,
disciplinat şi, de asemenea, un politician excelent, cu vederi liberale.
Cunoştea bine mai multe limbi străine. Familia sa, dinastia de
Hohenzollern – Sigmaringen, era înrudită cu Napoleon al III-lea (al
Franţei - n.n.) şi avea relaţii excelente cu acesta”19.
La data de 10 mai 1866, după abdicarea fortuită a lui Cuza Vodă,
în condiţii complexe, dar şi într-o conjunctură internaţională destul de
agitată (aspecte care sunt relatate pe larg în literatura noastră istorică),
principele Carol I devine domnitor al Românei. Pentru ocuparea acelei
supreme demnităţi de stat, el fusese recomandat şi susţinut pe plan
extern, în principal, de către Împăratul Napoleon al III-lea. În contextul
dat, în ziua de 10 mai 1866, care va deveni apoi, pentru o lungă perioadă
de timp, sărbătoare naţională a României, Carol I a depus jurământul de
credinţă pe Constituţia Ţării, prilej cu care el îşi va arăta, în mod oficial,
sincer şi deschis, loialitatea faţă de România şi de poporul român. Cu acel
prilej, el va declara următoarele în plenul Adunării deputaţilor: „Ales de
naţiune, cu spontaneitate, Domn al românilor, mi-am părăsit, fără să
stau la îndoială, şi Ţara şi familia, spre a răspunde la chemarea
acestui popor, care mi-a încredinţat destinele sale. Punând piciorul
pe acest pământ sacru, am devenit român. Cetăţean astăzi, mâine,
de va fi nevoie, soldat, eu voi împărţi cu D-voastră soarta cea bună
19

„Mareşali ai României”, Bucureşti, 2013, p. 54.
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şi cea rea. Din acest moment, totul este comun între noi; credeţi în
mine, precum eu cred în D-voastră. Providenţa, care a condus pe
alesul D-voastră până aici şi care a înlăturat toate piedicile din
calea-i, nu va lăsa neîndeplinită opera sa”.20
Din fericire pentru poporul român, dar şi pentru el, regele Carol I
şi-a respectat întocmai, în toţi anii domniei sale, cuvântul pe care şi l-a
dat. A fost un rege al românilor şi un soldat al românilor. Va fi la
înălţimea demnităţii sale.
Primul mare act istoric în care el şi-a exprimat deschis ataşamentul
faţă de Ţara sa adoptivă, de poporul român şi de interesele supreme ale
statului nostru l-a reprezentat poziţia sa statornică, verticală şi logică pe
care s-a situat cu prilejul proclamării independenţei de stat a României şi
apoi pe timpul campaniei noastre glorioase de la 1877-1878 pentru
consfinţirea neatârnării pe câmpul de bătălie de dincolo de Dunăre.
La data de 7 mai 1877, în prezenţa regelui Carol I, are loc o
şedinţă a Consiliului de Miniştri al României, în care s-au discutat
unele probleme privind proclamarea independenţei noastre de stat. Cu
acel prilej, domnitorul s-a declarat ferm pentru proclamarea acestui act
istoric ce era aşteptat de veacuri de către poporul român.
În ziua de 9 mai 1877, ca o încununare a năzuinţelor şi luptelor
de veacuri ale poporului nostru pentru libertate, unitate naţională şi
independenţă, în Parlamentul Ţării, la care participă în înalta sa
demnitate şi domnitorul Carol I, se proclamă independenţa de stat
deplină a României. Cu acel prilej festiv, ministrul de externe, Mihail
Kogălniceanu, avea să declare, plin de mândrie şi cu o înaltă
demnitate, că noi, românii, „Suntem independenţi, suntem naţiune
de sine stătătoare”, că „Suntem în război cu turcii”. El a mai spus
„că nu are nici cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa
reprezentanţilor naţionali că suntem o naţiune liberă şi
independentă” şi că noi, românii, toţi ca unul şi unul ca toţi, „suntem
în stare să facem noi sacrificii pentru ca să păstrăm această Ţară
şi drepturile ei pentru copii noştri”21.
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Dr. Gheorghe Cristache, dr. Tucă Florian, „Voievozi, Domnitori, Principi, regi, Preşedinţi şi alţi
şefi de stat din spaţiul românesc, Dicţionar”, ediţia a 2-a adăugită, Bucureşti, 2006, p. 287.
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În ziua de 10 mai 1877, printr-un Înalt ordin de zi, domnitorul
Carol I se adresează direct oştirii române, chemând-o ca „în
momentele grele prin care trece Ţara”, să fie la înălţimea speranţelor
pe care România şi-o pune în ea. Cităm, în continuare, câteva extrase
din acel document istoric:
„Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi,
În momentele grele prin care trece ţara noastră, România
întreagă are ochii aţintiţi asupra voastră; ea pune în voi toate
speranţele sale. În ora luptei aveţi înaintea voastră faptele bătrânilor
oşteni români: aduceţi-vă aminte că sunteţi urmaşii eroilor de la
Rovine şi Călugăreni. Drapelul sub care luptaţi este în mijlocul
vostru imaginea Patriei. Urmaţi-l dar vitejeşte şi când odată laurii
păcii vor reînverzi pe munţii şi câmpiile României, Patria, cu
recunoştinţă, va înscrie numele bravilor ei apărători pe
frontispiciul edificiului independenţei române. Ofiţeri, subofiţeri,
caporali şi soldaţi, Domnul vostru vă urmăreşte cu mândrie. El în
curând va fi în mijlocul vostru, în fruntea voastră. Cauza ce vă
este încredinţată, este o sfântă cauză. Cu noi, dar, va fi Dumnezeu
şi cu voi va fi victoria.”22 Iar oştirea română, care avea în fruntea ei un
oştean lucid, capabil şi ambiţios, avea să se comporte pe câmpul de
bătălie cu demnitate, cu onoare, cu vitejie, aşa cum aştepta de la ea, de
drept şi de fapt, poporul nostru.
În ziua de 15 mai 1877, principele Carol I face o inspecţie în
poziţiile de artilerie ale trupelor române de la Calafat, care se
concentraseră în zonă în vederea începerii luptelor propriu-zise pe
frontul de dincolo de Dunăre. Pe timpul acelei inspecţii, artileria
turcească aflată în cetatea Vidin a început să tragă asupra poziţiilor
trupelor noastre ce se aflau pe malul românesc al fluviului. Se spune că
trei obuze, venite de la inamic, au explodat în imediata apropiere a
prinţului, acesta fiind în pericol de a fi rănit. Carol I şi-a ridicat de pe cap
chipiul, în semn de „salut”, iar apoi ar fi spus, cu glas tare, ca de tunet,
aceste cuvinte: „Asta-i muzica ce-mi place mie!”
La 20 mai, printr-un Decret al Consiliului de Miniştri, s-a
acordat principelui Carol I medalia „Virtutea Militară”, ca „răsplată
22

Ibidem, p. 279.
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a gestului de curaj cu care a stat în faţa Calafatului în timpul
duelului de artilerie executat de otomani”.
În ziua de 17 iulie 1877, în localitatea Poiana, unde fusese
instalat sediul Marelui Cartier General al Armatei Române, a avut lor
solemnitatea festivă de distribuire a drapelelor de luptă regimentelor
de dorobanţi şi de artilerie. Fiind prezent la acest important
ceremonial ostăşesc şi Carol I, acolo se dă citire ordinului de zi
nr.29/1877, dat de către Comandantul Suprem al oştirii române,
document istoric în care se spunea, printre altele:
„Ofiţeri, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi,
Dându-vă drapelul corpului, vă încredinţez onoarea României,
pe care o pun astfel sub scutul curajului, devotamentului şi
abnegaţiei voastre. Pentru prima oară se prezintă solemna ocazie
de a primi drapelul în preziua mergerii pe câmpul de onoare;
căutaţi a-l încununa de o nepreţuitoare glorie. Nu uitaţi niciodată
că drapelul este simbolul Patriei; cea mai mare onoare pentru voi
este de a vă da viaţa pentru a-l apăra şi a-l păstra în mâinile
voastre, făcându-l pururi să fâlfâie peste toate obstacolele ce va
învinge vitejia voastră”.23
Ruşii au încercat “să restricționeze și să ironizeze contribuția
militară a României”24 la războiul din 1877-1878 și s-o împiedice “să
câștige statutul de țară cobeligerantă”.25
În ziua de 20 august 1877, pe platoul din faţa podului de peste
Dunăre, de la Silistioara Măgura, ce fusese întins de către militarii
români pentru trecerea trupelor pe frontul din Bulgaria, are loc
ceremonialul trecerii în revistă a acestor trupe de către domnitorul
Carol I. Fiind îmbrăcat într-o mândră ţinută militară şi având pieptul
vestonului plin de decoraţii, dintre care strălucea, ca o stea, medalia
„Virtutea Militară”, oşteanul din fruntea armatei a salutat în chip
solemn efectivele luptătoare şi le-a urat să iasă biruitoare din luptele
ce urmau să înceapă! Apoi, aşa cum se stabilise în protocolul
ceremonialului, efectivelor luptătoare li s-a adus la cunoştinţă că
23
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domnitorul Carol I a preluat în mod efectiv comanda tuturor unităţilor
militare române şi ruse ce urmau să acţioneze pe frontul de la Plevna.
După aceea, în faţa trupelor luptătoare, generalul Alexandru
Cernat, Ministrul de Război, a dat citire Înaltului ordin de zi cu care
comandantul suprem s-a adresat oştirii sale, chemând-o la luptă în
numele şi spre gloria Patriei independente. Pentru conţinutul său
înflăcărat, vibrant şi plin de îmbărbătare, vom cita aici câteva extrase
din acel ordin de zi:
„Oşteni,
A trecut anul de când lupta de peste Dunăre... pune în
primejdie hotarele ţării noastre. Pentru a se apăra, Ţara a făcut
apel la voi. La glasul ei, v-aţi părăsit căminele cu avântul
oamenilor care au conştiinţa că de devotamentul lor atârnă fiinţa
statului român...
Oşteni români, voi ştiţi cât de mult a suferit Patria noastră
timp de 200 de ani, în care vi se răpiseră mijloacele de a mai apăra
bărbăteşte, pe câmpul de bătaie, drepturile ei. Astăzi aveţi ocazia de
a arăta din nou vitejia voastră şi Europa întreagă stă cu ochii ţintiţi
spre voi. Înainte dar cu inima românească şi lumea să ne judece
după faptele noastre... Armata română, deşi mică, se va distinge,
sunt sigur, prin bravura şi disciplina ei. Ea va reda astfel României
rangul ce a avut altădată şi care i se cuvine între naţiunile
europene... Faceţi dar să fâlfâie din nou, cu glorie, drapelul
românesc pe câmpurile de bătaie, unde strămoşii voştri au fost
secole întregi apărătorii legii şi ai libertăţii.
Înainte dar, oşteni români, înainte cu bărbăţie şi în curând
vă veţi întoarce la familiile voastre, în Ţara voastră liberă, prin
voi înşivă, acoperiţi de aplauzele întregii naţiuni”.26
După citirea acelui ordin de zi cu conţinut mobilizator şi
însufleţitor, ne informează într-una din lucrările sale T.C. Văcărescu, „în
sunetele muzicilor militare şi al cântecelor însufleţite de simţiri eroice
şi patriotice..., în frunte cu steagurile mândre desfăşurate în vânt,
batalioanele, escadroanele, bateriile române porniră în lungi şiruri pe
podul întins peste luciul larg şi măreţ al Dunării, în ale cărei unde
razele soarelui răsfrângeau mii de scântei pe oţelul săbiilor, al
baionetelor şi al tunurilor!
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Impozant şi solemn moment! Un freamăt, o emoţie nespusă
cuprinsese pe toţi. Părea că deodată înaintea tuturor a dobândit
fiinţa simbolică a imaginii Ţării, că România însăşi s-a întrupat
aici tânără, frumoasă, înviată la glorie şi la neatârnare, ... dânsa
păşi acum înainte cu fiii ei peste hotare spre a-şi apăra drepturile,
a restabili credinţa şi onoarea numelui său”.27
Ce a urmat după trecerea Dunării de către trupele române, care
aveau în fruntea lor pe Carol I, se află pe larg consemnat în multe
dintre lucrările româneşti şi străine dedicate războiului nostru de
independenţă de la 1877-1878. Ne vom referi şi noi la aceste
probleme, dar foarte pe scurt:
a) Deplasările trupelor române pe linia Dunării şi dincolo de fluviu.
b) Primul atac al unei unităţi româneşti de dorobanţi asupra
redutei Griviţa 1 din ziua de 27 august 1877.
c) Atacurile şi asalturile trupelor noastre din ziua de 30 august
1877 de la Plevna şi Griviţa. La doar patru zile de la desfăşurarea
atacului de la reduta Griviţei 1, din ziua de 30 august 1877, în timpul în
care românii au dat primele jertfe de sânge pentru consfinţirea
neatârnării pe câmpul de bătălie, în ziarul „România Liberă” se publică
articolul intitulat „Lacrimile curg”. În acel articol se consemnează,
printre altele: „Înscrieţi români în cartea nemuririi pe eroii morţi la
Griviţa, căci aceştia sunt fraţii noştri, sunt fii ai României”. În
continuare, în articol se mai spune: „S-au luptat ca nişte lei copiii
Carpaţilor! Împotriva întăriturilor păgâne, care vărsau plumbi
încinşi, ei şi-au aruncat piepturile înflăcărate de iubirea Patriei... Au
murit mulţi, dar au murit ca eroi, au murit pentru o patrie
neatârnată, pentru deşteptarea trecutului glorios al României...”.28
d) Atacurile şi asalturile trupelor române la reduta Griviţa 2 şi
cucerirea acestei puternice fortificaţii de către luptătorii noştri;
e) Luptele trupelor române şi ruse conduse de Carol I din
zona localităţilor Dolni şi Gorni Dubnik.
f) Luptele din zona râului Vit şi a localităţii Opanez.
g) Bătălia de la cetatea Rahova, încheiată cu o victorie
exemplară a ostaşilor noştri şi despre care ducele Nicolae al Rusiei
apreciază faptul că „izbânda de la Rahova aparţine întreagă armatei
27
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române”29. Referindu-se la aceeaşi importantă izbândă militară a trupelor
noastre, în ziua de 22 noiembrie 1877, în ordinul de zi nr.152/1877,
domnitorul Carol I va spune: „Vitejia armatei noastre a avut din nou o
izbândă de o însemnată importanţă. Luarea Rahovei va fi înscrisă cu
litere de aur în analele noastre alături de luarea Griviţei. Ca şi prin
alte fapte strălucite, vitejia ostaşilor români va rămâne de-a pururi
neuitată... Ostaşi români, aţi vărsat sângele vostru pentru
independenţa scumpei noastre Ţări”.30
h) Luptele din zona Lom Palanka.
i) Luptele din zona cetăţii Vidin.
j) Capitularea lui Osman Paşa, comandantul suprem al trupelor
turceşti care operau pe frontul din Bulgaria, în ziua de 28 noiembrie
1877 şi predarea acestuia în mâinile trupelor române. Referindu-se la
această nouă izbândă militară românească, domnitorul Carol I îl va
înştiinţa, cu o mare bucurie, pe Ţarul Rusiei, Alexandru al II-lea, că
„Osman Paşa e rănit şi luat prizonier; el s-a predat românilor...”31
În legătură cu predarea lui Osman Paşa trupelor române,
generalul Radu Rosetti arăta în lucrarea sa dedicată războiului de la
1877-1878: „Plevna căzuse şi odată cu ea căzuse în mâinile
aliaţilor (româno-ruşi-n.n.) 2138 ofiţeri şi 42000 oameni de trupă,
prizonieri, precum şi 77 tunuri şi un mare număr de arme. Dar ce
era mai important, era faptul că căzuse în mâinile lor generalul
turc cel mai priceput, care timp de cinci luni oprise în loc ofensiva
ruşilor...”32
k) Luptele din zona cetăţii Belogradgik.
l) Luptele din zona Smârdan, din prima decadă a lunii ianuarie
1878, încheiate cu o nouă strălucită victorie a trupelor noastre.
Referindu-se la ea, într-un ordin de zi dat de către comandantul
Corpului de vest, generalul Nicolae Haralambie, care a acţionat în
acea zonă a frontului, se arăta, printre altele: „Victoria de la
Smârdan, câştigată în ziua de 12 ianuarie (1878– n.n.), este una
dintre cele mai frumoase ale României. În acea zi, drapelele Ţării
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fâlfâie pe întăriturile de la Smârdan.... Luptători din acea zi,
România vă admiră” 33.
m) Luptele din prima decadă a lunii februarie 1878 pentru
cucerirea cetăţii Vidin, care a reprezentat, de fapt, încheierea
victorioasă a acţiunilor militare ale armatei române din timpul
războiului de la 1877-1878. Referindu-se la această nouă biruinţă
românească, într-un alt ordin de zi dat de către acelaşi general Nicolae
Haralambie, se arată, printre altele: „Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi
soldaţi...Vidinul şi Belogradgikul sunt sub culorile României şi
misiunea Corpului de vest îndeplinită. Ţara este mândră de voi.
Din parte-mi, mulţumesc trupelor Corpului de vest, pe care am
avut onoarea a-l comanda şi le urez ca aceeaşi disciplină,
devotamentul real şi bravura să fie singura emblemă a drapelului
României” 34.
În vara anului 1878, începând cu ziua de 5 august, armata română,
care sub comanda supremă a domnitorului Carol I se acoperise de o
glorie nepieritoare, „a trecut pe picior de pace şi se va întoarce în
Ţară”. Referindu-se la acele momente, generalul Radu Rosetti avea să
noteze în cartea din care am mai citat: „Cu adevărată mândrie s-au
întors unităţile în garnizoane şi apoi ostaşii la căminurile lor. Şi la
întoarcerea triumfală în Bucureşti, 8/20 octombrie 1878 şi în
garnizoane şi acasă, oştirea a fost primită cu dragostea ce era
firească şi cu recunoştinţa cuvenită acelora care reînviaseră trecutul
glorios. Cu drept cuvânt putea fi mândră oştirea de faptele sale, căci
dăduse tot ce putea da”35. Un adevărat cald omagiu de recunoştinţă se
cuvenea să fie adresat acelora care, cu greutăţile de tot felul şi adesea
lipsită de mijloace materiale îndestulătoare, au înfruntat potopul de foc
în numele independenţei Ţării.
Un adevărat omagiu de recunoştinţă se cuvenea adus domnitorului
Carol I, celui ce se aflase, vreme de luni bune, pe câmpul de bătălie de la
1877-1878 în suprema şi onoranta funcţie de comandant suprem al
oştirii române. În perioada dată, el s-a aflat în punctele de comandă cele
mai înalte ale Marelui Cartier General, alcătuind împreună cu
33
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colaboratorii săi planuri de luptă, dând ordine şi dispoziţiuni; el s-a aflat,
totodată, în punctele de comandă şi de observare ale marilor unităţi, în
adăposturi, în tranşee, în mijlocul efectivelor luptătoare, în spitalele de
campanie şi în atâtea alte locuri. Prezenţa sa acolo unde se impunea, i-a
adus, de fapt, şi gloria şi recunoştinţa naţiunii române. În legătură cu
toate acestea, noi vom face aici o apreciere care până acum n-a mai fost
scrisă undeva. Noi socotim, de asemenea, că în perioada participării sale
active la campania glorioasă de la 1877-1878, Carol I şi-a „scris”, cu
capacitatea şi priceperea sa, cu sabia, cu inteligenţa sa, viitoarea sa
demnitate de „Feldmareşal al Germaniei”, iar în „raniţa” sa avea să se
găsească „Bastonul de mareşal” pe care îl va primi de la Ţarul Rusiei.
Sunt, evident, afirmaţii elogioase şi curajoase, dar care au o bogată
acoperire prin izvoare documentare de primă importanţă! Între aceste
izvoare documentare se înscriu, printre multe altele şi următoarele
decoraţii primite de către domnitorul Carol I, în nobila sa calitate de
comandant suprem al oştirii române şi de participant la luptele de pe
câmpul de onoare de dincolo de Dunăre, medaliile „Virtutea Militară”,
„Trecerea Dunării” şi „Apărătorii independenţei”; ordinele ruseşti
„Sf. Gheorghe” şi „Sf. Andrei”, acordate de către Ţarul Alexandru al
II-lea al Rusiei şi ordinul „Pentru merit”, acordat de către împăratul
Germaniei.
În Înalta sa postură de rege, de conducător de stat şi de comandant
de oşti, iar apoi şi în nobila sa calitate de mareşal al armatelor imperiale
germane şi ruseşti, Carol I, în calitate de rege a continuat să fie capul
oştirii române şi în timpul celui de al doilea război balcanic (1913), dar
l-a numit pe generalul de corp de armată Ferdinand comandantul de
căpetenie al forţelor care au trecut Dunărea în Bulgaria. Deşi această
campanie n-a avut nici de departe amploarea celei de la 1877-1878, ea a
fost benefică pentru România. În urma unei conferinţe de pace, care s-a
desfăşurat la Bucureşti în zilele de 16 iulie-28 august 1913, a revenit la
matcă partea de sud a Dobrogei, cu judeţele Caliacra şi Durostor
(Cadrilaterul), care erau străvechi pământuri româneşti. În urma
participării sale la războiul balcanic, regele Carol I, pe atunci fiind şi
mareşal, va fi decorat cu medalia „Avântul Ţării”.
Ne vom referi, în continuare, la aspectele principale strâns legate
de acordarea demnităţilor de „Feldmareşal” şi de „Mareşal” a regelui
Carol I, problemă mai puţin oglindită până acum în literatura istorică
românească.
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Primirea înaltei şi onorantei demnităţi de mareşal al armatei
prusace de către Suveranul României a avut loc la Bucureşti, la data de
8/20 aprilie 1909, care era sărbătorită şi ca ziua de naştere a regelui
Carol I. În ziarele româneşti şi străine din epocă se menţionează faptul
că în acea zi, după apariţia zorilor, prin 21 de lovituri de tun s-a anunţat,
la Bucureşti, sărbătorirea a 70 de ani de la naşterea celui ce se afla încă
în fruntea ţării, în înalta postură de rege. A fost un ceremonial fastuos, la
care au participat din partea Germaniei, printre altele, Principele
Wilhelm şi Alfred von Kiderlen Wachter, ministrul Germaniei la
Bucureşti, iar din partea României viitorul mareşal, regina Elisabeta,
şeful guvernului I.I.C. Brătianu şi alte ilustre personalităţi româneşti.
Ceremonialul s-a desfăşurat la Palatul Cotroceni. Acolo, într-un cadru
festiv, s-a citit mai întâi o scrisoare imperială, în cuprinsul căreia se
relata, în cuvinte protocolare alese, faptul în sine. Iată conţinutul acelei
scrisori, document istoric valoros, care până acum a fost destul de rar
citat în întregimea sa în lucrările de specialitate:
„Prea Strălucite, prea Puternice Principe, iubite Văr şi Frate,
Cu mare plăcere aduc Maiestăţii Voastre, la aniversarea a 70-a
a zilei de naştere, sincerele şi cordialele Mele felicitări. Majestatea
Voastră poate fi bine încredinţată că iau parte în chipul cel mai
călduros şi cordial la acest eveniment atât pentru Voi, cât şi
pentru credincioşii voştri supuşi şi că am totdeauna o deosebită
satisfacţie de a întreţine legături de prietenie sinceră cu
Majestatea Voastră. Totodată, nu pot decât să exprim, cu acest
prilej, cea mai călduroasă mulţumire pentru viul interes pe care
Majestatea Voastră îl poartă necontenit armatei Mele, precum şi
pentru nemărginita bunăvoinţă şi solicitudine ce necurmat le aveţi
pentru regimentele mele. Rugând pentru aceasta pe Majestatea
Voastră de a primi în armata Mea demnitatea de General
Feldmareşal, nu fac decât să mă unesc cu armata Mea în această
cordială urare, ca Dumnezeu să binevoiască a dărui Maiestăţii
voastre încă mai mulţi ani cu deplină sănătate şi voioşie.
Am însărcinat pe Fiul Meu, Alteţa sa Imperială şi Regală,
Principele Moştenitor, de a prezenta Majestăţii Voastre epoletele
şi însemnele de General-Feldmareşal.
Rămân cu încredinţarea prea Înaltei Mele stime şi a
adevăratei prietenii, al Majestăţii Voastre, bun Văr şi Frate.
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Wilhem R ... 20 aprilie 1909”36.
După ce Carol I, în aplauzele participanţilor, a primit din mâna
înaltului oaspete „Epoletul” şi „Bastonul de General-Feldmareşal”,
cu o emoţie explicabilă, acesta a rostit un scurt discurs de răspuns, al
cărui conţinut este următorul:
„Sunt foarte fericit şi tot pe atât de plăcut surprins prin rara
distincţiune pe care M.S. Împăratul şi Rege, Augustul Vostru Tată,
Mi-a conferit-o prin numirea Mea ca General-Feldmareşal în
armata Sa încununată de glorie. Nu pot exprima îndeajuns prin
cuvinte ceea ce simte inima Mea în aceste momente solemne. Privesc
înapoi asupra unei jumătăţi de veac de legături care Mă unesc atât
de aproape de armata prusacă, şi-mi amintesc cu recunoştinţă de
timpurile depărtate când am trecut prin înalta şcoală a regimentelor
de gardă şi am învăţat arta războiului, prin care am izbutit a
conduce la biruinţă tânăra Mea armată. Acestor două fericite
împrejurări datoresc că M.S. Împăratul a hotărât să-mi confere
bastonul de Feldmareşal, iar această demnitate capătă pentru Mine
o valoare şi mai mare prin faptul că Alteţa Voastră Imperială şi
Regală a fost însărcinată a mi-o oferi.
Vă rog a transmite Augustului Vostru Tată adâncile mele
mulţumiri şi a raporta că Eu, împreună cu armata Mea, suntem
mândri de primirea în rândul Feldmareşalilor Împărăţiei Germane.”37
După acea fastuoasă şi frumoasă festivitate organizată la
Bucureşti cu prilejul primirii de către regele Carol I a înaltei demnităţi
de „General-Feldmareşal”, în capitala României aveau să se
desfăşoare alte câteva acţiuni festive (întruniri festive, dineuri de gală
etc.), La o astfel de festivitate – un dineu de gală -, proaspătul
General-Feldmareşal român a rostit următoarele cuvinte protocolare:
„Cu inima plină de bucurie salut în mijlocul Nostru pe
Alteţa Voastră Imperială şi Regală şi sunt infinit de recunoscător
Maiestăţii Sale Împăratului şi Regelui că a trimis pe Augustul Său
Moştenitor la Tron, înconjurat de o strălucită suită, împreună cu
comandanţii regimentelor cu cari stau în aproape legături şi-mi
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sunt cu deosebire scumpe, spre a-mi transmite felicitări pentru
aniversarea a 70-a a zilei Mele de naştere.*
Majestatea Sa Împăratul îmi dă prin această graţioasă
atenţiune o nouă chezăşie a sentimentelor Sale şi întăreşte
legăturile de prietenie ce există de atâţia ani, legături scumpe
inimei Mele, şi pe cari ţara Mea ştie să le preţuiască pe deplin.
De mai bine de 50 ani sunt strâns legat de viteaza armată a
Prusiei; prin numirea mea ca General-Feldmareşal, aceste
legături au devenit indisolubile; lunga Mea carieră militară
dobândeşte astfel o înălţare şi totodată o încheiere istorică.
Această rară distincţiune, precum şi numeroasele dovezi de iubire
pe cari Majestatea Sa mi le arată în toate împrejurările, mişca
adânc inima Mea şi nu pot exprima mai bine via Mea recunoştinţă
decât cuprinzând-o în urările călduroase ce fac neîncetat pentru
fericirea şi prosperitatea mult iubiţilor părinţi ai Alteţei Voastre
Imperiale şi Regale.
Fie ca binecuvântarea celui Atotputernic să se reverse asupra
Maiestăţii Sale Împăratului, a Casei Sale Regale şi a glorioasei Sale
armate.
Fie ca Pronia cerească să ia sub puternica ei ocrotire pe
Alteţa Voastră Imperială şi Regală şi pe tânăra Voastră Familie.
Cu aceste urări ridic paharul Meu în sănătatea Maiestăţilor
Lor Împăratului şi Împărătesei, precum şi Alteţei Voastre
Imperiale şi Regale.” 38
După cuvintele rostite de regele Carol la acea festivitate, Principele
Wilhelm i-a răspuns, la rândul său, cu aceste cuvinte: „Mulţumesc
Maiestăţii Voastre Regale, în numele Augustului Meu Tată, pentru
graţioasele cuvinte pe cari Majestatea Voastră a binevoit să le
rostească şi rog pe Majestatea Voastră să primească şi mulţumirea
Mea personală, din toată inima, pentru buna primire plină de
dragoste cu care am fost întâmpinat de Majestatea Voastră, de
Majestatea Sa Regina şi de întreaga Familie Regală.

*
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Este pentru Mine o deosebită cinste, bucurie şi satisfacţie că
împărătescul Meu Părinte M-a ales pe Mine spre a transmite urările
Sale cele mai călduroase şi mai sincere Suveranului înrudit, cu
prilejul acestei zile, aici în Capitala frumoasei Sale ţări. Tatăl Meu,
pentru a da o deosebită însemnătate urărilor Sale, Mi-a ataşat
reprezentanţi ai armatei prusiene, care e mândră de înalta
distincţiune ce a acordat astăzi Maiestăţii Voastre, Comandantul ei
suprem; mândră de asemenea că număra printre GeneralFeldmareşalii ei pe încercatul în războiu şi pace Rege al României.
Pe lângă aceşti reprezentanţi, Augustul Meu Tată a mai
trimis pe comandanţii acelor regimente cari se bucură de înalta
cinste de a fi în legături directe cu Augusta Persoană a Maiestăţii
Voastre. Maiestăţii Voastre I-a fost dat ca, în capul vitezei Sale
armate, să-şi încunune fruntea cu lauri de victorie şi să
cârmuiască Ţara, care I-a sevenit de a doua patrie mult iubită,
spre o bogată înflorire şi o spornică propăşire în cursul unei
domnii de mai bine de 40 de ani. Majestatea Voastră a câştigat şi
dincolo de hotarele vechei patrii noi titluri de glorie şi onoare
pentru numele de Hohenzollern.
Să dea Dumnezeu ca binecuvântarea să se reverse încă mulţi
ani asupra cârmuirii Maiestăţii Voastre şi să ocrotească mereu
viteaza armată şi întreaga ţară, ale cărei destine Atotputernicul lea pus în mâinile Maiestăţii Voastre.
Toate urările, şi mai cu seama acele pe cari simţim pentru
Majestatea Voastră, pentru Majestatea Sa Regina şi pentru
întreaga Familie Regală, rog să-Mi fie îngăduit a le cuprinde în
aceste cuvinte:
Trăiască Majestatea Sa Regele Carol, Majestatea Sa Regina
Elisabeta şi întreaga Familie Regală a României.
Ura!”39
Încă un fapt ce se cuvine a fi semnalat este următorul: după
rostirea respectivelor toasturi, în sala în care s-a desfăşurat acea
activitate, s-a cântat de către o fanfară militară, dar şi de către
participanţi, „Imnul naţional al României”.
În continuare, considerăm util să consemnăm, fie şi pe scurt,
cum arăta Bastonul de „General-Feldmareşal” pe care l-a primit
39
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regele Carol I: piesa este de formă cilindrică şi pe ea se află gravat, în
partea sa superioară, următoarele însemne, însoţite de o coroană:
„WII R” şi „Suum Cuique”, iar în partea inferioară, un vultur prusac
şi această inscripţie: „König Karl I von Rumanien prinz von
Hohenzollern”.
Spre marea bucurie şi satisfacţie a autorilor acestei cărţi, în
timpul desfăşurării activităţilor noastre de documentare aveam să
descoperim un document istoric în metal de o importanţă istorică
deosebită strâns legată de acordarea demnităţii sau a titlului de
„General-Feldmareşal” regelui României, Carol I. Este vorba de o
plachetă care s-a bătut în Germania, în doar câteva exemplare, în urmă
cu mai bine de un veac, cu prilejul primirii de către Suveranul român a
înaltei demnităţi. Placheta la care ne referim se afla de mult timp în
colecţia de piese numismatice ce fuseseră adunate cu pasiune de către
unul dintre autorii multor cărţi istorice, colonelul dr. în istorie
Gheorghe Cristache. După părerea autorilor, despre ea s-a scris şi s-a
vorbit până acum foarte puţin şi foarte rar în lucrările de specialitate şi
că ea n-a fost reprodusă, ca ilustraţie foto, în vreo carte de autor.
Placheta la care ne referim a fost bătută în Germania în anul în care
suveranul României a fost înălţat la rangul de „Feldmareşal” al
armatei germane, adică în anul 1909. Pe aversul piesei apare chipul
regelui Carol I, şezând pe un fotoliu, fiind îmbrăcat în uniformă de
„Feldmareşal”, având pieptul tunicii plin de decoraţii şi ţinând în
mâna sa dreaptă „Bastonul de Feldmareşal”. În partea de sus a
plachetei, spre dreapta, se află înscrisă, cu litere de tipar, această
inscripţie: „CAROL I, KONIG, VON RUMANIEN PRINZ VON
HOHENZOLLERN” (în traducere: „Carol I, Rege al României,
Prinţ de Hohenzollern”). Pe aceeaşi faţetă a piesei, în partea sa de
jos, sunt redate „Blazonul Casei de Hohenzollern”, coroana Regală a
României şi înscrişi anii „1839-1909” (respectiv anul de naştere al
regelui României şi anul în care suveranul a primit gradul de
Feldmareşal). Pe reversul plachetei, în partea stângă, se află
reprodusă, „Zeiţa Victoria”, care ţine în mâna dreaptă un steag
desfăşurat, iar în mâna cealaltă, ridicată în sus, frunze de laur; în
partea dreaptă a piesei este înscrisă, cu litere de tipar, această
inscripţie: „IN ERINNERUNG SEINER ERNENNUNG ZUM
GENERAL FELDMARSCHALL. 20 APRILIE 1909” (în
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traducere – „În amintirea înălţării sale de la general la
Feldmareşal. 20 aprilie 1909”). În sfârşit, ca un element simbolic, nu
ca un aspect de decor, în partea de jos a plachetei, la picioarele „Zeiţei
Victoria”, este redată imaginea unui tun românesc, piesă din care, se
zice, că la comanda şefului suprem al armatei oştirii române, Carol I,
în primăvara anului 1877, s-au tras primele focuri de artilerie asupra
tunurilor turceşti ce se aflau în interiorul cetăţii Vidin.
La doar trei ani de când regele Carol I a fost înălţat la demnitatea
de „Feldmareşal” al armatei germane, adică în ziua de 17/30 septembrie
1912, Suveranul României va fi onorat şi cu primirea demnităţii de
„Mareşal al armatei imperiale ruse” din partea împăratului Nicolae al
II-lea. Ştirea avea să fie transmisă Regelui Carol I, la Bucureşti, printr-o
telegramă sosită din Rusia. Iată conţinutul acesteia:
„Astăzi, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de serviciu al
Majestăţii Voastre Regale, împins de un sentiment de sinceră
recunoştinţă pentru serviciile pe cari Ţara Voastră le-a adus
Rusiei în gloriosul an 1877, când Majestatea Voastră, în fruntea
vitezei Sale armate, a luptat alăturea de neuitaţii mei tată şi bunic,
pentru aceeaşi cauză atât de scumpă ambelor noastre naţiuni şi
recunoscând înaltele capacităţi militare ale Maiestăţii Voastre, Îi
conferim Bastonul de Mareşal al armatei Mele, ca o recunoscătoare
amintire a frăţiei de arme dintre popoarele noastre şi ca semn de
adânc respect pentru vechiul nostru aliat”.
NICOLAE40
La rândul său, fiind profund marcat şi mişcat de onoarea ce i se
făcea, Regele Carol I i-a răspuns imediat suveranului Rusiei tot printr-o
telegramă, care avea următorul conţinut:
„Viu mişcat că Majestatea Voastră a binevoit să-şi aducă
aminte de a cincizecea aniversare a intrării mele în regimentul de
dragoni ai gardei prusiene, care poartă Augustul nume al
Împărătesei, scumpa Sa soţie, Îi mulţumesc din toată inima
pentru această graţioasă atenţiune. Majestatea Voastră a binevoit
să ilustreze această zi, atât de însemnată din cariera Mea militară,
conferindu-Mi «Bastonul de Mareşal». Ea Mă anunţa despre
aceasta în termeni cari Mă umple de mândrie. Îmi lipsesc
40
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cuvintele pentru a exprima toată bucuria şi profunda Mea
recunoştinţă pentru această onoare, care se resfrânge asupra
armatei Mele şi care va găsi un răsunet puternic în faţa Mea.
Epoca în care am avut onoarea de a comanda în faţa Plevnei
trupele imperiale, ale căror strălucite însuşiri Le-am putut preţui
şi admira, Îmi va rămâne de-a pururea scumpă.
Frăţia de arme, pecetluită pe câmpurile de bătălie, are
pentru noi cu atât mai mare preţ, cu cât ea aminteşte ostaşilor
Mei botezul de foc sub ochii Împăratului Alexandru II, neuitatul
bunic al Majestăţii Voastre, căruia Îi voi purta întotdeauna o
recunoscătoare amintire şi o profundă iubire.
Reînnoind Majestăţii Voastre mulţumirile Mele cele mai
călduroase, O rog să primească asigurarea sentimentelor Mele
cele mai afectoase şi a întregului Meu devotament.
CAROL”41
Doar după numai câteva zile de la primirea şi respectiv de la
expedierea celor două telegrame, va avea loc, la Bucureşti, la Palatul
de la Cotroceni, ceremonialul primirii de către Regele Carol I a
„Bastonului de Mareşal” al armatei imperiale ruse. Cu acel prilej
sosise în capitala României, la Bucureşti, în fruntea unei delegaţii
masive şi reprezentative însuşi Marele Duce Nicolae al Rusiei.
Ceremonialul propriu-zis s-a desfăşurat în cursul zilei de 28
noiembrie/10 decembrie 1912.
Cu numai o zi înainte, Marele Duce al Rusiei îi înmâna Regelui
Carol I, din Partea Ţarului Nicolae al II-lea, o scrisoare autografă în
care se spunea următoarele:
„Domnule şi Frate,
Dorind să aduc omagiu înaltelor virtuţi militare ale
Maiestăţii Voastre, precum şi să întăresc memoria glorioasei
confraternităţi ale armatelor ţărilor noastre, atunci când armata
română, sub înalta conducere a Majestăţii Voastre, s-a acoperit de
strălucire în neuitatul an 1877, V-am numit la 17 septemvrie a.c.
(1912 – n.n.) Mareşal al armatei Mele.
Însărcinând pe prea iubitul meu unchi, Marele Duce Nicolae
Mihailovici, să Vă transmită în numele Meu „Bastonul de Mareşal”,
41
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în chiar ziua aniversării memorabile a luării Plevnei, (cea de a 35-a
aniversare a luării Plevnei – n.n.) Îmi place să nădăjduiesc că
Majestastea Voastră va binevoi să vadă în acest act o nouă dovadă a
sentimentelor Mele neschimbătoare pentru Majestatea Voastră.
Sunt încredinţat că prietenia care Ne uneşte va contribui să
strângă legăturile de fraternitate între popoarele Noastre.
Făcând urări pentru prosperitate şi succesul României, sub
înţeleapta guvernare a Majestăţii Voastre, O rog să primească
asigurarea înaltei stime şi neschimbatei afecţiuni cu care sunt
Domnule si Frate al Majestăţii Voastre, Bun Frate
NICOLAE, Ţarskoe Selo, 28 noiembrie 1912”42
În ziua în care, într-un cadru solemn, regele „Carol I a primit
„Bastonul de Mareşal” al armatei imperiale ruse din mâna marelui
duce Nicolae Mihailovici, înaltul reprezentant al Rusiei a rostit
următoarele cuvinte:
„Permiteţi-mi, Majestate, ca în numele Augustului meu
stăpân să vă prezint însemnele celei mai înalte demnităţi militare
în ziua neuitatei aniversări a luării Plevnei, când Majestatea
Voastră a pecetluit pe câmpul de onoare confraternitatea armatei
ruso-române”43.
După ce a primit acel însemn, cuprins de o vizibilă emoţie şi
mândrie, Carol I a rostit în faţa marelui Duce şi a celor ce-l însoţiseră
la Bucureşti, toastul care urmează:
,,Sunt adânc mişcat de graţioasa atenţiune a Majestăţii Sale
Împăratului care a binevoit a însărcina pe Alteţa Voastră
Imperială de a-Mi remite Bastonul de mareşal al vitezei sale
armate, cu prilejul aniversării a 35-a de la căderea Plevnei.
Însemnătatea acestei înalte distincţiuni este şi mai înălţată prin
prezenţa Alteţei Voastre Imperiale, însoţită de o numeroasă
delegaţie de ofiţeri, al căror nume Îmi deşteaptă scumpe amintiri
din războiul de la 1877, la care prea iubitul Vostru Tată a luat o
parte atât de strălucită.
Deşi au trecut mulţi ani de atunci, n-am uitat uralele cu care
trupele ruse şi române M-au aclamat în momentul întâlnirii Mele
cu Osman Paşa lângă podul de la Vid.
42
43

Ibidem, pp. 81-82;
Ibidem, p. 83.
45

Amintind de acest trecut glorios, care-a pecetluit confraternitatea
noastră de arme, simt o mare mulţumire sufletească de a putea
mărturisi sentimentele Mele de viuă dragoste către Augustul
Vostru Suveran, căruia Alteţa Voastră Imperială va binevoi a-I
transmite expresiunea adâncei Mele recunoştinţe pentru numirea
Mea ca Mareşal al armatei Sale, asigurându-L cât sunt de
mândru de această înaltă distincţiune la care armata Mea are şi ea
partea sa însemnată”44.
Conform relatărilor succinte ale unor ziare româneşti şi străine
din epocă, după ce a luat în mână „Bastonul de Mareşal” al armatei
Imperiale ruse, regele Carol I ar fi sărutat în mod afectuos şi sincer
acel Baston.
Să consemnăm, în câteva cuvinte, ce înfăţişare avea acel
„Baston de Mareşal”. El consta dintr-un cilindru turnat din aur, avea
48,5 cm lungine şi 4,5 cm diametru. Piesa era înconjurată cu ramuri de
stejar şi de lauri, în relief, ele fiind acoperite cu email de culoare
verde. Ambele capete ale bastonului sunt prevăzute cu câte două inele
alcătuite din trei şiraguri de briliante, cuprinzând între ele, pe o parte,
un vultur bicefal rus, redat în briliante, pe pieptul cărora este redată
icoana Sfântului Gheorghe (fost patron spiritual al armatei ruse –
n.n.), redată pe fond de email roşu, iar pe cealaltă parte, o cunună de
lauri înfăţişată în briliante şi smaralde.
Din păcate, cu toate strădaniile noastre, nu am reuşit să aflăm
unde se află acum acea piesă cu o adâncă semnificaţie istorică. Am
aflat, în schimb, că regelui „Carol I” îi plăcea să poarte acel „Baston
de mareşal” în împrejurări festive şi de ordin diplomatic. De exemplu,
în ziua de 14 iunie 1914, doar cu mai puţin de trei luni de la data în
care va intra în lumea umbrelor, Regele şi Mareşalul Carol I l-a primit
la Constanţa pe cel care îi înmânase, la Bucureşti, „Bastonul de
Mareşal”, el, suveranul român, fiind îmbrăcat în uniformă rusească şi
purtând însemnele de mareşal pe epoleţii tunicii sale şi ţinând în mână
respectivul „Baston de Mareşal”.
*
*
*
Prin cursivitatea şi frumuseţea scrisului, prin stilul curat al
redactării şi formulările patriotice, Testamentul Său pare a fi scris nu
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de către un rege, ci de către un istoric sau un om de litere. De aceea
redăm câteva paragrafe ale acestui document: „Având aproape 60 de
ani, privesc ca o datorie ca să mă hotărăsc a lua cele din urmă
dispoziţii. Alcătuind acest testament, gândesc înainte de toate la
iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care
a avut deplină încredere în mine. Viaţa mea este aşa de strâns
legată de această de Dumnezeu binecuvântată ţară, că doresc să-i
las şi după moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de
viul interes pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte, m-am
gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe acum o poziţie
vrednică între statele europene, m-am silit ca simţământul religios
să fie ridicat şi dezvoltat în toate straturile societăţii şi ca fiecare
să îndeplinească datoria sa, având ca ţintă numai interesele
statului. Cu toate greutăţile pe care le-am întâlnit, cu toate
bănuielile care s-au ridicat, mai ales la începutul domniei mele, în
contra mea, expunându-mă la atacurile cele mai violente, am păşit
fără frică şi fără şovăire înainte, pe calea dreaptă, având
nemărginită încredere în Dumnezeu şi în bunul simţ al
credinciosului meu popor. Înconjurat şi sprijinit de fruntaşii ţării,
pentru care am avut întotdeauna o adâncă recunoştinţă şi o vie
afecţiune, am reuşit să ridic, la gurile Dunării şi pe Marea Neagră,
un stat înzestrat cu o bună armată şi cu toate mijloacele, spre a
putea menţine frumoasa sa poziţie şi realiza odată înaltele sale
aspiraţiuni.45
Succesorul meu la tron primeşte, ia dar o moştenire, de care
el va fi mândru şi pe care o va cârmui, am toată speranţa, în
spiritul meu, călăuzit fiind prin deviza: «Totul pentru ţară, nimic
pentru mine». Mulţumesc din suflet tuturor celor care au lucrat
cu mine şi care m-au servit cu credinţă. Iert acelora care au scris
şi au vorbit în contra mea, căutând a mă calomnia sau a arunca
îndoieli asupra bunelor mele intenţiuni. Trimiţând tuturor o
ultimă salutare, plină de dragoste, rog ca şi generaţiile viitoare săşi amintească din când în când de acela care s-a închinat cu tot
sufletul, iubitului său popor, în mijlocul căruia el s-a găsit aşa de
fericit. Pronia cerească a voit ca să sfârşesc bogata mea viaţă. Am
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trăit şi mor cu deviza care străluceşte în armele României: «Nihil
sine Deo!»
Trimit armatei mele, pe care am îngrijit-o cu dragoste şi
căreia m-am închinat cu toată inima, cea din urmă salutare,
rugând-o a-mi păstra o amintire caldă.”46
După aproape o jumătate de veac de domnie (1866-1914) şi de
mai puţin de doi ani de când primise cu mândrie şi cu demnitate
„Bastonul de Mareşal” al armatei imperiale ruse, în ziua de
27 septembrie 1914, regele Carol I se stinse din viaţă la Palatul său
regal de la Sinaia. I s-au organizat funeralii naţionale, fiind
înmormântat, după dorinţa sa, în incinta mănăstirii de la Curtea de
Argeş. Referitor la dorinţa sa de pe urmă, în „Testamentul” său se
consemnează: „Doresc ca corpul meu să fie îngropat lângă biserica
din Curtea de Argeş (mănăstirea n.n.), reclădită de mine şi care
poate deveni mormântul dinastiei române (de Hohenzollern”) 47 Pe
piatra sa de mormânt, realizată din marmură de Cararra, se află săpată
următoarea inscripţie: „Aici se odihneşte pe veci robul lui
Dumnezeu, Carol I, cel dintâi rege al României, adormit întru
Domnul în al 76-lea an de viaţă închinată Ţării după o
binecuvântată domnie de peste 48 de ani”.
În mod firesc, după trecerea sa în lumea umbrelor, numele
mareşalului Carol I avea să se bucure de respectul şi aprecierea
urmaşilor. Întru amintirea şi întru slava lui s-au scris numeroase cărţi.
Aspecte din viaţa sa de familie, din copilăria şi tinereţea lui, din anii
maturităţii sale, din timpul campaniei glorioase de la 1877-1878,
călătoriile făcute în ţară şi în străinătate în decursul celor 48 de ani de
domnie, imensul număr de decoraţii româneşti şi străine care au
strălucit pe pieptul tunicii sale etc., sunt relatate în mod amănunţit în
numeroase cărţi care i-au fost dedicate sau închinate. Chipul lui Carol
I, alte imagini strâns legate de viaţa sa, ca şi numeroase obiecte
personale, sunt prezentate în marile muzee de istorie ale Ţării, cu
precădere în Muzeul Naţional de istorie a României şi în Muzeul
Militar Naţional “Regele Ferdinand I”. În amintirea, în onoarea şi în
memoria Regelui, Feldmareşalului şi Mareşalului Carol I s-au instituit
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decoraţii ce-i poartă numele şi s-au bătut medalii şi plachete speciale,
s-au editat timbre şi vederi alb-negru şi colorate. Numele său avea să
fie dat podului de cale ferată de la Cernavodă, unei fregate militare,
unui important parc din Bucureşti, unor numeroase bulevarde şi străzi
din capitala României şi din alte oraşe ale Ţării. Pe această linie, se
cuvine să se consemneze şi faptul că cea mai înaltă instituţie militară
de învăţământ din România, fosta şcoală Superioară de Război, şi una
dintre principalele biblioteci din Bucureşti, poartă numele de „Carol
I”. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, întru amintirea, în slava şi în
memoria lui Carol I, în ţară s-au ridicat un mare număr de
monumente. Potrivit opiniilor noastre, se poate aprecia că doar
domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnitorul Mihai Viteazul şi
domnitorul Unirii din 1859, Alexandru Ioan Cuza, au fost cinstiţi,
elogiaţi şi preamăriţi printr-un număr mai mare de monumente şi
însemne memoriale decât cele dedicate regelui şi mareşalului Carol I.
Pot fi văzute şi admirate câteva dintre aceste monumente închinate lui
Carol I în următoarele localităţi: în Bucureşti, în Piaţa Palatului Regal;
la Calafat, unde se află două monumente dedicate eroilor români ai
războiului de independenţă şi respectiv regelui Carol I. Într-un anumit
fel şi „Statuia dorobanţilor” –, care este aşezată la intrarea de pe podul
de cale ferată de peste Dunăre, de la Carnavodă, „punte de peste ape”
realizată de inginerul român Anghel Saligny, îl elogiază şi-l
preamăresc şi pe regele Carol I. Tot, în amintirea, în memoria şi întru
gloria lui Carol I, pe faţada Ateneului Român din Bucureşti, se află
montat un medalion din mozaic colorat, cu chipul lui Carol I de
Hohenzollern Singmaringen.
Înaltul şi strălucitul personaj la care ne-am referit, a intrat în
amintirea şi în nemurirea Neamului Românesc şi acolo va rămâne pentru
totdeauna nu doar prin pagini de carte, prin exponatele din muzeele de
istorie ale ţării, ci şi prin faptul că atât în timpul vieţii sale, cât şi după
aceea, el a fost slăvit şi evocat şi prin instituirea unor decoraţii de stat
care aveau să îi poarte numele. Amintim, în acest sens, că în anul 1906,
când el a împlinit cel de-al 40-lea an de domnie, s-a bătut o medalie
jubiliară intitulată „Carol I”. Piesa are pe aversul ei efigia Suveranului
şi inscripţia „Carol I”, rege al României, iar pe revers este reprodusă
stema Ţării şi înscrişi şi anii „1866-1906”. Cu această medalie aveau
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să fie decoraţi atât personalităţile de stat şi politice care deţineau
funcţii înalte în anii domniei suveranului, cât şi un mare număr de
militari activi sau în rezervă din epocă. Medalia cu care urmau să fie
distinşi militarii avea, ca înfăţişare, o anumită particularitate: pe una
dintre faţetele ei era înscrisă următoarea inscripţie: „În amintirea anului
al 40-lea al căpeteniei mele. 1866-1906.”48 În acelaşi an 1906, în cadrul
sistemului român de decoraţii, s-a instituit şi Ordinul „Carol I”. Este o
decoraţie foarte interesantă atât din punct de vedere al înfăţişării ei
artistice, cât şi ca semnificaţie istorică. Piesa are reprodus pe avers un
vultur cu aripile larg întinse, care poartă pe cap o coroană, ţine în cioc o
cruce şi poartă în gheare un sceptru. Valoarea ei istorică este redată, în
principal, de înscrisurile de pe ea. Iată care sunt acestea: „Prin
statornicie, la izbândă (pe avers); 1866-10 mai 1906 (pe revers)”49.
În anul 1939, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea
fostului prim suveran al României s-a bătut o medalie jubiliară
intitulată „Centenarul Regelui Carol I”. Piesa are pe avers statuia ce
se ridicase în Bucureşti în amintirea sa, iar marginal înscrisă
următoarea inscripţie dedicativă: „Carol I, întemeietorul Dinastiei şi
Regatului României”. Pe revers este redată, ca element simbolistic,
imaginea unui stejar falnic, iar circular se află înscrisă această
legendă: „100 de ani de la naşterea primului Rege al României”. Pe
aceeaşi faţetă a medaliei sunt gravaţi următorii ani: „1839” şi „1939”.50
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Regele Carol I, în uniformă de mareşal,
pictură realizată de Valentin Tănase

A treia bătălie de la Plevna (30-31 august 1877),
la care au participat trupele române de sub comanda regelui Carol I
* Sursa: http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_5.html
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DIRECŢIILE DE OFENSIVĂ ALE TRUPELOR
ROMÂNE ÎN CEL DE-AL DOILEA
RĂZBOI BALCANIC, ACŢIUNI APROBATE DE
REGELE CAROL I
ACŢIUNILE GRUPĂRII DE VEST (PRINCIPALĂ)
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Regele Carol I, principele moştenitor Ferdinand
şi prinţul Carol al II-lea

Epoletul de Feldmareşal german, care a aparţinut regelui Carol I
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Plachetă bătută în Germania, în anul 1909, cu prilejul acordării regelui Carol I a demnităţii
de Feldmareşal al armatei imperiale germane (avers şi revers)

Regele Carol I, împreună cu Ţarul Nicolae al II-lea şi cu Prinţul moştenitor Ferdinand I
(imagine din anul 1914)
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„Coroana regală de oţel” care a aparţinut regelui „Carol I”

Statuia ecvestră dedicată regelui Carol I,
aflată în centrul municipiului Bucureşti
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Efigia lui Carol I ca domn şi ca rege al Româniri,
aflate pe monede în valoare de 5 lei, din argint

Medalie bătută în anul 1905 care reprezintă
cei patru membri de sex masculin ai Familiei
Regale a României: Regele Carol I,
Principele Moştenitor Ferdinand, Principele
Carol şi Principele Nicolae.(avers)

Membrii guvernului României din anul
1905 (revers)
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Piatra de mormânt a regelui Carol I,
aflată în incinta mănăstirii din Curtea de Argeş

Clădirea Universităţii Naţionale de Apărare,
care în prezent poartă numele regelui Carol I
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CEL DE-AL DOILEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE FERDINAND I
Potrivit adevărului istoric, consemnat
sau oglindit pe larg în documente oficiale
româneşti şi străine de primă mână, în
literatura istorică de specialitate, ca şi în
presa vremii, regele Ferdinand I a fost, în
ordinea cronologică a primirii acestei
înalte demnităţi, cel de-al doilea Mareşal
al României. Primirea de către el a acestei
înalte şi onorante demnităţi sau rang s-a
petrecut în ziua istorică de 1 decembrie 1918,
în cadrul unui ceremonial fastuos organizat
la Bucureşti de către oficialităţile noastre
statale, în clădirea Parlamentului României
aflată atunci pe Dealul Mitropoliei. În acea zi şi în acel loc, după
oficierea unui serviciu religios, aşa cum se obişnuia în epocă în special
cu prilejul desfăşurării unor evenimente deosebite, generalul Eremia
Grigorescu, care era ministru de război, a dat citire, în aclamaţiile
participanţilor, a „Cărţii de Mareşal a României” a regelui
Ferdinand şi a înmânat acestuia „Bastonul de Mareşal”.
Acordarea regelui Ferdinand a demnităţii sau a rangului de
mareşal al României a reprezentat o recunoaştere exactă, clară şi
precisă a meritelor sale în postura de rege şi de comandant suprem al
oştirii, dar, în principal, a modului excepţional în care el a asigurat
conducerea trupelor noastre în timpul războiului de reîntregire
naţională.
Înainte de a ne referi pe larg la împrejurările şi la momentele în
care regele României a fost onorat cu primirea demnităţii sau a
rangului de „Mareşal al României”, să vedem cine a fost, de fapt,
acest personaj, ce calităţi, ce fapte şi ce merite a avut pentru a primi
acea înaltă şi strălucită demnitate. În această privinţă, făcând o
apreciere mai generală, socotim potrivit să afirmăm că regele
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Ferdinand a fost o personalitate simbol a României, care şi-a pus
amprenta asupra a tot ceea ce a însemnat societatea românească şi
armata română în primele decenii ale secolului al XX-lea. El a fost
posesorul unor înalte calităţi, însuşiri şi virtuţi care aveau să fie
observate, cu deplină claritate, pe parcursul întregii sale vieţi.
Privindu-l pe regele Ferdinand atât în postura de suveran, cât şi în cea
de comandant suprem al oştirii române şi de mareşal al României,
putem să apreciem, fără teama de a exagera sau a greşi, că acesta a
fost şi un oştean deosebit. El a iubit, ca pe ochii din cap, armata
română. Între el şi oştirea noastră, aşa cum vom putea observa în cele
ce vom scrie, în continuare, au existat sentimente reciproce calde şi
reale de înaltă consideraţie, de încredere şi de preţuiri reciproce,
izvorâte, pe de o parte, din faptul că şi el era oştean, iar pe de altă
parte din convingerea fostului suveran că oastea română în fruntea
căreia se afla în postura de comandant suprem, avea înalta, nobila şi
sfânta menire de a apăra poporul şi Ţara în vremurile de furtună în
faţa oricărui agresor şi nu în ultimul rând de a înfăptui, prin voinţă şi
chiar prin luptă şi jertfe, dezideratul de veacuri al românilor:
înfăptuirea României Mari!
Referindu-se la faptul că regele Ferdinand iubea în mod sincer
armata, într-una din cărţile ce-i sunt dedicate, regina Maria, soţia sa,
consemnează, printre altele: „Ferdinand era, până în adâncul firii,
soldat, el adora armata ... Cum el era conştiincios şi muncitor, nici
cel mai obositor detaliu militar nu izbutea să-l plictisească.
Pururea tot loial, el era un camarad iubit de ofiţeri şi în mijlocul
lor regăsea atmosfera vieţii lui de altă dată”51.
Regele Ferdinand I s-a născut în ziua de 12 august 1865 (stil
vechi) sau 24 august (stil nou), în familia principelui Leopold de
Hohenzollern-Sigmaringen. Tatăl său, fost militar de carieră, era
fratele mai mare al regelui Carol I.
Copilul Ferdinand studiază, mai întâi, în ţara sa de baştină, la
liceul din oraşul Düsseldorf. Nu terminase bine liceul când el avea să
păşească pentru prima oară pe pământul românesc, însoţindu-l pe tatăl
său, prinţul Leopold de Hohenzollern – Sigmaringen, participând la
ceremoniile organizate în Bucureşti cu ocazia împlinirii a 10 ani de la
acordarea principelui Carol a titlului de „Alteţă regală”. Faptul se
petrecea în ziua de 10/22 mai 1888.
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Ferdinand I urmează apoi Şcoala militară din oraşul Kassel, la
absolvirea căreia obţine gradul de sublocotenent, iar după aceea cursurile
universitare din Tübingen şi Lipsca. În toţi acei ani de studii – se
consemnează în literatura istorică de specialitate - a obţinut rezultate
deosebite la limbile franceză, latină, istorie, geografie, botanică, drept
roman şi religie.
În ziua de 1/13 noiembrie 1886, tânărul Ferdinand a venit în
România, fiind însoţit şi de această dată de tatăl său, pentru a participa
atunci la ceremonialul prilejuit de înscrierea sa în controalele
Regimentului 3 linie, când va fi numit, aşa cum se obişnuia în epoca
respectivă, „cap al acelei unităţi”. Luând cuvântul în cadrul acelui
ceremonial, regele Carol I a spus, printre altele: „Din întâia zi a
domniei mele, am îmbrăţişat oştirea cu adâncă dragoste, privind-o
ca pe o comoară scumpă, pe care o păzesc neîncetat cu mândrie şi
gelozie. Strâns legat sunt dar cu scumpa armată, cu care am
împărţit zile bune, ca şi zile grele. Astăzi însă doresc a întări
această fericită legătură şi pentru timpuri mai îndepărtate şi a
adăuga o nouă pagină în analele noastre militare prin numirea
prea iubitului meu frate, Principe de Hohenzollern, Cap al
Regimentului al treilea de linie – un deosebit îndemn pentru acest
regiment – şi prin înscrierea tânărului meu nepot, a Principelui
Ferdinand, ca locotenent în armata noastră.
Pentru noi este o bucurie şi o siguranţă, în viitor, ceea ce
Ţara întreagă va simţi, fiindcă el, ca membru al neamului meu,
poate fi chemat într-o zi a păstra opera mea, a urma tradiţiile
mele. Trăiască armata română.”52
Pe linie militară tânărul ofiţer al armatei române, Ferdinand,
avea să obţină, într-un timp destul de scurt, noi grade militare şi înalte
funcţii în armata română. Iată, pe scurt, care au fost treptele carierei
sale militare:
 La data 10/22 mai 1889 a fost avansat căpitan şi apoi numit
comandant al companiei 3 din Batalionul 1 vânători de munte, care în
această epocă era „unitate de elită a armatei române”.
 La 29 decembrie 1892/10 ianuarie 1893, a primit gradul de
maior şi a fost numit la comanda Batalionului 1 vânători.
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Prinţul Ferdinand al României, moştenitor prezumtiv al Coroanei, Bucureşti, 1899, pp. 90-91.
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 În anul 1895 a primit două grade, fapt rar întâlnit până
atunci în armata română: pe cel de locotenent-colonel, fiind numit
„cap” al Batalionului 1 vânători, în fruntea căreia se afla, şi pe cel de
colonel, când i s-a încredinţat comanda Regimentului 4 roşiori.
 În ziua de 8/20 aprilie 1898 a fost avansat la gradul de general
de brigadă, încredinţându-i-se apoi, rând pe rând, comanda Brigăzii 8
infanterie şi a Brigăzii 4 infanterie. După aceea va fi numit Inspector
general al Cavaleriei (16-29 noiembrie 1902), iar apoi comandant al
Corpului 2 armată (cu începere de la 7/20 noiembrie 1903).
 La data de 10/23 mai 1904 a fost avansat la gradul de general
de corp de armată, care pe atunci era cel mai înalt grad în oştire, el fiind
primul general român care va dobândi acel grad militar.
În anul 1913, principele şi generalul de corp de armată Ferdinand
I participă la cel de-al doilea război balcanic (1913), acţiune militară în
care România a luat parte în scopuri drepte şi nobile, care sunt
exprimate, cu o evidentă claritate, în ordinul de zi cu care generalul de
corp de armată Ferdinand I l-a transmis trupelor, la data de 2/15 iulie
1913. Iată conţinutul acestui ordin:
„Ostaşi,
Am trecut Dunărea, în Bulgaria, pentru ca prin venirea
noastră să siliţi armata bulgară să respecte dreptul altora, pe care
îl nesocotesc astăzi. Nu uitaţi însă că acum 36 de ani, părinţii
noştri şi-au vărsat sângele pentru eliberarea poporului bulgar şi,
deci, voi nu puteţi avea duşmănie pentru ei. Populaţiunea din sate
şi oraşe, atât cât ia armele şi cât îşi caută liniştit de treburile
zilnice, trebuie să vadă din partea noastră blândeţe şi bunăvoinţă
în orice privinţă. Dovediţi celor care astăzi au ochii aţintiţi asupra
voastră, că, pe cât sunteţi de bravi în faţa celor ce vi se pun în cale
cu armele în mâini, ştiţi să fiţi blânzi cu cei neînarmaţi.
Comandant de căpetenie Ferdinand, Principe al României,
general de corp de armată”53.
Participarea armatei române la cel de-al doilea război balcanic se
va încheia în mod victorios pentru noi. În cele din urmă, ca urmare a
acelei campanii victorioase, Cadrilaterul, străvechi pământ românesc
cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, va reveni la trupul Ţării.
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La un an şi ceva de la încheierea războiului balcanic, în care
principele şi oşteanul de elită Ferdinand primise şi trăise „botezul de
foc”, România avea să intre în doliu: în ziua de 27 septembrie/10
octombrie 1914, a încetat din viaţă regele Carol I. În mod firesc, pe
tronul României a urcat Ferdinand I. În momentul preluării puterii
supreme în statul român, România şi Europa se aflau în condiţii
dramatice: izbucnise primul război mondial, la care ţara noastră avea
să participe în mod activ în scopuri nobile şi drepte: apărarea
teritoriului naţional, reîntregirea hotarelor şi făurirea României Mari.
Momentul istoric al preluării destinelor Ţării de către regele Ferdinand
I avea să fie surprins magistral într-un articol publicat de istoricul
Nicolae Iorga în ziarul condus de el, intitulat „Neamul Românesc”.
Iată ce se spune, printre altele, în acea strălucită publicaţie: „Nu se
poate începe o domnie în mai grele împrejurări decât a lui
Ferdinand I-ul, astăzi rege al României. În interior problema
materială aşa de grea, a eliberării ţărănimii dintr-o robie
economică fără de pereche între popoarele Europei întregi.
Alături de dânsa şi cel puţin tot aşa de însemnată, problema
morală a îndreptării unei societăţi care n-a trăit până acum decât
o viaţă sufletească aparentă. Iar la hotare, războiul european,
furia milioanelor, toate patimile de cucerire dezlănţuie violenţa,
brutalitatea serbându-şi infernalul sabat, pe când noi stăm
înaintea întrebării nespus de grea ca urmări, a însăşi viitorului
naţional, nu numai al României, dar al tuturor românilor.”54 Dar,
spre fericirea României şi a românilor, poporul nostru şi Ţara, condusă
cu fermitate şi vrednicie de către regele Ferdinand, va depăşi nu doar
cu bine, ci în chip minunat acea perioadă critică şi dramatică. La
rândul său, noul suveran al României, cu viziunea sa strălucită şi plină
de încredere, avea să declare următoarele în luna noiembrie 1914, în
cadrul deschiderii Sesiunii corpurilor legiutoare: „Cea dintâi grijă a
noastră a fost ca neamul, în fruntea căruia m-a aşezat Pronia
cerească, să nu piarză prilejul de a-şi asigura dreptul de a trăi
netrunchiat şi de sine stătător ... Regele păşeşte cu încredere, spre
îndeplinirea ursitei sale”.55 Iar în realitate, pe acest drum avea să
păşească, cu ambiţie, cu demnitate şi cu mândrie regele Ferdinand I.
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Înscriindu-şi discursurile sale ulterioare pe aceste coordonate şi
manifestându-şi marea sa încredere în oştirea Ţării, în ordinul de zi cu
care suveranul şi oşteanul Ferdinand s-a adresat armatei în preajma
noului an 1915, va scrie următoarele: „La începutul anului nou,
gândul meu se îndreaptă cu mulţumiri către armată. Sunt aproape
25 de ani de când lucrez cu tot sufletul pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea puterii armate. În acest pătrar de veac în care, prin
contact aproape zilnic, strânse legături s-au format între mine şi
oştire, am putut urmări cu adâncă satisfacţie progresele însemnate
ale armatei, dovedind prin eforturile depuse şi prin rezultatele
dobândite, că jertfele ce Ţara a făcut şi dragostea cu care întâiul
rege o îmbrăţişa, nu a fost zadarnice ... Ţara, cu mine, vă privim cu
încredere. Dar aceasta vă impune sfânta datorie de a păstra neatins
renumele câştigat de a lucra mereu cu obligaţie şi fără preget, astfel
că, în orice împrejurare, Ţara să se poată sprijini pe voi, scutul ei cel
mai tare”56. Iar în realitate, însufleţiţi de dragostea fierbinte faţă de
Ţară, dar şi de respectul neţărmurit faţă de suveran, în timpul războiului
de reîntregire naţională din anii 1916-1918, oştenii Ţării se vor comporta
la înălţime, aşa cum spera şi-i îndemna Ferdinand I.
Înainte de intrarea României în acea campanie, după ce a fost
decretată mobilizarea armatei, cel ce se afla în cea mai înaltă funcţie de
stat şi era, totodată, şi comandantul suprem al oştirii, în Proclamaţia sa
către Ţară, îşi exprima convingerea fermă că armata română se va
comporta nu doar la înălţime, ci şi în chip eroic. De altfel, acea
Proclamaţie avea să fie puternic mobilizatoare şi pentru populaţie. Iată
ce se spunea, printre altele, în acel document istoric: „Pentru neamul
nostru, el, războiul, a adus ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa
naţională. După vremuri îndelungate de nenorociri şi de grele
încercări, înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze Statul Român prin
Unirea Principatelor, prin Războiul Independenţei, prin munca lor
neobosită pentru renaşterea naţională. Azi ne este dat nouă să
întregim opera lor, închegând totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a
înfăptuit numai pentru o clipă: unirea românilor de pe cele două
părţi ale Carpaţilor”.57
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În continuare, adresându-se direct militarilor români, regele va
spune în Proclamaţia sa către Ţară:
„Ostaşi,
V-am chemat ca să purtaţi steagurile noastre peste hotarele
unde fraţii noştri vă aşteaptă cu nerăbdare şi cu inima plină de
nădejde. Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazul şi Ştefan cel
Mare, ale căror rămăşiţe zac în pământurile ce le veţi dezrobi, vă
îndeamnă la biruinţă ca vrednici urmaşi ai ostaşilor care au învins
la Războieni, la Călugăreni şi la Plevna. Veţi lupta alături de marile
naţiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă aşteaptă. Cu bărbăţie
îi îndurăm însă greutăţile şi izbânda va fi a noastră. Arătaţi-vă deci
demni de gloria străbună. De-a lungul veacurilor un neam întreg vă
va binecuvânta şi vă va slăvi.
Ferdinand”58.
După pregătirile militare de rigoare, la ora „H”, trupele române sau avântat cu vitejie în temerare atacuri şi asalturi la trecători, apoi pe
malurile Dunării, ale Oltului şi ale Jiului, în Câmpia Română etc.,
obţinând la început succese militare remarcabile.
Dar în iulie 1916, ca dovadă a trădării, comandantul rus al Forțelor
Aliate, generalul Andrei Zaioncikovski, afirma: “Cu siguranță, nu ați
presupus că o să luptăm pentru români, nu?”59.
Întreaga armată română, condusă de Ferdinand I, a luptat pe linia
Dunării, în Câmpia Munteniei, în Dobrogea, la Prunaru şi Robăneşti, pe
Neajlov şi la porţile Bucureştiului etc. Dar după aceea, din nefericire, din
varii motive, în ciuda spiritului de bărbăţie şi de jertfă dar şi al
eroismului de care dăduseră dovadă pe timpul desfăşurării acelor
încleştări, rezultatele în luptă, din vara şi toamna anului 1916, n-au fost
pe măsura aşteptărilor. Ba mai mult, o bună parte a teritoriului ţării va
intra sub ocupaţie vremelnică străină. Dar pentru a depăşi acea situaţie
cu totul neaşteptată, regele Ferdinand şi guvernul României au luat de
îndată unele măsuri de ordin militar. Principala preocupare a acestora a
fost sporirea capacităţilor de luptă ale unităţilor şi marilor unităţi prin
îmbunătăţirea organizării armatei, a dotării şi instruirii ei. În condiţiile
create, regele, regina, guvernul Ţării, cei din conducerea armatei etc. au
fost nevoiţi să se retragă în Moldova, adică la Iaşi. În acea perioadă grea
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din istoria României, la Iaşi, în Palatul Domnesc, unde regele Ferdinand
îşi stabilise un fel de punct de comandă, în spitalele răniţilor şi celor
bolnavi de tifos exantematic, pe câmpurile de instrucţie unde se
pregăteau regimente noi, printr-un miracol din sfărâmăturile oştirii
încercate, sfinţind un steag nou şi decorând unul sfâşiat de gloanţe,
pretutindeni Regele Ferdinand a fost atunci printre soldaţi. Dacă n-au
şovăit militarii a fost fiindcă el era acolo şi cu cea mai mare dragoste şi
cu un mare curaj, dispreţuind moartea, îi învăţa să nu sufere şi să
nădăjduiască. Fiindcă îl simţeau printre ei şi deasupra tuturor, nelipsit
inimii care bătea în sânul militarilor. Atunci au învăţat să-l iubească.
Atunci a învăţat Ferdinand să îi cunoască şi să îi iubească pe soldaţi,
dincolo de îngrădirea pe care oamenii politici o pun între Tron şi Ţară,
nu pentru binele Tronului întotdeauna şi nici pentru al Ţării.
Referindu-ne tot la perioada în care regele Ferdinand se afla în
capitala Moldovei, la Iaşi, îngrijindu-se ca un autentic părinte de soarta
armatei sale şi a ţării, vom remarca unele dintre cele mai întunecate luni
ale Marelui Război. În toamna anului 1916, la Marele Cartier General
militarii prezenţi acolo îl vedeau pe rege de două ori pe zi, la raportul de
dimineaţă şi la cel de seară şi, uneori, de mai multe ori. Întotdeauna nu lau văzut ocupându-se de altceva decât de cele necesare operaţiilor.
Niciodată nu a arătat că se gândeşte la persoana Sa, şi nu a arătat părere
de rău pentru hotărârile luate. Deşi uneori era făcut chiar de unii dintre
politicieni răspunzător de nenorocirile ce se abătuseră asupra Ţării şi
deşi şi-a pierdut chiar şi un copil, pe Mircea, a primit toate loviturile cu
resemnare şi cu tărie. Căci regele Ferdinand era adânc credincios şi cu
sufletul curat şi avea puternice convingeri căpătate, din studiul trecutului
şi din cunoaşterea aspiraţiilor noastre că viitorul Ţării cerea să se facă
ceea ce făcuse, îi dădea tăria să primească toate loviturile, cu stoicismul
de care publicul nici nu-şi dădea seama.
La 1 mai 1917, “revoluționarii bolșevici au strâns la Iaşi 15000 –
20000 de membri ai trupelor ruseşti, încercând să răstoarne monarhia
română (pe regele Ferdinand I, n.n.)60”.
După ce se încheiaseră pregătirile de reorganizare a armatei şi de
pregătirea ei în vederea reluării luptelor din vara fierbinte a anului 1917,
sub conducerea şefului oştirii şi a unor iluştri generali ce se aflau la
comanda unor înalte structuri militare, aşa cum erau generalii Constantin
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Cristescu, Eremia Grigorescu, Alexandru Averescu, Constantin Prezan
şi alţi câţiva generali şi ofiţeri români de excepţie, la noua chemare a
Ţării, oştirea română s-a avântat în lupte aprige, participând cu bărbăţie
şi vitejie la crâncenele bătălii de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti,
acoperindu-şi steagurile ostăşeşti de o glorie nepieritoare. Pe timpul
desfăşurării acelor lupte crâncene, oştenii români conduşi de regele
Ferdinand I s-au bătut cu duşmanul cu o vitejie legendară ieşind până la
urmă victorioşi. Elogiindu-le apoi comportarea şi felicitându-i pentru
izbânda repurtată, unul dintre comandanţii militari de excepţie ai armatei
române, generalul Alexandru Averescu, fost comandant de armată, va
consemna într-un alt ordin de zi:
„Ostaşi,
V-aţi măsurat forţele cu un duşman care se credea cel mai tare
din lume şi care nu cunoştea ce este a da înapoi. Cu avântul vostru
uimitor, de la prima izbire, l-aţi pus în toată puterea cuvântului pe
fugă. Probă sunt miile de prizonieri şi numeroase tunuri şi enorme
cantităţi de muniţii ce-a lăsat în mâinile voastre. Puteţi să fiţi
mândri de marea noastră izbândă.”61
Evocând, cu pana sa de aur, bărbăţia şi eroismul fără de seamăn cu
care s-au comportat pe timpul glorioasei bătălii de la Mărăşeşti militarii
noştri, Mihail Sadoveanu, care pe atunci se aflase şi el pe front, în
calitatea de ofiţer în rezervă şi de conducător al unei publicaţii care a
avut mare ecou în epocă, va sublinia într-o evocare publicată la câţiva
ani după încheierea acelei aprige încleştări:
„Timp de aproape două săptămâni, cât a ţinut bătălia, soldaţii
noştri au fost neadormiţi şi neobosiţi. Au respins atacurile, au
contraatacat, s-au bătut cu o energie înfricoşată. Această energie
fără de seamăn, poate fără precedent în analele războiului de faţă,
este cel 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. Gâfâind, s-a tras ca fiara în cotlon, ca să-şi lingă
rănile. 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.”62
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La rândul său, elogiind elanul în luptă, bărbăţia şi vitejia
dovedite de trupele române în aceeaşi bătălie, ilustrul general Eremia
Grigorescu, cel care a condus, de fapt, greul acelei încleştări, se va
adresa într-un ordin de zi cu aceste cuvinte militarilor români:
„Ostaşi, mândră de voi ... Ţara vă mulţumeşte şi vă admiră
împreună cu aliaţii noştri, pe care i-aţi uimit cu vitejia voastră, cu
dorul şi hotărârea voastră de a muri până la unul decât să lăsaţi
duşmanul să treacă peste pământul ce ne-a rămas. (...) De la
general la soldat strângeţi rândurile! Şi fiţi gata să goniţi dincolo
de hotare pe vrăjmaşul cotropitor! Să trăiţi, ostaşii mei viteji,
mândria şi scutul fără seamăn al Patriei!”63. În decembrie 1917,

trupele române au dezarmat și alungat „din Moldova trupele
rusești, de zece ori mai numeroase”, decât cele române64.
În continuare, este necesar să consemnăm faptul că după istoricele
bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, regele Ferdinand, în postura sa
de general de corp de armată şi de comandant suprem al oştirii române, a
numit pe generalul C. Prezan pentru a conduce acţiunile militare ale
trupelor noastre pe frontul din Basarabia, iar apoi şi luptele din
Transilvania şi Ungaria pentru Apărarea Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918. Iată în ce împrejurări au avut loc aceste acţiuni militare:
După desfăşurarea aşa-zisei mari revoluţii socialiste din
octombrie 1917, din Rusia, şi apoi după ce s-a proclamat Republica
Democratică Moldovenească, în postura de stat autonom în cadrul
Republicii Federative Democratice Ruse, în noua republică avea să se
instaleze, la un moment dat, o mare dezordine şi destabilitate,
provocată în principal de trupele ruseşti care dezertaseră de pe front,
dar şi de către forţele militare ce fuseseră trimise acolo de la Moscova
cu scopul de a supraveghea şi „stăpâni” respectiva zonă. Acţiunile
acestora au început să se manifeste în mod negativ asupra celor din
conducerea Republicii Moldoveneşti, a populaţiei, a aprovizionării
acesteia cu bunuri materiale etc. În condiţiile date, de o adevărată
anarhie creată, când se punea în pericol însăşi existenţa statului
românesc dintre Prut şi Nistru, autorităţile centrale din Basarabia au
fost nevoite, aşa cum se consemnează în unele lucrări istorice
româneşti de specialitate, să ceară ajutorul regelui Ferdinand I, statului
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şi armatei române pentru restabilirea ordinii şi asigurarea securităţii
cetăţenilor basarabeni. În acele condiţii, la un moment dat, fiind încă
neliniştiţi de situaţia din Republica Moldovenească, dar şi îngrijoraţi
de nesosirea sprijinului militar din România, la recomandarea Sfatului
Ţării, reprezentantul comitetului moldovenesc din Kiev s-a adresat în
mod expres premierului român I.I.C. Brătianu, printr-o depeşă care
avea următorul conţinut: „Fiind informaţi de către reprezentantul
Sfatului Ţării despre situaţia critică din Basarabia, vă rugăm să
trimiteţi imediat în Basarabia trupe române pentru salvarea
ţării”65. Cum era şi firesc, cei ce solicitau sprijin militar imediat aveau
să se liniştească destul de rapid. Pentru că trupele noastre au intervenit
imediat şi cu spor, reuşind ca într-un timp destul de scurt să asigure
liniştea în Basarabia. Intervenţia lor a avut un caracter cu totul drept,
nu de agresiune, cum avea să se spună apoi, cu totul neadevărat şi
nereal, în numeroase lucrări de sorginte sovietică. A fost, în realitate,
o acţiune de ajutorare a fraţilor noştri basarabeni. Referindu-se la acest
aspect, într-o Proclamaţie cu care generalul Constantin Prezan, care se
afla într-o funcţie înaltă la conducerea oştirii, s-a adresat la un moment
dat populaţiei Basarabiei, el va spune, clar şi răspicat, următoarele:
„Vă declar, sus şi tare, că oastea română nu doreşte decât ca prin
rânduiala şi liniştea pe care o aduce, să vă dea putinţa să vă
statorniciţi şi să vă desăvârşiţi autonomia şi slobozenia voastră,
precum veţi hotărî voi singuri”66. Faptul avea să fie consemnat, tot
în mod clar şi răspicat, şi de către reprezentanţii sfatului din Republica
Moldova, care într-un act oficial emis la data de 6 februarie 1918 de
către forumul la care ne-am referit, va consemna cele ce urmează:
„Oştile române au venit să apere drumurile de fier şi magaziile de
pâine pentru front, dar fiind pe pământul nostru, ajută aşezarea
orânduielii în ţară şi de azi înainte roada muncii fiecărui cetăţean
al Republicii este chezăşia împotriva lăcomiei răufăcătorilor. Alt
scop, oştile româneşti pe pământul nostru, nu au”67.
Acţiunile militare propriu-zise ale trupelor române pe pământul
românesc al Basarabiei s-au desfăşurat sub conducerea înţeleaptă a
regelui Ferdinand I în mai multe zone şi anume: Reni, Vulcăneşti,
Ismail, Cetatea Albă şi altele. În unele din acele zone luptele au fost mai
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grele, iar în altele mai uşoare. Ceea ce este demn de a se marca este însă
faptul că pe timpul desfăşurării lor n-au fost prea mari pierderi de vieţi
omeneşti. Iar în ceea ce le priveşte, forţele militare române şi-au făcut cu
prisosinţă datoria şi, în consecinţă, ele au fost elogiate atât în Republica
Moldova, cât şi în Ţara Mamă. Dar faptul care se cere cel mai bine şi
mai mult elogiat este acela că prin voinţa proprie, în ziua de 27 martie
1918, întrunindu-se la Chişinău, Sfatul Ţării a decis unirea firească a
Basarabiei cu România. În istorica declaraţie de Unire se consemnează,
printre altele: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
Republica Democratică Moldova (Basarabia – n.n.), în hotarele sale
dintre Prut, Nistru, Dunăre şi Marea Neagră prin vechile graniţe cu
Austria ..., în puterea dreptului de Neam, pe baza principiului că
noroadele (popoarele – n.n.) singure să-şi hotărască soarta lor, de azi
înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama Sa, România”68 La
numai câteva zile de la luarea acelei decizii istorice, regele Ferdinand a
sancţionat, cu firească bucurie şi emoţie, acea hotărâre. Referitor la acest
fapt, în lucrările de specialitate se consemnează faptul că la 9/22 aprilie
1918, regele Ferdinand I a promulgat Unirea Basarabiei cu Ţara. După
alte câteva zile, adică la data de 29 aprilie 1918, generalul Constantin
Istrate, care fusese comandantul Corpului 6 armată care operase pe
frontul din Basarabia, va nota, printre altele, într-un raport pe care l-a
înaintat Marelui Cartier General Român: „Din cele relatate mai
înainte, se desprinde aprecierea că actul Unirii din 27 martie (8
aprilie 1918), se datoreşte şi acţiunii armatei române ...”69.
În timpul domniei luminoase a regelui Ferdinand, după Unirea
Basarabiei cu România, eveniment istoric de o importanţă deosebită, a
urmat, unirea „necondiţionată şi pe vecie” a Bucovinei cu România. În
Moţiunea adoptată în ziua de 15/28 noiembrie 1918 de către Congresul
general al Bucovinei, ce s-a desfăşurat la Cernăuţi, se consemnează
următoarele: „Congresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi, în
15/28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, consideră că, de la fondarea
Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale
Sucevei şi Cernăuţilor, care a făcut pururi parte din Moldova, care
în jurul ei s-a format ca stat, consideră că în cuprinsul hotarelor
acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava,
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gropniţele domneşti de la Rădăuţi şi Suceava, precum multe alte
urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei;
Considerăm că fiii acestei ţări (din Bucovina – n.n.), umăr la
umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi
domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor
împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirii păgâne;
Considerând că în 1774, prin vicleşug, Bucovina a fost smulsă
din trupul Moldovei şi cu deasila alipită coroanei habsburgilor;
Considerând că în 144 de ani poporul bucovinean a îndurat
suferinţele unei ocârmuiri străine, care îl nesocotea;
Hotărăşte:
Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei
hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”70.
La scurt timp după adoptarea acelei „moţiuni”, regele Ferdinand I a
sancţionat, cu o mare bucurie şi emoţie, „Hotărârea” de Unire a
Bucovinei cu Ţara Mamă.
După ce în primăvara anului 1918 Basarabia s-a unit cu România,
în mod firesc şi logic, numai după câteva zile de la Unirea Bucovinei
cu România avea să continue cu actul unirii Transilvaniei şi
înfăptuirea Unirii celei Mari, care a reprezentat împlinirea unui vis de
veacuri al românilor trăitori în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.
Evenimentul istoric s-a petrecut în ziua de 18 noiembrie – 1
decembrie 1918 şi el este consemnat în „Rezoluţia” ce va fi apoi
adoptate de către Marea Adunare Naţională care-şi va desfăşura
lucrările la Alba Iulia. Textul cuprins în document este deosebit de
clar şi de frumos, plin de conţinut şi încărcat de un firesc fior naţionalpatriotic. El s-ar cuveni să fie consemnat în orice carte de istorie
românească în care se vorbeşte despre Marea Noastră Unire de la 1
decembrie 1918. Ba şi mai mult, acel text se cuvine să fie învăţat pe
dinafară, ca pe o poezie, de către orice român de bine.
Iată ce se consemnează în actul de la Alba Iulia:
„Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania,
Banat şi Părţile Ungariei a primit Rezoluţia prezentată de Vasile
Goldiş în întregimea ei şi astfel (proclamă – n.n.):
Unirea acestor provincii româneşti cu Ţara Mamă şi cu
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celelalte provincii surori alipite ei (Basarabia şi Bucovina – n.n.)
este pentru toate veacurile pecetluită”71.
Iată ce se spune, apoi, în „Rezoluţia Marii Adunării Naţionale
de la Alba Iulia”:
„Art. I. Adunarea Naţională a tuturor românilor din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii
lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie – 1 decembrie
1918, decretează Unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România. Marea Adunare Naţională proclamă
îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române din Banat şi al
întregului teritoriu cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre ...
Art. VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină înaintea
acelor buni români care în acest război (de reîntregire naţională din
anii 1916-1918 – n.n.) şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului
nostru, murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii române”72.
Regele Ferdinand va sancţiona, ulterior, printr-un decret special,
istorica „Rezoluţie” de la Alba Iulia. Ziua istorică de 1 decembrie 1918,
la care ne-am referit mai înainte, va fi marcată de alte două evenimente
cu adâncă semnificaţie istorică. Este vorba de revenirea în Bucureşti, de
la Iaşi, a regelui Ferdinand I, a familiei regale şi apoi de primirea de
către suveranul României a înaltei demnităţi de mareşal, respectiv de
primirea „Cărţii de Mareşal” şi a „Bastonului de Mareşal”.
În legătură cu primul eveniment, vom cita, pentru luare aminte,
doar răspunsul pe care regele Ferdinand l-a rostit când a sosit în
Bucureşti, cu trenul, în gara Mogoşoaia, la cuvântul de bun venit expus
atunci de către primarul Capitalei. Îl vom cita, în principal, atât pentru
conţinutul său, cât şi pentru faptul că acele cuvinte au cam fost date
uitării chiar şi de către unii autori români de cărţi cu tematică istorică:
„Bucuria Mea de a mă întoarce în Capitală, de a mai fi iarăşi în
mijlocul iubiţilor mei bucureşteni, este nesfârşită. Mă întorc astăzi
vesel cu prietenii noştri. Frumoasa şi călduroasa primire ce mi-aţi
făcut-o, sentimentele alese pe care întotdeauna vi le-am cunoscut,
vor fi pentru mine, de aici înainte, amintiri neuitate”73.
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Ne vom referi, în continuare, ceva mai pe larg, la primirea de
către Regele Ferdinand I a „Cărţii de Mareşal” şi a „Bastonului de
Mareşal”. Ceremonialul respectiv s-a desfăşurat în clădirea de pe
Dealul Mitropoliei, unde funcţiona atunci Parlamentul României. În
cadrul acelei festivităţi, Suveranul României a primit din mâna
generalului Eremia Grigorescu, care deţinea funcţia de Ministru de
Război , cele două însemne distinctive: „Cartea de Mareşal” şi
„Bastonul de Mareşal”. Era fireasca răsplată a Ţării pentru cel care,
de pe cea mai înaltă poziţie în stat, se îngrijise de soarta poporului şi a
statului român, de luptele şi bătăliile din timpul războiului de
reîntregire naţională şi, în ultima instanţă, de făurirea României Mari.
Meritele pentru care regele Ferdinand I a primit la 1 decembrie 1918
cele două înalte distincţii, sunt cu deplină claritate înscrise pe Cartea
de Mareşal pe care a primit-o. Pentru conţinutul respectivului text,
care este un document istoric de excepţie, îl vom reproduce aici în
extenso:
„Neamul românesc şi oştirea au luptat sub Înalta conducere
a Măriei Tale, spre a întrupa visul nostru strămoşesc.
Pentru vitejia cu care ai stat dârz în fruntea eroilor de la Carpaţi,
Dobrogea, Cerna, Jiu, Olt, Neajlov, Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti;
Pentru neclintita credinţă ce ai avut în biruinţa planurilor
noastre în zilele de grea cumpănă;
Pentru înţeleapta cârmuire a treburilor dinăuntru şi
dinafară din vremea acestui cumplit război;
Pentru dragostea şi dreptatea de bun părinte ce ai dovedit
prin fapte faţă de ţărănimea obijduită;
Armata Ta, prin mine, sfetnic al Măriei Tale, te roagă pe Tine,
cel dintâi domn şi stăpânitor de veci ai tuturor pământurilor
româneşti, să primeşti ridicarea la cea mai înaltă treaptă ostăşească,
care în graiul marilor popoare, nouă prietene şi sprijinitoare, se
cheamă:
RANG DE MAREŞAL”74
Fiind profund emoţionat şi mişcat atât de conţinutul textului ce
era înscris pe „Cartea de Mareşal”, cât şi de căldura glasului celui
care l-a citit, regele Ferdinand a rostit în faţa participanţilor la acel
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ceremonial – între care se aflau mai mulţi comandanţi militari de
excepţie ai armatei române, unii dintre ei foşti luptători din timpul
celui de-al doilea război balcanic şi din războiul de reîntregire
naţională – o simplă frază. Iată care era aceasta: „Se cuvine şi
dumneavoastră, celor ce aţi comandat armate în războiul nostru,
să fiţi înălţaţi la rangul de mareşal”75.
Spusele de atunci ale Suveranului şi ale mareşalului Ferdinand I
aveau să se materializeze, în bună parte, după doar zece ani şi ceva (în
1930), când doi iluştri comandanţi militari care luptaseră pe front împreună
cu regele României, vor fi şi ei înălţaţi la onorantul rang de mareşal. Este
vorba de generalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan, aspecte la
care ne vom referi pe larg în capitolele următoare ale cărţii de faţă.
Vom continua, în cele ce urmează, să scriem despre alte şi alte
aspecte interesante din viaţa regelui şi mareşalului Ferdinand I.
În unele izvoare istorice de sorginte românească se spune că după
înnobilarea sa cu rangul de mareşal, acesta fiind demn şi mândru de înalta
şi onoranta demnitate, la cerere, acestuia i s-a confecţionat de îndată, în
atelierele armatei, o ţinută specială, care era arătoasă şi frumoasă, ea fiind
prevăzută cu nasturi strălucitori de culoarea aurului şi cu epoleţi de
mareşal. În aceleaşi izvoare se mai spune că prima apariţie în public a lui
Ferdinand I în splendida ţinută de mareşal s-a petrecut la doar câteva zile
de când primise respectiva demnitate, adică pe data de 25 noiembrie/
5 decembrie 1918, când suveranul a participat în capitala României la un
dineu oferit de contele Saint-Aulaire, ministrul francez la Bucureşti şi a
misiunilor aliate din România. Apoi avea să apară în public la
ceremonialele şi festivităţile oficiale în arătoasa sa uniformă de mareşal.
În mândra sa ţinută de mareşal avea să apară regele Ferdinand I, pe
front, în timpul campaniei desfăşurate de armata română în anul 1919
pentru apărarea României Mari ce era grav ameninţată de maghiari.
Potrivit celor relatate în nenumărate cărţi şi studii româneşti de istorie
militară, în luna aprilie 1919, o mare grupare de forţe maghiare au trecut
la ofensivă, în Poarta Someşului şi Poarta Mureşului. În faţa acestei
agresiuni, trupele româneşti , ale căror comandant suprem era, în mod
firesc, regele şi mareşalul Ferdinand I, „au trecut imediat şi ele la
contraofensivă, distrugând dispozitivul trupelor maghiare, care s-au
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retras în dezordine”76. Referindu-se la respectiva operaţie, într-o
telegramă ce era expediată Regelui Ferdinand, de pe frontul din Orient
de către un comandant militar, se consemna că după atacarea de către
unguri, unităţile şi marile unităţi române din Transilvania au respins
rapid forţele inamice şi le-au pus complet pe fugă.
După izgonirea rapidă a forţelor maghiare ce operaseră în
Transilvania, trupele noastre l-au urmărit îndeaproape, reuşind ca la
începutul lunii mai 1919 să ajungă pe malurile râului Tisa pe întreaga
lungime a frontului. Dar când ai noştri credeau că de atunci încolo
luptele se vor încheia, unităţile noastre care operaseră în zonă au fost
atacate din nou de către forţele maghiare. Însă riposta trupelor noastre sa petrecut imediat. Faptele sunt astfel relatate într-un studiu militar de
specialitate: „Pe data de 20 iulie 1919, armata ungară trece iar la
ofensivă, a forţat Tisa şi a înaintat aproximativ 50 de km în
dispozitivul armatei române, care a trecut, după 4 zile, la
contraofensivă şi a ocupat Budapesta”77. Într-un alt studiu de specialitate
se consemnează faptul că în timpul ultimei părţi a acelei operaţii, pe
clădirea Parlamentului din Budapesta se va aşeza un drapelul tricolor,
simbol al victoriei, care va flutura acolo, mândru, timp de câteva zile.
Aşa se va încheia, de fapt, participarea României la primul război
mondial, sub conducerea strălucită a regelui Ferdinand I.
După încheierea războiului, regele României Mari va domni câţiva
ani în pace şi în linişte, preocupându-se, cu vrednicie şi competenţă, de
conducerea treburilor Ţării şi ale oştirii române. El va intra, din păcate,
în lumea umbrelor după mai puţin de 10 ani de la făurirea României
Mari, adică la date de 20 iulie 1927. A fost înmormântat, după dorinţă,
în pronaosul mănăstirii din Curtea de Argeş, alături de strălucitul său
înaintaş, regele Carol I, organizându-i-se funeralii naţionale. Pe piatra sa
de mormânt se află săpată următoarea inscripţie: „Aici odihneşte robul
lui Dumnezeu Ferdinand I, Rege al României, născut la 24 august
1865 la Sigmaringen, răposat la 20 iulie 1927 la castelul Pelişor.
Luând cârma Ţării la 11 octombrie 1914, a tras sabia la 15 august
(1916 – n.n.) pentru dezrobirea românilor de peste vechile hotare,
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înfăptuind întregirea neamului şi încoronându-se la 15 octombrie
1922, la Alba Iulia, ca primul rege al tuturor românilor”78.
Cu prilejul dispariţiei regelui Ferdinand I, în memoria şi întru
slava Sa s-a emis şi o medalie comemorativă, realizată din argint şi
bronz. Piesa are pe avers imaginea fostului suveran al României,
îmbrăcat în ţinuta frumoasă şi mândră de mareşal şi următoarea
legendă: „Ferdinand I, Întemeietorul României Mari, 1865-1927”.
Pe reversul medaliei se află reprodusă harta României Mari şi acest
text evocativ: „Spre eternă memorie marelui, bunului şi viteazului
nostru rege”79.
În anii care au urmat de la intrarea sa în lumea umbrelor, fostul
rege Ferdinand I a fost evocat, elogiat şi glorificat în feluri şi modalităţi
multiple pe plan naţional. Aspectele respective din biografia Sa sunt
prezentate, selectiv, în cărţi de istorie, în dicţionare şi enciclopedii
româneşti şi străine, ca şi în manualele şcolare şi universitare din ţara
noastră. Chipul regelui şi mareşalului se află expus, la loc de cinste, în
marile muzee ale ţării ori este oglindit pe medalii, pe plachete, pe timbre,
pe cărţi poştale ilustrate, pe monede şi bancnote. Numeroase instituţii
ştiinţifice şi de cultură, aşezăminte sociale şi societăţi româneşti ori
străzi şi bulevarde din Bucureşti şi din alte mari oraşe ale ţării poartă
numele regelui Ferdinand I. De exemplu, acest nume îl poartă Muzeul
Militar Naţional, dar şi o navă a marinei militare româneşti. În anul
1937, în cadrul sistemului românesc de decoraţii, s-a instituit medalia
intitulată „Ferdinand I“. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, în amintirea
şi întru slava regelui şi mareşalului Ferdinand I, numele său şi cel al
ilustrei sale soţii, regina Maria, sunt înscrise, cu litere mari şi vizibile, pe
Arcul de Triumf din Bucureşti. Astfel, pe faţada impresionantului
monument, sub cornişe, se poate citi următoarele inscripţii evocative şi
laudative: „După secole de suferinţe creştineşti îndurate şi lupte grele
pentru păstrarea fiinţei naţionale, după apărarea plină de sacrificii
a civilizaţiei umane, se îndeplini dreptatea şi pentru poporul român
prin sabia regelui Ferdinand, cu ajutorul întregii naţiuni şi gândul
reginei Maria” (pe faţada dinspre sud); „Liberator de neam şi
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întregitor de hotare, prin virtutea ostaşilor săi, eroii creştinătăţii,
Ferdinand I, domn şi rege al românilor, şi-a făcut intrarea la 16
octombrie 1922 în cetatea sa de scaun a Bucureştilor, după
încoronarea de la Alba Iulia”80 (pe faţa dinspre nord). De asemenea, în
amintirea şi în memoria regelui Ferdinand I, s-au înălţat în ţară
numeroase alte monumente şi însemne memoriale. Cel mai recent dintre
ele este cel ce s-a ridicat în anul 1997 în Municipiul Timişoara.
Regele şi mareşalul României Ferdinand I avea să rămână evocat
şi omagiat, ca şi înaintaşul său Carol I, prin instituirea, pe linie de stat,
a unor decoraţii dedicate lui. Astfel, în anul 1929, s-a bătut o medalie
jubiliară, care va fi intitulată „Ferdinand I”. Menirea ei era aceea de
a se marca anii săi de domnie, care erau următorii: 1914-1927. Piesa
are pe avers efigia Suveranului şi inscripţia „Ferdinand I, Rege al
României”, iar pe revers se află reprodusă, în chip artistic, „Coroana
Regală” şi imaginea unei cruci. Însemnurile de pe decoraţie se referă
la anii de domnie ai regelui Ferdinand şi anume: „1914-1927”81. În
sfârşit, în acelaşi an 1929, în cadrul sistemului de decoraţii din
România s-a instituit şi Ordinul „Ferdinand I”. După cum avea să se
consemnează în Decretul emis cu acel prilej, menirea instituirii acestei
decoraţii era de a se cinsti, elogia şi evoca amintirea şi memoria
regelui sub autoritatea şi sceptrul căruia se înfăptuise Marea Unire de
la 1 decembrie 1918. Distincţia avea să fie acordată, în principal,
cetăţenilor români, militari şi civili, care contribuiseră, prin faptele lor
exemplare, la înfăptuirea actului istoric de la 1 Decembrie 1918.
Decoraţia este realizată din aur, are înfăţişarea unei cruci care la
capetele sale reprezenta un „F”, de la numele regelui Ferdinand
Întregitorul! Deasupra însemnului în formă de cruce se află reprodusă
„Coroana Regală”. În lucrările istorice de specialitate se apreciază că
respectiva decoraţie ar fi fost, cel puţin în epocă, cea mai înaltă
distincţie românească de acest fel. Ea era prevăzută în şase grade
ierarhice şi anume: „Cavaler”, „Ofiţer”, „Comandor”, „Mare
Ofiţer”, „Mari Cruci” şi „Colan”82.
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Baston de mareşal,
model 1918,
care a aparţinut
regelui Ferdinand I

Ferdinand I, în ţinută de mareşal, tablou aflat
în biroul comandantului Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”

Regele Ferdinand I la o paradă militară dedicată zilei de 10 mai
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PLANURILE DE CAMPANIE ALE PĂRŢILOR DIN ANUL 1916
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OFENSIVA ARMATELOR ROMÂNE ÎN TRANSILVANIA
(18.08-06.09.1916)
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OFENSIVA ARMATELOR ROMÂNE ÎN TRANSILVANIA
(15.08-13.09.1916)
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OPERAŢIA DE LA MĂRĂŞEŞTI
(24 iulie – 21 august 1917)

PLANURILE DE CAMPANIE
ALE PĂRŢILOR PENTRU VARA ANULUI 1917
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LUPTELE DIN ZIUA DE 6 AUGUST 1917
DIN RAIONUL MĂRĂŞEŞTI

83

OPERAŢIA DE LA OITUZ
(26.07 – 09.08.1917)

84

SITUAŢIA FORŢELOR ROMÂNE ŞI UNGARE PE TISA
LA 06/19.07.1919
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ACŢIUNILE ARMATEI ROMÂNE PENTRU ELIBERAREA PĂRŢII DE VEST A
TRANSILVANIEI DE SUB OCUPAŢIA STRĂINĂ ŞI APĂRAREA MARII UNIRI DIN 1918

ACŢIUNILE TRUPELOR ROMÂNE ÎN SPRIJINUL
REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI
(7/20 ianuarie – 27 februarie / 12 martie 1918)
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OFENSIVA TRUPELOR UNGARE PE TISA ŞI
CONTRALOVITURA TRUPELOR ROMÂNE
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Regele Ferdinand I în uniformă de vânători de munte,
cu însemne de mareşal şi cu pieptul plin de decoraţii,
purtând pe cap „Coroana de oţel”

Regele Ferdinand I în uniformă de mareşal şi regina Maria,
în timpul unei manifestaţii populare
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Piatra de mormânt a regelui Ferdinand I,
aflată în incinta mănăstirii din Curtea de Argeş

91

CEL DE AL TREILEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE CAROL AL II-LEA
Conform celor consemnate în aproape toate
izvoarele istorice româneşti de primă mână,
regele Carol al II-lea este considerat a fi fost,
ca rânduire în timp, cel de al treilea mareşal al
României. Înalta şi onoranta demnitate a primito în ziua de 27 octombrie 1930, în cadrul unui
ceremonial ce s-a organizat la Sighişoara, după
încheierea manevrelor regale de toamnă. În acea
zi a avut loc, de fapt, o triplă înaintare în acea
demnitate. În primul rând, în ordine cronologică,
a regelui Carol al II-lea, apoi a generalului
Alexandru Averescu şi în al treilea rând a generalului Constantin
Prezan. La încheierea acelor manevre regale, după desfăşurarea unei
„reviste de front”, ministrul Armatei din acea epocă, generalul
Nicolae Condeescu, a dat citire, în faţa participanţilor, a textului înscris
pe „Cartea de mareşal” a regelui Carol al II-lea, iar apoi i-a înmânat
suveranului şi „Bastonul de mareşal”. Dar înainte de a ne referi ceva
mai pe larg la aspectele şi la momentele respective, considerăm necesar
să întocmim o schiţă de portret al celui de-al treilea mareşal al României,
aşa cum am procedat, de altfel şi atunci când am scris despre ceilalţi doi
mareşali români, adică despre regii Carol I şi Ferdinand I.
Viitorul rege Carol al II-lea s-a născut în ziua de 15 octombrie
1893 în palatul regal de la Sinaia, el fiind fiul regelui Ferdinand I şi al
reginei Maria. Copilul a fost botezat cu numele de Carol în onoarea
regelui Carol I.
Carol al II-lea este cel de-al doilea Hohenzollern venit pe lume
pe pământ românesc şi care a fost botezat în rit ortodox. Într-un izvor
istoric din epocă am găsit următoarea consemnare: „În cinstea
naşterii lui Carol al II-lea s-au tras, spre bucuria părinţilor noului
născut şi a Ţării, o sută una salve de tun.”
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Fiul de os regesc a învăţat de mic limba noastră dulce şi
frumoasă, primind apoi, de la părinţii şi dascălii săi, o cultură aleasă.
A studiat mai întâi în ţară cu străluciţi profesori români, printre aceştia
numărându-se Nicolae Iorga şi Gheorghe Murgoci. Au urmat apoi
cursurile „Şcolii fiilor de militari” din Iaşi, după care pe cele ale
„Şcolii militare de ofiţeri” din Bucureşti. În toamna anului 1909, la
vârsta de numai 16 ani, primeşte gradul de sublocotenent, fiind
încadrat apoi într-o subunitate a Regimentul 1 vânători care se afla în
garnizoana Craiova. Acesta este, de fapt, începutul propriu-zis al
carierei sale militare.
În anul 1912, principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, a fost
avansat la gradul de locotenent., iar după numai un an (1913) şi-a
continuat studiile la Academia Militară din Potsdam (Germania). În
izvoarele istorice româneşti din epocă se consemnează, adesea, că el
era profund atras de uniforma militară, de camarazii săi ofiţeri, dar şi
de viaţa de cazarmă. În acest sens, într-o carte de-a sa, regina Maria va
consemna următoarele: „Carol era adorat de ofiţeri şi de trupă şi
primea în dar de la aceştia uniforme miniaturale. Cu ele în mână,
umbla falnic de colo-colo, comandând oşti imaginare şi imitând
nemaipomenit de bine glasurile celor ce comandau ...”83.
Intrarea României în cel de-al Doilea Război Balcanic a marcat
şi prima participare a principelui Carol la o companie militară propriuzisă. Astfel, prin Înaltul Decret Regal nr. 4984, din 11/24 iulie 1913,
el a fost numit în funcţia denumită „ofiţer de ordonanţă” de pe lângă
Comandantul de căpetenie al Armatei de operaţii. Pe front n-a
participat, în mod direct, la acţiuni militare, ci a fost mai mereu în
apropierea tatălui său, regele Ferdinand, învăţând de la el şi de la
apropiaţii săi multe lucruri interesante specifice oricărei campanii.
La doar un an şi ceva de la încheierea războiului din 1913,
principele Carol va primi un nou grad militar. Astfel, pe 15/28
decembrie 1914 a fost înaintat la gradul de căpitan şi numit în funcţia
de comandant al companiei 1 din cadrul Regimentului 2 vânători
„Regina Elisabeta”.
Intrarea României în Războiul de reîntregire naţională, îl va găsi
pe principele Carol în armată, dar potrivit aprecierilor unor reputaţi
analişti militari prestaţia sa va fi doar „episodică şi nesemnificativă”.
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La începutul campaniei, bunăoară, după cum apreciază unii analişti
militari, el s-a aflat „în mod formal” încadrat într-o unitate de
vânători. În realitate, el se găsea în postura de „Ataşat” la Marele
Cartier General al Armatei Române, postură în care a participat la
analizele şi şedinţele specifice campaniei în care intrase România, la
vizitele şi controalele ce se organiza la unităţi şi mari unităţi ori la
inspecţiile făcute în cadrul unor comandamente de armată, de corpuri
de armate şi de divizii.
Conform celor consemnate în Buletinele Arhivelor Militare
Române, pe data de 21 noiembrie/4 decembrie 1916, principele Carol a
fost avansat la gradul de maior. În perioada dată, armata română - după
ce participase la acţiunile militare de la trecători, din Dobrogea, de pe
malurile Dunării, de la Jiu, Olt şi Neajlov şi din alte zone -, se găsea în
procesul de reorganizare în vederea reluării ulterioare a luptelor. În acea
perioadă, Carol al II-lea va fi implicat, în principal, în activităţi care
ţineau mai mult de unele cutume ale Casei Regale şi anume: efectuarea
de controale şi de inspecţii, împreună cu regele Ferdinand I, la unele
mari unităţi şi unităţi. Însă, din păcate, nici în continuare el nu se va
implica, în mod efectiv, în grelele şi în dramaticele acţiuni militare din
vara anului 1917 de pe frontul din Moldova. Nu ne vom referi la modul
concret la aceste aspecte, care nu fac, obiectul abordărilor noastre.
Considerăm însă util să remarcăm doar faptul că prezenţa sa pe frontul
din Moldova a constat, după cum se consemnează într-un document
istoric din epocă, „în vizite la mari unităţi din zonele ce se aflau, de
regulă, în afara contactului cu inamicul”. Dar pentru că el era fiu de
rege, principe moştenitor şi ofiţer, se va bucura, ulterior, de noi avansări
în grad şi în funcţii şi chiar de decorarea sa cu unul dintre cele mai înalte
distincţii militare din acea epocă. Astfel, la data de 3/16 octombrie 1917,
pe când avea deja gradul de locotenent-colonel, a fost numit la comanda
unui batalion de vânători de munte, iar la doar câteva zile, conform
Decretului nr. 1148, din 6/19 din 6/19 octombrie, avea să fie decorat cu
Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a. Distincţia primită era socotită
de către cei în drept „ca o recompensă la îndeplinirea vârstei de 24 de
ani”, dar, aşa cum se specifica în Decretul mai sus citat, şi „drept
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răsplată pentru vitejia avută în bătălia de la Mărăşeşti ..., pentru
prezenţa curajoasă a Prinţului între soldaţi”84.
Vom relata, în continuare, alte câteva aspecte din viaţa
ostăşească a lui Carol al II-lea, fără să ne referim însă şi la problemele
spinoase strâns legate de viaţa sa particulară, privată sau amoroasă,
probleme care sunt ample redate în numeroase lucrări de specialitate.
La data de 17/30 martie 1918, lui Carol al II-lea, care avea
atunci gradul de colonel, i s-a încredinţat Comanda Regimentului 1
vânători. Va primi apoi comanda Regimentului 8 vânători de munte,
unitate care a participat, de fapt, la luptele armatei române din anul
1919, desfăşurate cu vigoare şi cu vitejie pentru apărarea Ţării şi a
Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
În timpul muncii noastre de documentare pentru întocmirea cărţii
de faţă am descoperit, un document în care se relatează despre prezenţa
efectivă a principelui Carol pe frontul de pe Tisa. Este vorba de o
consemnare apărută într-o lucrare în care se consemnează următoarele:
„Astăzi (1 septembrie 1919 – n.n.), ASR Carol comanda regimentul
său pe frontul Tisei şi în această comandă, pe care o deţine pe
temeiul Înaltei Sale situaţii, unica sa preocupare este îndeplinirea
îndatoririlor sale ostăşeşti”85. Se cuvine să mai menţionăm că de
data aceasta oşteanul Carol şi-a îndeplinit îndatoririle ce-i reveneau pe
front. În această privinţă, o apreciere concretă am descoperit-o tot întrun document militar oficial, în cuprinsul căruia se scrie, printre altele:
„Pe data de 4 august 1919, Batalionul 3 vânători de Munte, cu
Brigada 3 roşiori, a plecat la ora 4 spre Budapesta. Batalionul 2
vânători de munte s-a pus în mişcare spre Gödöllö, unde a sosit la
ora 12, sub comanda Principelui Carol, cantonând în Palatul
Imperial”86.
La scurt timp după intrarea trupelor noastre în Budapesta, pe una
dintre cele mai înalte clădiri din Capitala Ungariei va flutura, timp de
câteva zile, drapelul tricolor al României.
Făcând un mic salt peste timp, vom constata faptul că oşteanulprincipe Carol va primi destul de rapid noi grade militare. Astfel, în anul
1921, el a fost avansat la gradul de general de brigadă. După numai doi
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ani, adică în 1923, va primi gradul de general de divizie, fiind numit,
onorific, şi „inspector general de armată”. Ulterior, principele Carol va
deveni rege al României, problematică despre care, din economie de
spaţiu grafic, nu ne propunem să vorbim. Considerăm însă necesar să
subliniem faptul că noul suveran a iubit uniformele militare şi festivităţile
organizate în ţară şi s-a preocupat de unele probleme privitoare la
organizarea, dotarea şi instruirea organismului nostru militar.. Nu putem
trece cu vederea nici peste faptul că preocupările regelui Carol al II-lea
privitoare la întărirea şi reformarea armatei române aveau să se
materializeze prin elaborarea şi adoptarea unei legislaţii adecvate. Este
vorba, printre altele, de următoarele acte legislative: „Legea selectivă la
modificarea Legii de organizare a armatei (aprilie 1932)”; „Legea
privind organizarea Aeronauticii şi înfiinţarea Subsecretariatului de
Stat al Aerului (1932)”; „Legea asupra organizării naţiunii şi
teritoriului pentru timp de război” (1933); „Legea pentru pregătirea
preliminară a tineretului” (1934) şi „Legea pentru înfiinţarea
Fondului Naţional al Marinei” şi altele.87
În sfârşit, de numele Regelui Carol al II-lea se leagă şi iniţierea, iar
apoi adoptarea şi promulgarea Legii privind crearea demnităţii de
„Mareşal al României”. La această Lege şi la personalităţile care aveau
să fie onorate cu această înaltă demnitate, implicit a suveranului de atunci
al României, ne-am referit ceva mai înainte în principal în partea de
început a cărţii, dar ne vom referi ceva mai pe scurt şi în cele ce urmează.
Demnitatea de Mareşal al României s-a instituit, aşa cum s-a
arătat de fapt şi în primele două capitole ale cărţii de faţă, în anul
1930, iar iniţiatorul a fost regele Carol al II-lea. S-a întocmit „mai
întâi” un proiect de lege, care apoi a fost pe larg discutat şi dezbătut
atât în mass-media, cât şi în Parlament. În cele din urmă, cu
observaţiile, completările şi modificările de rigoare, proiectul de Lege
la care ne referim s-a adoptat ca lege de către Parlamentul României,
iar în forma sa finală s-a promulgat în anul 1930, prin Decretul-lege
nr. 2451, din 1 iulie 1930.
În virtutea Legii privitoare la acordarea demnităţii de mareşal al
României, în ziua de 25 octombrie 1930, în cadrul unui ceremonial
adecvat organizat la Sighişoara, mai întâi regele Carol al II-lea iar
apoi şi generalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan avea să
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primească onorantul rang sau titlu de „Mareşal” şi „Bastonul de
Mareşal”. Onoarea de a citi textul de pe „Cartea de Mareşal” a regelui
Carol al II-lea a revenit ministrului armatei din acel timp, generalul
Nicolae Condeescu. Iată ce este înscris pe acel document istoric:
„Neamul românesc, în fireasca lui întregire şi oastea
românească, se află sub ocrotirea Măriei Tale, întâiului rege
născut pe Pământul Patriei.
Pentru conştiinţa înaltă a datoriei pe care Măria Ta ai
arătat-o şi insuflat-o tuturor ostaşilor Ţării,
Pentru virtutea pe care ai sădit-o în sufletele tinerilor
vlăstare ale Neamului înălţându-te la vitejesc simţământ de Ţară,
de dragoste de aproape şi la porniri spre jertfă,
Pentru vitejia pe care ai arătat-o în Războiul cel mare (19161919 – n.n.), când în fruntea ostaşilor tăi, în Carpaţi şi pe Tisa, ai
sădit credinţă în izbândă;
Pentru râvna şi munca neobosită cu care ai întemeiat şi ai
oţelit oastea munţilor şi văzduhului,
Armata, prin mine, sfetnic al Măriei Tale, te roagă pe Tine,
Fiu şi Părinte al Ţării, Domn şi stăpânitor al tuturor plaiurilor
româneşti, să primeşti drept prinos al ei de recunoştinţă şi
devotament, însemnele rangului de mareşal”88.
După citirea acestui text, participanţii la acea festivitate au
aplaudat minute în şir. După aceea, generalul Nicolae Condeescu a
înmânat Suveranului şi „Bastonul de Mareşal”. Au urmat, evident,
alte minute de aplauze.
Este interesant de arătat cum arăta acel „Baston de Mareşal”.
Are forma unui tub cilindric, cu două capete (capace) tronconice la
extremităţi , având lungimea de 49,7 cm, fiind realizat din aur pur. A
fost proiectat de oameni pricepuţi din cadrul armatei române, ei
inspirându-se, într-un anumit fel, după bastoanele de feldmareşal şi
mareşal existente în alte ţări cu glorioase tradiţii. Pe o mare porţiune
din lungimea sa, bastonul este îmbrăcat în catifea de culoare purpurie
şi are pe ea brodate, cu fir de aur, elemente cu putere de simbol, la noi,
la români, ca de pildă, acvile şi capete de bour, acestea fiind dispuse în
şir vertical. Cele două capace ale piesei sunt şi ele frumos decorate
atât cu elemente simbolice (frunze de laur, de acet şi de viţă de vie),
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cât şi cu inscripţii simbolice. Astfel, pe capacul superior se află
reprodusă, pe de o parte, stema României Mari, iar pe de altă parte,
crucea Ordinului „Mihai Viteazul” şi cifrul încoronat al regelui Carol
al II-lea, acestea fiind încadrate cu două cununi din frunze de laur. Tot
pe respectivul capac se află înscrisă inscripţia „Nihil Sine Deo”. În
legătură cu cele două elemente simbolice aflate pe acest capac al
Bastonului de mareşal, considerăm interesant să arătăm că în forma
iniţială în care fusese proiectat respectivul „sceptru”, nu se stabilise cu
claritate care să fie acestea. Dar ulterior, oameni cu profunde sentimente
curat patriotice, le-au stabilit în mod expres. În legătură cu acest fapt, în
ziua de 4 iulie 1930, când se lucra de zor la confecţionarea „Bastonului
de mareşal românesc”, ca să folosim şi o astfel de formulare, printr-o
adresă specială, şeful Casei Militare Regale îi comunica Ministrului
Armatei, care răspundea direct de confecţionarea bastonului, următoarea
decizie a suveranului Ţării: „Majestatea sa Regele a hotărât: Pe cele
trei Bastoane de Mareşal, comandate la Paris (ale viitorilor mareşali
Carol al II-lea, Alexandru Averescu şi Constantin Prezan – n.n.), se va
pune «Crucea Mihai Viteazul» şi «Cifra Regală a Majestăţii Sale
Regele Carol al II-lea».”89
Regele Carol al II-lea a fost tare mândru arunci când a primit
înalta şi onoranta demnitate de Mareşal şi, respectiv, „Bastonul de
Mareşal”. Pe această linie, în numeroase lucrări şi articole care au
fost publicate în România, se consemnează, printre altele, că aproape
la toate festivităţile oficiale la care urma să participe, Carol al II-lea se
îmbrăca în uniforma de mareşal şi purta în mână „plin de mândrie,
Bastonul său de Mareşal”.
Când s-a întocmit acest capitol al lucrării de faţă în forma sa
iniţială, noi, autorii ei, ne-am pus, la un moment dat, în mod firesc,
următoarea întrebare: „A îndeplinit oare regele Carol al II-lea
criteriile de bază care erau prevăzute în legea pentru primirea
demnităţii sau a rangului de mareşal?” Le-a îndeplinit, socotim noi,
doar în parte. În actul legislativ la care ne referim se prevedea, în mod
expres, că demnitatea de Mareşal al României „se putea conferi
generalilor care, în grad de general de corp de armată, au condus
cu succes operaţiile armatei române în funcţie de Şef al Marelui
Cartier General sau de comandant titular al unei armate în
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războiul pentru întregirea neamului.” În realitate, Carol al II-lea nu
îndeplinea niciuna dintre aceste prevederi. Nu avea atunci nici gradul
de general de corp de armată şi nici nu comandase trupele, pe front, în
funcţiile de Şef al Marelui Cartier General sau de comandant titular al
unei structuri militare de tip armată! El nu îndeplinea nici o altă
prevedere consemnată într-un alt act normativ relativ la conferirea
rangului de mareşal, act adiţional întocmit după intrarea în vigoare a
Legii nr. 199 şi anume acela de a fi fost cap al Ordinului „Mihai
Viteazul”, adică să fie posesorul tuturor celor trei clase ale celei mai
înalte decoraţii militare româneşti din epocă şi chiar de mai târziu. 90
Până la primirea celui mai înalt rang militar, regele Carol al II-lea
fusese decorat doar cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a 3-a, distincţie
ce-i fusese conferită de regele Ferdinand I în ziua de 6 octombrie 1917,
pe când decoratul purta gradul de locotenent-colonel şi se afla în
Regimentul 1 Vânători, unitate participantă la campania militară din
perioada 1916 – 1918.
Aşa cum sunt, de fel, mai exigenţi şi mai riguroşi în aprecierile
lor tinerii cercetători români în ale istoriei, cu câţiva ani în urmă, unul
dintre aceştia (locotenent doctorand Laurenţiu Popescu), avea să
spună următoarele într-o comunicare ştiinţifică: „Cu toate că nu
îndeplinea condiţiile stipulate în Legea nr. 199/1930, regele Carol
al II-lea se (auto) intitulează Mareşal al României, în calitatea sa
de Comandant Suprem al armatei române.”91
În realitate, apreciem noi, autorii acestei lucrări, primirea de
către Suveranul României a înaltului rang de mareşal avea însă şi o
justificare „legală”. Acest fapt nu trebuie să-l omitem sau să nu ţinem
seama de el! Este vorba de o prevedere expresă şi clară cuprinsă în
Constituţia României din anul 1923, în care se stipula faptul că „Regele
este capul puterii armate”. Or a fi fost „capul” puterii militare a Ţării
însemna, de drept şi de fapt, că persoana în cauză conducea întreaga
oştire a Ţării atât în timp de pace, cât şi în timp de război! În
respectiva situaţie se afla, deci, şi regele Carol al II-lea.
O altă posibilă „justificare legală”, prin care s-ar putea înţelege
şi accepta de ce regele Carol al II-lea a primit acel rang, se referă la
90

Vezi comunicarea ştiinţifică intitulată „Mareşalii României, cavaleri ai Ordinului Militar
«Mihai Viteazul»”, din volumul „Mareşalii României”, Bucureşti, 1999, pp. 137-139.
91
Lt. drd. Laurenţiu Popescu, „Mareşalii României, cavaleri ai Ordinului Militar «Mihai
Viteazul»”, în „Mareşalii României”, Bucureşti, 1999, p. 137.
99

existenţa precedentului din anul 1918, când a fost înălţat la demnitatea
de mareşal regele Ferdinand I. Ori, pe atunci, Suveranul primise
strălucita demnitate şi în calitatea sa de „Comandant suprem al
armatei”, postură în care se afla în 1930 noul suveran, adică regele
Carol al II-lea.
După această cam lungă dispută pro şi contra referitoare la
primirea de către regele Carol al II-lea a rangului de Mareşal al
României, n-avem încotro decât „să dăm Cezarului ce este al
Cezarului”, după cum clar şi frumos se spune într-un proverb popular
de mare circulaţie la români. În consecinţă, se cuvine să apreciem că
Regele Carol al II-lea, ca suveran al României, a primit „în mod
onorific”, dar şi „în mod oficial”, în anul 1930, „Rangul de mareşal”
şi respectiv „Cartea de Mareşal al României”
*
*
*
Deşi a primit înalta şi onoranta demnitate de Mareşal al
României, în viaţa şi în activitatea regelui Carol al II-lea au fost
urcuşuri şi coborâşuri, înfăptuiri de seamă în slujba Ţării pe plan
economic, social şi cultural, dar şi evidente greşeli şi neîmpliniri
(printre altele, căsătoria cu Zizi Lambrino şi Elena Lupescu, abdicarea
tronului, părăsirea României, cutreierarea prin numeroase state ale
lumii ca un „aventurier” etc.). Nu ne propunem să ne referim pe larg
la aceste aspecte pentru că ele nu fac obiectul demersului nostru
scriitoricesc. Socotim însă necesar să arătăm că, în cele din urmă,
după o viaţă deosebit de agitată, Carol al II-lea se va stabili în
Portugalia, în orăşelul Estoril. Acolo, în anul 1953, după 80 de ani de
viaţă, 10 ani de domnie, Carol al II-lea s-a stins din viaţă. A fost
înmormântat, cu fastul cuvenit unui fost rege, în cimitirul regal al
mănăstirii „Sf. Vicente”, ce se află în imediata apropiere a Lisabonei.
Dar după aproape o jumătate de secol de la trecerea sa în
nefiinţă, departe de pământul natal, conform se pare şi a dorinţei sale
de pe urmă, în urma unor propuneri făcute în Senatul României de
către cei care l-au stimat, l-au iubit şi l-au admirat pe fostul Suveran,
guvernul ţării noastre, cu avizul unor membri ai fostei familii regale,
au făcut, în cele din urmă, demersurile necesare la oficialităţile statale
din Portugalia, obţinând aprobarea ca rămăşiţele pământeşti ale lui
Carol al II-lea să fie aduse în ţara sa de origine. Ca urmare, în anul
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2003, s-a petrecut acest lucru. În consecinţă, în acel an, în luna
februarie, rămăşiţele osemintelor fostului Suveran al României au fost
aduse şi depuse, după un tradiţional ceremonial de stat şi ostăşesc,
într-o capelă ce se află în interiorul curţii mănăstirii din Curtea de
Argeş, adică doar la câţiva metri de locul în care şi-au găsit loc de
odihnă veşnică regii Carol I şi Ferdinand I şi soţiile acestora. Capela
în care se află în prezent rămăşiţele pământeşti ale regelui Carol al IIlea a fost, în trecutul ceva mai îndepărtat, sediul corpului de gardă al
Palatului regal de la Curtea de Argeş. De acolo aveau să iasă, adesea,
elegant echipaţi şi în pas de defilare, militarii care asigurau paza
palatului şi a mănăstirii pentru a-i adresa, chiar şi lui Carol al II-lea,
salutul ostăşesc. Ultimul salut ostăşesc pe care avea să-l primească
fostul Suveran, de fapt rămăşiţele sale pământeşti, s-a petrecut, în luna
februarie 2003, la Curtea de Argeş, în cadrul unui ceremonial de doliu.
Cu prilejul readucerii acasă a osemintelor fostului rege şi mareşal al
României sau ale ,,fostului fiu rătăcit al României”, cum s-a
exprimat atunci un prelat într-un scurt discurs funerar, din iniţiativa
,,Fundaţiei Prinţului Paul de România” s-a bătut o medalie
omagială. Piesa are reprodusă pe avers stema României în vremea
domniei regelui Carol al II-lea, la baza căreia se află o eşarfă cu
înscrisul ,,Nimic fără Dumnezeu!” şi cu data emiterii medaliei, adică
luna februarie 2003. Pe reversul piesei este reprodusă, în toată
splendoarea ei, imaginea mănăstirii din Curtea de Argeş, iar circular,
următoarea legendă explicativă: ,,Aducerea în ţară, după 50 de ani,
a osemintelor regelui Carol al II-lea. 1893-1953”.
În partea de încheiere a acestui capitol al lucrării noastre socotim
că sunt binevenite încă două aprecieri de sinteză referitoare la
personajul la care ne-am referit. Prima dintre acestea se referă la faptul
că, la fel ca toţi regii României, regele Carol al II-lea a fost declarat, la
data de 17 mai 1921, membru de onoare al Academiei Române, iar
după mai puţin de un deceniu (anul 1930), Preşedinte de onoare şi
protector al Academiei Române. Cea de-a doua apreciere o reprezintă
faptul că în anul 1934, potrivit Decretului Regal nr. 3027, din 13 XI
1934, în cadrul sistemului românesc de decoraţii s-a emis medalia
intitulată „Amintirea Regelui Carol al II-lea”. Pe aversul piesei se
află reprodus chipul Suveranului, redat în profil, iar pe revers este
reprezentat un scut pe care este redată cifra regală şi înscris anul
„1934”. Medalia avea trei clase şi anume: cl. I, de aur: cl. a II-a, de
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argint şi cl. a III-a, de bronz.92 Ulterior se vor mai bate alte câteva
decoraţii dedicate sau închinate regelui Carol al II-lea.

Tablou cu imaginea regelui Carol al II-lea, în ţinută de mareşal,
aflat în biroul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Regele Carol al II-lea, în momentul în care primeşte demnitatea de mareşal
şi bastonul de mareşal (imagine din anul 1930)
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Uniformă de ceremonie de mareşal, model 1930,
care a aparţinut Regelui Carol al II-lea.
(Imagine aflată într-o vitrină a Muzeului Militar Naţional)

Crucea ordinului „Mihai Viteazul”
cu cifrul regelui Carol al II-lea reprezentată
pe capacul inferior al Bastonului său de mareşal
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Mormântul regelui Carol al II-lea

Copertă cărţii intitulate „Carol al II-lea. Între datorie
şi pasiune. Însemnări zilnice”, Vol. 4 (1943-1945)”
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Medalia comemorativă „Amintirea Regelui Carol al II-lea”

Cavoul din curtea mănăstirii din Curtea de Argeş,
unde se află în prezent locul de odihnă veşnică a regelui Carol al II-lea.
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CEL DE AL PATRULEA MAREŞAL
AL ROMÂNIEI, ALEXANDRU AVERESCU
Cel de-al patrulea mareşal al României, în
ordine cronologică a primirii acestei demnităţi, este
Alexandru Averescu, militar de carieră al armatei
române. Ca român de viţă veche şi ca oştean, el şi-a
iubit Patria din adâncul inimii sale, luptând în mod
efectiv şi în chip exemplar pentru independenţa,
libertatea şi reîntregirea ei. Subliniind acest
limpede adevăr, cu geniala sa putere de sinteză,
istoricul Nicolae Iorga aprecia că el a fost un bărbat
de excepţie al neamului românesc. Astfel, în
lucrarea sa intitulată „Oameni care au fost”, spune
că mareşalul Alexandru Averescu a fost „Unul din marii domni de
oaste pe care i-a avut poporul românesc”93.
Oşteanul de excepţie Alexandru Averescu a fost înălţat la înalta şi
onoranta demnitate de mareşal în anul 1930. Evenimentul s-a petrecut în
ziua de 27 octombrie, în oraşul Sighişoara, în cadru unui ceremonial
militar cu totul deosebit organizat acolo cu prilejul încheierii manevrelor
militare regale de toamnă. Dar înainte de a ne referi ceva mai pe larg la
acest eveniment, vom prezenta, în linii principale, aşa cum am procedat
şi în celelalte trei capitole anterioare ale lucrării, unele aspecte
semnificative din viaţa de oştean a mareşalului Alexandru Averescu,
insistând în mod cu totul deosebit pe cele privitoare la calităţile şi
însuşirile sale militare şi la faptele şi meritele care aveau să justifice
primirea acelei strălucitoare demnităţi, rang sau grad militar.
Alexandru Averescu s-a născut în ziua de 9 martie 1859 în satul
Babele, de lângă Ismail (Basarabia), localitate care după unirea
Basarabiei cu Patria Mamă va purta numele său vreme de câţiva ani.
Copilăria, primii săi ani de şcoală şi un an de studiu la un seminar
teoretic, i-a petrecut la Ismail. După aceea va veni la Bucureşti, înscriinduse la Şcoala de Arte şi Meserii, pe care a absolvit-o în anul 1876.
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Soarta a făcut însă ca românul basarabean să nu profeseze în
meseria pe care şi-o alesese. În perioada care a urmat, adică începând
cu anul 1877, Alexandru Averescu avea să ia contact direct cu armata,
căreia i se va dedica, în chip exemplar, cea mai mare perioadă a vieţii
sale. Astfel, primul contact cu oştirea română l-a avut în anul citat mai
sus – 1877 –, în contextul în care trupele noastre vor participa, alături
de cele ruse, la războiul de independenţă din 1877-1878.
La începutul campaniei, în cadrul oştirii române s-a simţit
nevoia stringentă de a spori numărul efectivelor armatei noastre,
dându-se posibilitatea tinerilor români doritori de a se angaja în mod
voluntar în oştire. În contextul dat, din dorinţa „de a-şi găsi un loc
mai sigur şi mai demn în viaţă”, după cum avea să se exprime, ceva
mai târziu, în amintirile sale un fost camarad de al lui, tânărul
Alexandru Averescu, pe când abia împlinise vârsta de 18 ani (1877) a
fost admis, ca voluntar, în escadronul de jandarmi călări din
garnizoana Ismail. Iniţial a fost repartizat la partea sedentară „din
cauza condiţiilor sale fizice ceva mai firave”, după cum se
consemnează în mai multe lucrări de istorie în care se vorbeşte despre
participarea armatei române la războiul de independenţă. Dar după un
timp foarte scurt, la insistenţele mamei sale de „a fi trimis pe front”,
tânărul oştean voluntar va fi încadrat într-o unitate operativă. Este
vorba de Regimentul 5 călăraşi, care îşi avea garnizoana în Galaţi. Cu
această unitate el a participat la luptele de pe frontul de dincolo de
Dunăre pe toată durata campaniei.
Participarea oşteanului voluntar Alexandru Averescu la războiul de
independenţă din 1877-1878 va însemna pentru el şi începutul carierei
sale militare, care se va întinde pe o durata de câţiva zeci de ani.
La data de 10/22 septembrie 1877, pe când oşteanul Alexandru
Averescu se afla pe frontul de dincolo de Dunăre, el a fost avansat la
gradul de brigadier. Câteva luni mai târziu, adică pe data de 10 martie
1878, a primit gradul de sergent. Ca urmare a participării sale la
războiul de independenţă, sergentul Alexandru Averescu a fost
decorat apoi cu medalia românească „Crucea Trecerii Dunării” şi cu
„Medalia Comemorativă la campania din 1877” emisă de Rusia.
În toamna anului 1878, începând din luna septembrie, sergentul
Alexandru Averescu s-a angajat definitiv în armata română. După
numai un an, tânărul gradat este selecţionat pentru a urma Şcoala
divizionară de subofiţeri, care funcţiona la mănăstirea Dealu. În anul
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1881 a absolvit acea instituţie militară de învăţământ ca şef de
promoţie, fapt pentru care, conform reglementărilor din epocă, a
primit gradul de sublocotenent, intrând astfel în corpul ofiţerilor.
Apoi, „fiind mândru nevoie mare de acest grad ofiţeresc”, după
cum se va exprima el mult mai târziu într-o însemnare memorialistică,
tânărul ofiţer Alexandru Averescu şi-a desfăşurat activitatea
ostăşească, timp de aproape patru ani, în cadrul Regimentului 1
roşiori, iar apoi în Regimentul 6 călăraşi. În cadrul acestor unităţi el se
va afirma „ca un foarte bun instructor”, aşa cum se consemnează,
de altfel, într-o „notă de serviciu ce avea să fie întocmită de către
unul dintre şefii săi direcţi”. În anul 1884, văzând în tânărul
sublocotenent un cadru militar „de viitor”, cei în drept i-au aprobat să
susţină examenul de admitere la Şcoala Superioară de Război de la
Torino (Italia), fiind „declarat reuşit”. În consecinţă, timp de doi ani
(1884-1886) a urmat cursurile acestei instituţii militare de învăţământ,
care era considerată în epocă una dintre cele mai renumite şcoli cu acest
profil din Europa. În anul 1886 sublocotenentul Alexandru Averescu a
absolvit cu rezultate „foarte bune” respectiva şcoală, obţinând două
succese ostăşeşti remarcabile: primul se referă la înaintarea sa la gradul
de locotenent (8 aprilie 1886), iar cel de-al doilea, la brevetarea lui ca
„ofiţer de stat major” (26 noiembrie 1886).
După absolvirea Şcolii Superioare de Război de la Torino,
locotenentul Alexandru Averescu şi-a desfăşurat activitatea militară în
cadrul Regimentului 9 cavalerie, perioadă în care s-a remarcat atât în
instruirea efectivelor pe care le-a avut în subordine, cât şi prin
publicarea unor articole cu conţinut militar în coloanele „Revistei
Armatei” şi a revistei „România militară”.
În anul 1889, la data de 30 august/11 septembrie, Alexandru
Averescu este înaintat la gradul de căpitan. Începând din acel an,
ofiţerul „prinde parcă aripi de zburător în cariera militară”, după
cum avea să afirme unul dintre şefii să-i din acea perioadă. În acest
sens, amintim că în anul 1892 devine profesor la Şcoala de ofiţeri de
cavalerie şi comandant de escadron de elevi în aceeaşi instituţie
militară de învăţământ.
La începutul anului 1894, datorită însuşirilor şi calităţilor pe care
le dovedise pe linie de învăţământ militar, dar şi ca „ofiţer de stat
major”, Alexandru Averescu este avansat la gradul de maior şi numit
comandant (director) al Şcolii Superioare de Război, care funcţiona în
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garnizoana Bucureşti (instituţie superioară de învăţământ militar ce
fusese creată în anul 1889). Era, evident, una dintre cele mai
importante şi mai onorante funcţii de până atunci din cariera sa
militară. De regulă, în acea vreme erau numiţi în calitate de
comandanţi de instituţii militare de învăţământ, implicit în Şcoala
Superioară de Război, colonei şi generali. De data aceasta s-a făcut o
excepţie. Venea la conducerea celei mai înalte instituţii de învăţământ
militar un ofiţer cu gradul de maior, dar nu un oarecare ofiţer, ci un
absolvent al unei Şcoli Superioare de Război dintr-o ţară cu vechi şi
bogate tradiţii militare şi cu o anumită experienţă pe linie de
învăţământ ostăşesc. Instituţia militară în care a fost numit maiorul
Alexandru Averescu nu era pentru el o „necunoscută”. Mai înainte el
fusese acolo profesor de tactică. În noua sa postură, el avea să se
remarce ca un cadru militar de excepţie. Printre altele, a reuşit să
îmbunătăţească structura şi calitatea învăţământului. A insistat ca în
cadrul Şcolii Superioare de Război să se pună un accent deosebit, pe
de o parte, pe studiul istoriei şi geografiei militare şi a regulamentelor,
iar pe de altă parte, pe efectuarea de exerciţii sau de aplicaţii tactice pe
hartă şi pe teren, denumite în epocă şi „jocuri de război”. Tot în
vremea comenzii sale, elevii-studenţi de la Şcoala Superioară de
Război aveau să participe, anual, din iniţiativa comandantului
respectivei instituţii, la efectuarea „unui stagiu de comandă la trupe”.
Unii dintre ofiţerii elevi care au urmat cursurile Şcolii Superioare de
Război sub comanda maiorului Alexandru Averescu aveau să aprecieze
că acesta a fost şi a rămas în conştiinţa lor „un profesor şi un teoretician
militar de excepţie”, ba şi mai mult, „un creator de şcoală”.
În anul 1896, după ce asigurase comanda Şcolii Superioare de
Război „în condiţii excelente”, după cum se stipulează într-o „Notă
de apreciere” făcută de către cei în drept la adresa sa, potrivit Înaltului
Decret nr. 3428, din 15/28 august, ofiţerul superior Alexandru Averescu
este numit „Ataşat militar al României” pe lângă legaţia română de la
Berlin. Din economie de spaţiu nu ne propunem să scriem aici despre
activitatea sa diplomatică. Consemnăm doar faptul că acea activitate s-a
întins pe o durată de circa doi ani (1896-1898).
În anul 1898, Alexandru Averescu este rechemat în ţară, înaintat
la gradul de locotenent-colonel şi numit la comanda Regimentului 4
roşiori. Era o unitate de elită a armatei. Era „proprietatea” prinţesei
Maria, soţia prinţului moştenitor Ferdinand, viitoarea regină a
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României. Referindu-se la frumoasa şi bogata activitate a locotenentcolonelului Averescu la comanda acelei unităţi, un comandant de-al
său, fost coleg la mănăstirea Dealu, nota următoarele în jurnalul său
intim: „Se scoală la 6 dimineaţa, lucrează până la 8, vine apoi la
cazarmă şi stă până la 1. Ia dejunul acasă – lucrează până la 6-6½,
vine la cazarmă sau uneori face vizite (la subordonaţii săi - n.n.). La
ora 8 i-a masa şi dacă nu este invitat sau nu are invitaţi, lucrează
până la 12 sau 1 dimineaţa. Este muncitor fără pereche”94.
Ca urmare a rezultatelor foarte bune pe care le obţine la comanda
regimentului, dar şi a bogatei sale activităţi publicistice pe linie de teorie
militară, începând cu data de 24 septembrie/6 octombrie 1899,
Alexandru Averescu este mutat la Marele Stat Major, ca şef al secţiei
„Organizare-mobilizare”. A rămas în această funcţie de o importanţă
deosebită timp de aproape cinci ani, adică până în 1904, perioadă în care
fusese înaintat şi la gradul de colonel (10/23 mai 1901).
În anul 1904, la 15 aprilie, colonelul Alexandru Averescu este
numit la comanda Brigăzii 1 roşiori, care-şi avea garnizoana la Tecuci.
Acolo şi-a exercitat comanda cu rezultate „foarte bune”, aşa cum
rezultă şi din „Notele de serviciu” ce erau întocmite la adresa sa.
Concomitent cu efectuarea activităţii de comandă, în perioada dată el
a scris numeroase articole şi cărţi pe teme tactice, de strategie, de
instruirea trupelor şi de istorie militară, pe de o parte, iar pe de altă
parte a ţinut o seamă de conferinţe pe teme de tactică, de geografie şi
de istorie militară atât în rândurile militarilor, cât şi a populaţiei civile.
În anul 1906, la data de 10/23 mai, care era şi zi aniversară
regală, colonelul Alexandru Averescu primeşte bine-meritatul şi
onorantul grad de general de brigadă. El avea pe atunci vârsta de 47 de
ani. În anul următor 1907, la data de 12/25 martie, generalul
Alexandru Averescu este numit în înalta funcţie de ministru de
Război. În unele izvoare istorice din epocă se spune că la acea dată el
„era unul dintre cei mai tineri generali ai armatei române”. În
noua sa postură, găsind „o multă dezordine în cadrul
departamentului de război al ţării”, după cum se apreciază în unele
documente istorice din epocă, el s-a străduit să „pună cât mai rapid
ordine” în cadrul ministerului. În această privinţă, printre primele
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măsuri pe care le-a luat s-a numărat întocmirea şi emiterea „Ordinului
circular nr. 6, din 13/26 martie 1907, document în care se fixa „Evoluţia
trupelor în timp de pace şi de război”. Acel ordin a avut, printre altele,
un rol deosebit de important în revigorarea instruirii trupelor.
Pe timpul în care s-a aflat la conducerea Ministerului de Război,
generalul Alexandru Averescu şi-a adăugat la biografia sa şi pete
negre. Acestea sunt legate, printre altele, de participarea unor unităţi
militare la înăbuşirea în sânge a amplei răscoale a ţăranilor din anul
1907. Sub conducerea sa directă se întocmise, din timp, un document
militar intitulat „Instrucţiunile asupra întrebuinţării armatei în caz
de tulburare. Somaţiuni. Stare de asediu”95. În acele instrucţiuni,
meticulos întocmite, se stabilea, în mod concret, cadrul şi modalităţile
în care urma să acţioneze armata pentru reprimarea mişcărilor
ţărăneşti. Printre altele, în respectivele instrucţiuni se aprecia că
intervenţia armatei la reprimarea acţiunilor de luptă ale ţărănimii era
considerată „Operaţiune de război”. Nu ne propunem să ne referim,
în continuare, la modul concret în care a intervenit armata, sub
conducerea generalului Averescu, la reprimarea răscoalei. O atare
problemă nu face obiectul lucrării noastre. Nu putem însă să nu arătăm
că prin modul în care a acţionat armata la reprimarea acţiunilor de
luptă populare din 1907, el, generalul Alexandru Averescu a apărut în
faţa conducerii regale şi statale româneşti ca un fel de „Salvator al
Patriei” şi al „Dinastiei”.
În perioada care a urmat, marcată de anii 1908-1916, în cariera
militară a generalului Alexandru Averescu au urmat evidente „suişuri
şi coborâşuri”. Între acestea, consemnăm pe cele pe care noi le
considerăm ca fiind cele mai importante: în anii 1909-1911 se află la
comanda Diviziei 1 infanterie; în anul 1911, prin decretul regal nr.
3664/1911, este numit în funcţia de şef al Marelui Stat Major, funcţie
pe care o va deţine timp de câţiva ani. În perioada dată, în luna aprilie
1912, generalul de brigadă Alexandru Averescu primeşte următorul
grad, pe cel de general de divizie; în anul 1913 prin implicarea sa
directă, ca mare specialist în elaborarea unor documente militare de
importanţă strategică, întocmeşte şi pune în aplicare „Planul de
operaţii Ipoteza 1 bis”, document militar menit să verifice
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capacitatea combativă a oştirii române din acel timp. Prin acel
document se viza direct evaluarea capacităţii de acţiune a oştirii
noastre în cel de-al Doilea Război Balcanic, la care trupele române
aveau să participe, cu un deplin succes, pe frontul de dincolo de
Dunăre, dar din fericire fără prea mari vărsări de sânge. Cum privitor
la desfăşurarea celui de-al Doilea Război Balcanic şi respectiv şi la
participarea efectivă a trupelor noastre la acel război, s-au publicat
multe lucrări şi studii româneşti, nu ne propunem să ne referim la
aceste aspecte.
La sfârşitul anului 1913, din considerente multiple, generalul
Alexandru Averescu şi-a dat demisia din funcţia de şef al Marelui Stat
Major. Din documente istorice cercetate de noi rezultă că principalul
motiv al demisiei ar fi fost legat de o conjunctură politică şi anume de
schimbarea guvernului, venind la putere liberalii, în frunte cu Ion I.C.
Brătianu, care va deveni prim-ministru. Se spune că acesta nu-l agrea
pe Averescu. Sesizând acest fapt, chiar şi regele Carol l-ar fi sfătuit pe
general „Să treacă la trupe timp de câţiva ani”. În această privinţă,
noi am depistat şi o declaraţie a Suveranului, în care el îi spunea,
printre altele, ilustrului oştean: „Chiar este bine să reluaţi contactul
cu trupa acum, cât mai avem linişte, căci eu cred că cu siguranţă nu
se va întâmpla nimic, cel puţin cinci ani şi până atunci veţi reveni
iarăşi la Statul Major”96.
Ne surprinde ce intuiţie şi ce viziune pozitivă a avut Carol I
atunci când i-a dat generalului Alexandru Averescu acel sfat! Pentru
că, în realitate, după mai puţin de trei ani de zile, oşteanul de elită va
veni din nou, în prim plan, la conducerea armatei române. Dar până
atunci el se va afla la „trupe”, fiind numit de către cei în drept la
comanda Corpului 1 armată, care-şi avea sediul în garnizoana
Craiova. Pe timpul în care şi-a exercitat comanda în cadrul acelei mari
unităţi, generalul Alexandru Averescu s-a îngrijit, se pare, mai puţin
de problemele stricte ale conducerii trupelor la comanda cărora se afla,
ci mai mult de studierea evoluţiei evenimentelor militare în diferite
ţări din Europa (Germania, Anglia, Italia etc.) şi de scrierea unor studii
militare de specialitate. Pe această linie, într-o lucrare biografică
dedicată generalului, din care am citat şi ceva mai înainte, se arată,
printre altele, următoarele: „Aflat relativ departe de agitaţia
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politică, dar nu complet străin de ea, Alexandru Averescu a
observat cu atenţie mersul evenimentelor politice interne şi
internaţionale” şi s-a preocupat de scrierea unor lucrări, între care sau numărat şi cea intitulată „Notiţe zilnice din război”97.
Dar perioada cea mai importantă şi cea mai elogioasă din viaţa
generalului Alexandru Averescu este strâns legată de participarea sa la
războiul nostru drept, eliberator şi de reîntregire naţională din anii
1916-1919, iar faptele sale de arme din perioada respectivă vor atârna
greu atunci când se va pune pe tapet, de către cei în drept, ca el să fie
înaintat la înalta demnitate de mareşal. Pe timpul pregătirii şi
desfăşurării campaniei din 1916, el va fi un comandant de excepţie. Se
va implica direct în întocmirea planurilor de luptă, în organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor militare; va fi pe front acolo unde se impunea
prezenţa unui cadru militar de elită. La începutul campaniei, lui i s-a
încredinţat mai întâi comanda Armatei a 2-a române, iar pentru o
scurtă perioadă de timp pe cea a Armatei de Sud. El a condus cu
pricepere, cu energie şi cu dăruire de sine marile unităţi ce-i fuseseră
subordonate în luptele de la trecătorile Carpaţilor, în cele pentru
apărarea aliniamentelor muntoase, apoi în operaţia de la Flămânda, ca
şi în asprele încleştări din zonele Rucăr-Câmpulung. În continuare,
după reorganizarea, redotarea şi reinstruirea trupelor, în luptele din
vara fierbinte a anului 1917, pe timpul cărora militarii de sub comanda
sa au opus o rezistenţă eroică în trecătoarea de la Oituz, dovedind
inamicului, prin faptele de vitejie şi eroism exemplare ale trupelor
sale, că prin trecătoarea Oituz „Nu se poate trece!”. În sfârşit, dar nu
în cele din urmă, de numele generalului Alexandru Averescu se leagă
istorica victorie repurtată de trupele române în bătălia de la Mărăşti.
Însemnătatea acelei victorii, se apreciază într-o lucrare de specialitate,
„este extrem de mare şi de copleşitoare, fiindcă a avut un răsunet
universal, dar mai ales pentru că a zguduit sufletele ostaşilor
întregii armate române şi le-a umplut sufletele de avânt, bărbăţie
şi speranţă că de atunci vor fi învingători până la sfârşit”98.
Referindu-se apoi la rolul pe care l-a jucat generalul Alexandru
Averescu, cel care a conceput şi a condus bătălia de la Mărăşti şi la
97

Petre Otu, „Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda”, Bucureşti,
2005, p. 108.
98
Florian Tucă, prof. Nicolae Ionescu, prof. Romulus Raicu, „Epopeea anilor 1916-1918.
Războiul pentru făurirea României mari”, Bucureşti, 1998, p. 258.
113

însemnătatea istorică a acesteia, în aceeaşi lucrare se consemnează
următoarele: „Bătălia de la Mărăşti, grandioasă operă a generalului
Averescu, va rămâne în istoria militară ca exemplu tipic de bătălie
ofensivă. Averescu a condus acţiunea de la postul său de comandă,
ca un virtuos artist, care îşi cânta opera cu precizie şi măiestrie”99.
Pe timpul campaniilor glorioase din timpul războiului de
reîntregire naţională, generalul Alexandru Averescu a fost un simbol
nepieritor al luptei românilor pentru apărarea şi reîntregirea patriei. El a
devenit, totodată, o personalitate de legendă. Oşteanul cu grad de general
a fost tot timpul convins de faptul că apărarea şi reîntregirea ţării cer
tărie în luptă, vitejie şi dăruire până la jertfa supremă. Pentru tot ceea ce
a făcut bun şi folositor în timpul războiului de reîntregire naţională, dar
şi mai înainte, în războiul de la 1877-1878, pe când era un simplu oştean,
ca şi în cel de-al doilea război balcanic din anul 1913, pe când era ofiţer
de elită, oşteanul cu grad de general Alexandru Averescu şi-a înscris
numele, cu majuscule, în istoria militară a neamului românesc. Pentru
meritele sale excepţionale pe care le-a dovedit cu prisosinţă în timpul
războiului nostru drept de reîntregire naţională, atât în timpul
desfăşurării campaniei, dar şi după aceea, generalul Alexandru Averescu
a fost distins de trei ori cu cea mai înaltă decoraţie militară din epocă şi
anume cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasele III, II şi I. Iată datele şi
meritele pentru care a primit aceste înalte distincţii: cu Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a, în ziua de 22 martie 1917, prin Înaltul Decret nr.
247, 1917, „Pentru bravura şi destoinicia cu care a condus operaţiile
Armatei a 2-a”; cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a II-a, în ziua de 21
iulie 1917, prin Înaltul Decret nr. 759/1917, „Pentru destoinicia cu
care a condus operaţiunile Armatei sale în luna iulie 1917”; cu
Ordinul „Mihai Viteazul” clasa I-a, în ziua de 1 decembrie 1921, prin
Înaltul Decret nr. 3505/1920, „Pentru competenţa şi destoinicia cu
care a condus operaţiunile Armatei sale între anii 1916-1917”.
După înfăptuirea României Mari, generalul Alexandru Averescu
avea să se afirme şi pe plan politico-statal, dar fără să fi avut, după
opiniile noastre, merite deosebite, aşa cum avusese în cariera sa
militară. Astfel, el va îndeplini, rând pe rând, funcţiile de ministru de
interne (1919), de Preşedinte al Consiliului de Miniştri (ianuariemartie 1918, martie 1920 – decembrie 1921 şi martie 1926 - iunie
99

„Op. cit.”, p. 259.
114

1927), de ministru secretar de stat şi de Consilier al Coroanei Regale
(1938).
În istoria noastră naţională el va rămâne un personaj de excepţie
în principal datorită calităţilor, însuşirilor şi realizărilor sale pe plan
strict militar. Acest fapt va fi recunoscut direct pe plan naţional în anul
1930, când a primit înalta şi onorata demnitate sau rang de „Mareşal”
şi, respectiv, „Bastonul de Mareşal”. La acea perioadă a vieţii
militarului de profesie Alexandru Averescu ne vom referi ceva mai pe
larg în cele ce urmează.
Primirea de către generalul Averescu a demnităţii de Mareşal s-a
petrecut, aşa cum am mai arătat, în luna octombrie 1930, atunci când a
fost onorat cu acelaşi strălucit rang şi regele Carol al II-lea şi
mareşalul Constantin Prezan. Locul desfăşurării ceremonialului a fost
în Transilvania, acolo unde în acel an se desfăşuraseră manevrele
regale. El, generalul Alexandru Averescu a avut cinstea şi onoarea de
a i se citi textul înscris pe „Cartea sa de mareşal” de către Suveranul
României, regele Carol al II-lea şi tot el îi va înmâna, apoi, noului
mareşal „Bastonul de Mareşal” al României. Redăm, în extenso,
textului înscris pe acest document istoric:
„Oastea românească pornită pe căile izbândei de către
Regele Întregitor de Neam, Ferdinand I, a fost călăuzită pe
câmpurile de bătălie în grelele şi hotărâtoarele momente de
căpetenii, care prin bărbăţia şi virtuţile lor, au adus la îndeplinire
porunca nestrămutată a poporului românesc.
Printre aceste căpetenii de oşti, cronicile vremii au înscris întru glorioasă pomenire - numele dumitale care simbolizează
închinarea unei vieţi pentru binele şi propăşirea oştirii, prin
îndeplinirea până la capăt a datoriei.
Luptând din primele clipe ale tinereţii, voluntarul din războiul
neatârnării, pregătea pe gloriosul general de mai târziu, precum şi
pe dascălul luminos al ofiţerimii noastre în mintea şi inima căreia a
ştiut să sădească ştiinţa războiului şi hotărârea de a învinge.
În campania anului 1913, armatele înălţătorului avânt au
fost cu iscusinţă îndrumate prin prevederea şi pilduitoarea ştiinţă
ce ai dovedit ca şef de Stat Major General al Armatei.
La începutul marelui război pentru întregirea neamului,
datorită domniei tale, Armata a 2-a a fost dusă direct dincolo de
crestele Carpaţilor. Comandant al grupului de armate de sud,
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ai stăvilit ofensiva cotropitoare a oştilor germano-bulgare din
Dobrogea. Mai apoi, Armata a 2-a, în fruntea căreia te-ai regăsit,
a înscris în cartea neamului crâncena rezistenţă de pe coamele
însângerate ale Carpaţilor, Tabla Buţii, Predeal, Predeluş şi
Dragoslavele - sforţări supraomeneşti, bine întrebuinţate de forma
domniei tale conduceri, graţie căreia s-a înregistrat în analele
ştiinţei militare clasica pildă a unei retrageri în permanentă luptă
cu vrăjmaşul, iar în a doua parte a campaniei, alesele domniei tale
însuşiri le-ai crestat pe răbojul luptelor de la Caşin, Tg. Ocna,
Cireşoara, pentru ca apoi să înscrie pe lespezile de granit ale
vitejiei româneşti memorabila victorie de la Mărăşti.
Pentru marile însuşiri ostăşeşti şi faptele măreţe cu care ai
împodobit izbânda noastră naţională, te înalţ la rangul de Mareşal,
drept pentru care îţi înmânez, spre cinstea oştirii şi răsplata personală,
însemnele acestei înalte demnităţi, „Bastonul de Mareşal”100.
După ce a primit din mâna regelui Carol al II-lea şi „Cartea de
Mareşal” şi „Bastonul de Mareşal”, Alexandru Averescu a ţinut să-i
mulţumească Suveranului, în mod protocolar, pentru strălucitele
distincţii cu care a fost onorat şi să-şi exprime recunoştinţa,
asigurându-l, totodată, de devotamentul şi stima sa.
În privinţa „Bastonului de Mareşal”, pe care l-a primit
Alexandru Averescu, acesta este asemănător cu cel cu care fusese
distins şi regele Carol al II-lea. Piesa are o înfăţişare destul de
frumoasă şi este realizată din aur masiv. Corpul bastonului şi capetele
sale sunt decorate cu miniaturi sau elemente simbolice (ordinul
„Mihai Viteazul”, „Stema României Mari”, „Cap de Bour”), cu
frunze de stejar şi de viţă de vie, dar şi cu inscripţii. Noi n-am reuşit să
aflăm, din păcate, unde se află acum acel „Baston de Mareşal”. Am
reuşit, în schimb, să vedem o fotografie în care apare Alexandru
Averescu în timpul în care primea din mâna regelui Carol al II-lea acel
Baston, imagine pe care am reprodus-o şi în carte.
După primirea acestei înalte demnităţi, rang sau grad, mareşalul
Alexandru Averescu avea să se bucure, ca de altfel şi până atunci, de
onoarea, de respectul şi de stima întregii armate şi a naţiunii române.
Printre altele, ca rezultat direct al meritelor sale, el avea să fie declarat,
cu câţiva ani înainte de a deveni mareşal (1923) „Membru de Onoare
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„Mareşali ai României.”, Bucureşti, 1999, pp. 11-12.
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al Academiei Române”. Tot pentru meritele sale, avea să fie distins,
tot anterior, cu înalte ordine şi medalii româneşti, între care se număra
ordinele „Coroana României” şi „Steaua României” şi medalia
„Bene Merenti”.
Mareşalul Alexandru Averescu avea să intre în lumea umbrelor
în toamna anului 1938, la Bucureşti, pe când avea frumoasa vârstă de
79 de ani. Locul său de odihnă veşnică este în interiorul mausoleului
de la Mărăşti101, localitate în care în timpul războiului de reîntregire
naţională i-a adus gloria sa militară şi chiar nemurirea. Cum era şi
firesc, mareşalului i s-au organizat funeralii naţionale. Astfel, în ziua
înmormântării sale - fapt care se întâmpla în epocă, la înhumarea
rămăşiţelor pământeşti ale suveranilor şi ale unor înalte personalităţi
(prim-miniştrii, de exemplu) - instituţiile de stat, şcolile şi
universităţile nu au lucrat, ci au păstrat doliu pentru cel dispărut.
Trupul fără viaţă al mareşalului Averescu avea să fie aşezat într-un
sarcofag şi depus apoi în interiorul mausoleului de la Mărăşti.
La dispariţia mareşalului, istoricul Nicolae Iorga i-a închinat
acestui strălucit comandant militar şi erou naţional, un ferpar intitulat
„La plecarea mareşalului Averescu”. El se constituia într-un
minunat elogiu adus celui dispărut. Pentru valoarea sa informativă şi
emoţională, ca şi pentru frumuseţea scriiturii, îl vom cita aici in
extenso şi se pare pentru prima oara într-o carte de autori:
,,Unul din marii domni de oaste pe care i-a dat poporul
românesc s-a dus în lumea unde plutesc umbrele glorioşilor săi
înaintaşi.
Alexandru Averescu nu era numai un mare strateg,
chibzuind încet, rece şi sigur planuri în a căror executare nu-l
putea tulbura nimic din ce agită sufletul oamenilor slabi. Nu mai
trebuie amintită înalta lui minte creatoare, căreia îi datorăm
singura iniţiativă din marele război şi acea încredere în oastea
noastră, aşa de greu lovită, prin care ne-am putut reface pentru a
recâştiga măcar onoarea. Dar era ceva mai presus de aceste aşa de
rare însuşiri pe cari în acele zile de supremă încercare nu le-a
împărţit cu nimeni. Era fibra eroică în el şi misterul din care
venea şi care încunjura orice acţiune a lui. El nu era un pregătitor
de istorie, ci însăşi garanţia ei. Nimeni nu mai avea nevoie să se
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întrebe cu ce; misterul acela care-i strălucea în ochi şi care dădea
o greutate neobişnuită fiecărui cuvânt al lui, cuprindea în el toate
posibilităţile. Şi prin el a făcut acele minuni în sufletul ostaşilor
care singure, peste orice pregătire tehnică, asigură izbânda. Să
mai vorbim de cursa ce i s-a întins pentru a-l prinde într-o politică
pe care el n-a voit-o, de partid, dar la dânsa a trebuit să ajungă.
Acea taină a lui n-a mai putut avea puterea ei magică, pentru că
acolo nu era sufletul de soldat.
4 octombrie 1938”102
Ulterior, în revista „România militară”, publicaţie în care
mareşalul Alexandru Averescu tipărise numeroase studii de tactică şi
de strategie militară românească, avea să apară articolul intitulat „S-a
stins mareşalul Alexandru Averescu”. Cităm, în continuare, câteva
pasaje din acest articol, care se înscrie şi ele, ca şi ferparul semnat de
Nicolae Iorga, într-un minunat elogiu şi omagiu adus marelui dispărut:
„Durere grea a căzut acum, în miezul toamnei, pe inima Ţării şi a
Oştirii. Mareşalul Averescu s-a stins neaşteptat din viaţă. Nu e
nimeni în Ţara noastră, tânăr şi bătrân, orăşean sau sătean căruia
să nu-i lăcrimeze ochii. S-a prăbuşit turnul de cetate care jumătate
de veac a stat neclintit în bătăile aspre ale furtunilor şi ale tuturor
primejdiilor care au ameninţat în acest timp necruţător Neamul şi
Ţara. Fiindcă gloriosul defunct a fost destinat, încă din adolescenţă,
să poarte scânteia geniului militar românesc prin toate răscrucile
istoriei şi să o urce cu demnitate strălucitoare la culmile cele mai
înalte ale vieţii sociale şi militare”103.
O schiţă de portret deosebit de elogioasă la adresa celui dispărut
i-a făcut-o renumitul ziarist din epocă, Pamfil Şeicaru, în ziarul
„Curentul”. El şi-a intitulat materialul pe cât de simplu, pe atât de
direct: „Mareşalul Averescu”. În cuprinsul lui, autorul a pus un
accent cu totul deosebit pe reliefarea însuşirilor şi trăsăturilor militare
ale fostului oştean de carieră, subliniind, printre altele, următoarele:
„Mareşalul Alexandru Averescu a însemnat o desăvârşită
afirmare militară, o unică existenţă de soldat. Era un om cu o
ambiţie şi o tenacitate extraordinare, care i-a facilitat drumul în
spectaculoasa carieră militară... A fost un ostaş de mare ştiinţă
102
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Nicolae Iorga, „Oameni care au fost”, Chişinău, 1990, p. 141-142.
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militară, de îndrăzneaţă concepţie, unind o lucidă viziune a
desfăşurărilor logice cu cea mai migăloasă grijă pentru amănunt...
A fost un şef în unicul înţeles al cuvântului - adică o superioritate
prezenţă în conştiinţa fiecărui subaltern. A fost cel mai strălucit
capitol de prestigiu ce a străbătut cele mai vitrege împrejurări,
fără să se clatine fie şi unei clipe măcar. A fost cea mai splendidă
inteligenţă militară, o aspră, rece, concentrată viaţă ostăşească. A
fost un ostaş”104.
O apreciere deosebită şi dreaptă, dar şi de bine meritată la adresa
celui dispărut i s-a făcut apoi mareşalului Averescu în coloanele
ziarului „Dreptatea” de către generalul Henry Cihoski, un fost
camarad de-al său. Acesta, într-un articolul omagial, aprecia, printre
multe altele, că mareşalul Alexandru Averescu a fost „un strălucit
oştean”, „un distins conducător militar” şi „un neîntrecut
pedagog militar”, concluzionăm, în chip minunat, faptul că „prin
condei, catedră şi spadă”, mareşalul Averescu „a tras o dungă
nepieritoare în mersul ascendent al oştirii române”105
În sfârşit, într-un articol omagial închinat mareşalului Alexandru
Averescu şi publicat în ziarul „Seara”, se consemnează un fapt nu
doar emoţionat, ci dea dreptul mişcător. În el se spune, printre multe
altele, şi următoarele: „Dacă ar fi murit pe front, în mijlocul
ostaşilor pe care i-a iubit şi i-a condus la victorie, istoria l-ar fi
sanctificat ca pe Janne d’Arc. I s-a dat să păşească dincolo de
legendă, să-l avem printre noi, să-l vedem zi de zi şi să devină,
astfel, un erou popular”106.
Din anul 1919, chipul şi faptele Mareşalului Alexandru
Averescu aveau să fie înscrise în manualele şcolare, iar după moartea
sa în cărţile de istorie, în dicţionare şi enciclopedii etc. Fotografii şi
portretul său de oştean, de general, de mareşal, ca şi unele obiecte care
i-au aparţinut, pot fi văzute în marile muzee de istorie ale Ţării şi cu
precădere în Muzeul de istorie al României şi în Muzeul Militar
Naţional. Un mare bulevard din Bucureşti şi multe străzi din oraşele
României îi portă numele. Pentru că a militat să se dea pământ
ostaşilor ţărani participanţi la Primul Război Mondial, foştii ţărani
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împroprietăriţi îi ziceau acestuia, cu suflete curate, atât în timpul în
care era în viaţă cât şi după dispariţia sa, „Taica Averescu”.
Chipul mareşalului Alexandru Averescu avea să fie reprodus pe
cărţi poştale ilustrate alb-negru şi color şi pe timbre poştale. În
memoria şi întru slava fostului oştean, în mai multe localităţi ale ţării i
se vor ridica statui reprezentative sau alte însemne memorial. Dintre
acestea amintim de bustul ce i s-a înălţat în anul 1938 la Mărăşti, pe
platoul din faţa mausoleului eroilor. Lucrarea plastică este realizată
din bronz fiind opera sculptorului Oscar Sphaete. Pe soclul însemnului
memorial se află înscrisă următoarea inscripţie: „Mareşalul
României, Alexandru Averescu. 1859-1938”107.
Strălucitului mareşal i s-au înălţat însemne memoriale arătoase şi
frumoase în oraşul Marii Uniri, Alba Iulia, în fosta capitală a
Moldovei, oraşul Iaşi, pe platoul din faţa mausoleului de la Mărăşeşti
şi în alte câteva locuri. El n-avea să fie uitat nici de către actualii săi
consăteni din localitatea basarabeană Babele, în care a venit pe lume.
Aici, cu doar câţiva ani în urmă, din iniţiativa unui general al actualei
armate a republicii frăţeşti Moldova, pe zidul casei în care se născuse
şi copilărise viitorul mareşal, s-a aşezat o placă memorială.

Alexandru Averescu primind Bastonul de Mareşal din partea Regelui Carol al II-lea
(foto 1930)
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Bastonul de mareşal, cascheta şi gradele ţinutei de mareşal care au aparţinut lui Alexandru
Averescu, piese care pot fi văzute în vitrinele Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”

Schiţa bătăliei de la Mărăşti, acţiune militară care a fost pregătită şi condusă
cu măiestrie de către generalul Alexandru Averescu
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Coperte ale lucrării „Notiţe zilnice din războiul 1916-1918”,
semnată de către generalul Alexandru Averescu

Regele Carol al II-lea, împreună cu mareşalul Alexandru Averescu şi Constantin
Prezan, înaintea unei festivităţi oficiale
(în prim plan, regele Carol al II-lea, în planul doi, dreapta, mareşalul Averescu)
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Mausoleul de la Mărăşti, unde şi-a găsit loc de odihnă veşnică
mareşalul Alexandru Averescu

Bustul monumental dedicat mareşalului Alexandru Averescu, aflat pe platoul
din faţa mausoleului de la Mărăşti
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Bustul monumental dedicat mareşalului Alexandru Averescu,
aflat în oraşul Iaşi, pe Dealul Copou

Coperta cărţii intitulate „Mareşalul Alexandru Averescu,
Militarul, omul politic, legenda, (Ediţia a II-a)”
publicată în România în anul 2005
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Coperta Revistei de Ştiinţe Militare, nr. 3/2013,
pe care apare chipul mareşalului Alexandru Averescu
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CEL DE-AL CINCILEA MAREŞAL
AL ROMÂNIEI, CONSTANTIN PREZAN
Mareşalul Constantin Prezan se numără, ca şi
mareşalul Alexandru Averescu, între personalităţile
militare de excepţie ale poporului român din cea dea doua parte a secolului al XIX-lea şi prima parte a
veacului următor. A fost un strălucit comandant al
oastei române, cu o pregătire de specialitate excelentă,
cu un simţ al realităţii câmpului de luptă cum rar se
mai întâlnise până la el. Dacă în privinţa
mareşalului Alexandru Averescu, marele nostru
istoric Nicolae Iorga spunea că acesta a fost un
autentic „Voievod de oaste”, în ceea ce îl priveşte pe Constantin
Prezan, acelaşi strălucitor slujitor al muzei Clio l-a caracterizat pe
acesta, după încheierea războiului de reîntregire naţională, cu
următoarele cuvinte: „Soldatul ce va deveni mareşal”.
În toamna anului 1930, intuiţia sau profeţia lui Nicolae Iorga va
deveni realitate. Constantin Prezan a devenit, în ordinea cronologică,
cel de-al cincilea mareşal al României. Învestirea sa la rangul de
mareşal a avut loc în luna octombrie 1930, la Sighişoara, în cadrul
aceluiaşi ceremonial ostăşesc de excepţie în care au primit înalta
demnitate, rang sau grad de mareşal regele Carol al II-lea şi generalul
Alexandru Averescu. Militarul de profesie Constantin Prezan a avut
onoarea să primească, în mod oficial, însemnele specifice demnităţii
de mareşal – „Cartea de Mareşal” şi „Bastonul de Mareşal” –, ca şi
mareşalul Alexandru Averescu, din mâinile regelui Carol al II-lea.
Ne vom referi pe larg, în cele ce urmează, atât la acel
ceremonial, dar cu precădere la calităţile, însuşirile şi înfăptuirile
personale ale celui ce se va înscrie în cartea de istorie a României ca
cel de-al cincilea mareşal al ţării noastre. Ele vor rezulta cu deplină
claritate, socotim noi, întocmind aici o schiţă de portret al ilustrului
personaj militar la care ne referim.
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Cu privire la această meritoasă şi strălucită personalitate există
în prezent o bogată bibliografie românească şi străină. În ceea ce ne
priveşte, din ea noi am reţinut doar acele informaţii, date şi fapte care
să ne permită să conturăm ca să ne exprimăm astfel, în sinteză, chipul
sau portretul viitorului mareşal al României, cât şi viaţa sa în înalta
postură sau demnitate.
Cel de-al cincilea mareşal al României, Constantin Prezan, s-a
născut în ziua de 27 ianuarie 1861 în satul Sterianul de Mijloc,
comuna Butimanu, plasa Snagov, districtul Ilfov. El a fost crescut de
către ai săi cu multă dragoste părintească şi într-un curat simţământ
patriotic. Şi-a făcut şcoala primară în localitatea natală. Apoi, în anul
1874, aşa cum se întâmpla în epocă în familiile celor care-şi doreau ca
fiii lor să ajungă oameni de bază, părinţii săi – Constantin şi
Alexandrina Prezan, – l-au înscris la Şcoala fiilor de militari, care
funcţiona în oraşul Iaşi. De fapt, de atunci, din anul 1874, începe
cariera militară a viitorului mareşal. După absolvirea respectivei
instituţii militare de învăţământ (1878), urmează cursurile Şcolii de
Ofiţeri de infanterie şi cavalerie din Bucureşti, pe care le-a absolvit la
1 iulie 1880, când a primit gradul de sublocotenent. A fost repartizat la
Regimentul 7 linie, iar după un timp destul de scurt, se pare că la
cerinţa sa, a fost mutat la Regimentul 2 geniu din Bucureşti.
Îndrăgostindu-se apoi de „arma geniului”, aşa cum se consemnează
în amintirile unui camarad de-al său, Constantin Prezan a urmat
cursurile Şcolii speciale de artilerie şi geniu, pe care le-a absolvit în
vara anului 1883 cu rezultate foarte bune, clasându-se „pe locul doi”.
Imediat după absolvire, şefii săi văzând în el, „pentru viitor, un
cadru militar de excepţie”, după cum va relata, în epocă, un alt
camarad de-al lui, în urma unui concurs de selecţie în cadrul căruia s-a
„clasat pe un loc eligibil”, a fost trimis la studii militare în
străinătate, la Şcoala de aplicaţii de artilerie şi geniu de la
Fontainebleau, din Franţa. A studiat acolo timp de doi ani (18841886). Anterior el primise şi gradul de locotenent. La absolvirea
acestei şcoli, cu calificativul „Prea bine”, tânărul ofiţer Constantin
Prezan a obţinut „Brevetul de ofiţer de stat major”. Reîntors în ţară,
în 1886, a fost încadrat la Şcoala specială de artilerie şi geniu, din
Bucureşti, în funcţia de profesor – ajutor în specialitatea fortificaţii.
Acolo s-a afirmat imediat atât prin pregătirea sa, dar în fapt prin
muncă eficientă. Referindu-se la activitatea sa din acea perioadă,
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comandantul şcolii îi va caracteriza prestaţia în cuvinte elogioase,
spunând, printre altele, într-o „Notă de serviciu”: „La aprecierile
mele anterioare, adaug că face foarte bine cursul de fortificaţii la
această şcoală, înlocuindu-l chiar pe profesorul titular, care îi lasă
mai toată sarcina cursului”108.
În anul 1887, Constantin Prezan primeşte gradul de căpitan. El
făcea, astfel, un mare pas înainte în ierarhia militară.
În anul 1889, căpitanul Constantin Prezan este mutat în
Regimentul 1 geniu. La un moment dat acolo a primit misiunea să
construiască o lucrare de fortificaţii în marginea oraşului Bucureşti,
cunoscută în istoria noastră militară sub denumirea de „Cetatea
Bucureşti”. După doi sau trei ani, îl vom găsi pe căpitanul Constantin
Prezan în postura onorantă de şef de sector de lucrări la „Cetatea
Bucureşti”, pentru ca după alţi câţiva ani, să obţină o funcţie
superioară în aceeaşi instituţie militară cu un profil special, adică cea
de comandant al „Cetăţii Bucureşti”. Între timp el avea să fie înaintat
la gradul de maior (aprilie 1892).
La data de 12 iulie 1894, maiorul Constantin Prezan, care era
apreciat a fi „un cadru militar cu alese însuşiri” şi cu „reale
perspective de afirmare în cariera militară”, aşa cum se
consemnează într-un document militar, este numit în „Administraţia
Centrală a Ministerului de Război”. Spre surprinderea noastră,
acolo el n-a stat decât câteva luni. Nu ştim de ce anume doar atât de
puţin timp! Ca urmare, cu începere din prima zi a anului 1895, prin
Înaltul Decret Regal, maiorul Constantin Prezan este numit şeful
Serviciului geniu al Corpului 2 armată. În acelaşi an, el va primi
gradul de locotenent-colonel. În noua sa funcţie şi în noul său grad,
conform prevederilor legale în vigoare, el a fost cooptat ca „membru
al Comitetului Consultativ al Armatei”, organism care avea un rol
deosebit de important în viaţa departamentului militar al ţării.
În toamna anului1896, începând cu data de 16 noiembrie, când
Constantin Prezan avea gradul de locotenent-colonel, el este numit în
funcţia de „Adjutant Regal”. Era o funcţie specială şi deosebit de
importantă. Deţinătorul ei urma să-l asiste pe Ferdinand I, prinţul
moştenitor, în îndeplinirea atribuţiilor sau a obligaţiilor sale pe linie
militară şi anume să-l însoţească la vizitele pe care acesta le făcea la
108
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comandamente şi unităţi, la reviste de front, la adunări festive, la
deplasări în străinătate etc.
În perioada în care a fost „Adjutant Regal”, pentru
comportamentul şi conştiinciozitatea cu care şi-a îndeplinit atribuţiile
pe care le-a avut, locotenentul-colonel Constantin Prezan a fost
decorat cu mai multe ordine şi medalii româneşti şi străine. Iată câteva
dintre acestea: „Steaua României”, clasa a V-a în grad de ofiţer
(1996); Ordinul rusesc „Sfânta Ana”, în grad de comandor (1896);
Ordinul german „Coroana Regală”, clasa a II-a în grad de comandor
(1897); Ordinul bulgar „Alexandru”, în grad de comandor (1897).
În anul 1901, la data de 10 mai, Alexandru Prezan este înaintat
la gradul de colonel, iar numai după câteva luni (14 noiembrie) i se
încredinţează comanda Regimentului 25 infanterie „Racova”, Era o
unitate militară de elită a armatei române. Din perioada în care s-a
aflat la comanda acelui regiment, am reţinut câteva din cuvintele pe
care proaspătul comandant le-a rostit în ziua în care unitatea a primit
drapelul de luptă din partea regelui Carol I. Le-am reţinut, printre
altele, pentru că ele sunt încărcate de un fierbinte patriotism.
„Primind acest drapel – a spus atunci colonelul Prezan – am
asigurat pe Majestatea Sa că Regimentul «Racova», de la soldat la
comandant, sunt gata să moară în jurul său, pentru a apăra Ţara
şi Tronul Majestăţii Sale. Am deplina convingere că am fost
interpretul fidel al sentimentelor de care cu toţi sunteţi însufleţiţi
şi că acest drapel nu va cădea în mâini vrăjmaşe decât numai
atunci când nici unul dintre noi nu va mai exista”109.
În anul 1904, la data de 15 aprilie, colonelului Constantin Prezan
i se încredinţează comanda Brigăzii 13 infanterie. Era o mare unitate
care, potrivit unui izvor militar din epocă, trebuia să devină „o fală a
armatei române”, pentru că din structura ei făceau parte atât
Regimentul „Racova” nr. 25, care se acoperise de glorie în timpul
războiului de independenţă, cât şi Regimentul nr.13 infanterie, care
purta numele lui „Ştefan cel Mare”. Şi noul comandant al brigăzii a
reuşit ca în numai doi-trei ani de zile, să realizeze acel înalt deziderat!
În consecinţă, într-o „Notă de serviciu” întocmită la sfârşitul anului
1906, colonelul Prezan era apreciat de către şeful său direct în felul
următor: „Inteligent, serios, are dragoste faţă de datoria militară...
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Are foarte bun caracter. În manevrele regale a dovedit ştiinţă şi
apreciere. Va fi un bun general”110.
Anul 1907 a însemnat în biografia şi în cariera militară a lui
Constantin Prezan, dar şi în cea a istoriei armatei române, „o pată
neagră”, ca să ne exprimăm printr-o figură de stil. Unităţile de sub
comanda sa (regimentele „Cantemir nr, 12”, „Racova nr. 15”, „3
Călăraşi” şi „Batalionul 4 vânători”), care-şi aveau garnizoanele în
Moldova, au participat, în diferite forme, la reprimarea răscoalei
ţărăneşti din 1907. Nu s-au tras cu tunurile sau cu mitralierele în ţărani
răsculaţi care cereau să li se dea pământ şi drepturi cetăţeneşti, dar
trupele au acţionat cu fermitate pentru potolirea cât mai repede cu
putinţă a revoltelor de la sate. Într-un izvor istoric din epocă, ce a
rămas ascuns în negura timpului, se precizează faptul că, la un
moment dat, fostul comandant al Brigăzii 13 infanterie, pe atunci
colonelul Constantin Prezan, „ar fi regretat că a participat la
reprimarea răscoalelor ţărăneşti din anul 1907”. Nu trebuie însă să
uităm sau să nu relevăm şi faptul că şi pentru modul în care unităţile
de sub comanda sa s-au comportat în acel an 1907 plin de doliu, el,
colonelul Alexandru Prezan avea să fie avansat, la data de 10 mai
1907, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 2255/1907, la gradul de general de
brigadă. Referindu-se la acea înaintare în grad, într-o lucrare de
referinţă publicată doar cu câţiva ani în urmă, se apreciază, cu deplin
temei: „Era fără îndoială o avansare bine meritată pentru
activitatea sa de peste un sfert de veac în rândurile oştirii, dar de
bună seamă şi o recunoaştere a faptului că evenimentele
dramatice din lunile februarie-martie 1907, un adevărat război
civil, după unii specialişti, el nu s-a pierdut cu firea, rămânând
stăpân pe situaţie”111.
Pentru rezultatele deosebite pe care le obţinuse „în timpul
serviciu său în armată”, implicit în timpul în care s-a aflat la
comanda Brigăzii 13 infanterie, dar fără nici o îndoială şi a modului în
care acţionase la reprimarea răscoalei ţărăneşti, generalul de brigadă
Constantin Prezan a fost decorat cu ordinul „Coroana României” în
grad de comandor şi propus apoi, de către cei în drept, să acceadă la
„comanda unei divizii”. În virtutea acelei propuneri, începând cu
110
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data de 1 noiembrie 1910, i se încredinţează comanda Diviziei 10
infanterie. Dar spre nedumerirea noastră, doar după câteva luni, adică
în luna martie 1911, el este numit la comanda Diviziei 7 infanterie. În
vara aceluiaşi an, concomitent cu preluarea acestei noi comenzi,
generalul de brigadă Constantin Prezan a fost numit şi şeful „Comisiei
de examen” pentru obţinerea gradului de maior de către căpitanii din
armata română.
Anul 1913 a însemnat pentru generalul Prezen un minunat prilej
de a-şi etala şi pe timp de război calităţile şi însuşirile sale de strălucit
comandant. Pe timpul campaniei ce s-a desfăşurat dincolo de Dunăre,
pe pământul Bulgariei, el s-a aflat la comanda Diviziei 7 infanterie.
Problematica acelei campanii avea să fie tratată pe larg în numeroase
studii şi articole de specialitate. De aceea nu ne propunem să ne
referim la ea. În ceea ce îl priveşte direct, generalul Prezan a luat
măsuri ferme şi bine gândite pentru organizarea deplasării trupelor de
sub comanda sa; s-a îngrijit, ca un adevărat părinte, de bunul trai al
subordonaţilor, de asigurarea sănătăţii efectivelor luptătoare, de
reducerea pierderilor umane în urma apariţiei epidemiei de holeră ce
începuse să bântuie şi să afecteze armata română. Într-o însemnare
memorialistică, rămasă de la un participant la campanie şi anume de la
viitorul general Constantin Pantazi, care ulterior va ajunge şi ministru
de război, rezultă că pe timpul acţiunilor militare din 1913 de dincolo
de Dunăre, „Divizia 7 infanterie, comandată de generalul de
brigadă Constantin Prezan, s-a remarcat prin disciplină şi
executarea precisă şi metodică a tuturor misiunilor primite”112.
În urma participării cu rezultate remarcabile la Cel de-al Doilea
război balcanic, avansarea în grad a generalului de brigadă Constantin
Prezan şi numirea sa într-o funcţie superioară devenise la ordinea
zilei. În consecinţă, în anul 1914 el a primit comanda Corpului 3
armată şi a fost înaintat la gradul de general de divizie. Dar din nou,
spre surprinderea noastră, s-a aflat în fruntea acelei mari unităţi o
perioadă de timp destul de scurtă şi anume doar câteva luni. Pentru că,
din considerente ce nouă ne sunt încă neclare, a primit comanda
Corpului 4 armată. Se cuvine să reţinem denumirea acestei structuri
militare pentru că ea avea să fie marea unitate în fruntea căreia
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generalul de divizie Prezan va intra în războiul greu şi lung al
reîntregirii noastre naţionale şi al apărării Marii noastre Uniri
înfăptuită la 1 decembrie 1918.
Nu ne propunem să ne referim, în cele ce urmează, la pregătirile
României pentru război, la desfăşurarea sa propriu-zisă şi la
deznodământul său, în cadrul cărora generalul Prezan a jucat un rol
principal. Problemele respective sunt tratate pe larg şi destul de bine în
lucrările de specialitate publicate fie la noi în ţară, fie în străinătate.
Multe dintre acestea sunt nominalizate de noi în bibliografie. Dorim să
ne referim însă, în mod deosebit, la acţiunile de luptă propriu-zise
desfăşurate de structura militară în fruntea căreia s-a aflat generalul de
divizie Constantin Prezan pe toată durata războiului. Astfel, în luna
august 1916, odată cu decretarea mobilizării armatei, generalului
Prezan i s-a încredinţat comanda Armatei de Nord. Respectiva armată,
împreună cu altele două structuri militare de acelaşi nivel (A.1 şi A.2),
s-au angajat începând din ziua de 14/27 august 1916, cu elan şi cu
hotărâre, în operaţia strategică pentru eliberarea Transilvaniei, operaţie
în care cele trei armate au pătruns prin trecătorile de pe întregul front
de-a lungul Carpaţilor Orientali şi Meridionali de 270 km şi a deschis
trecătorile Bistriţa, Bistricioara, Bicaz, Ghimeş – Făget, Valea Uzului
şi Oituz. În ceea ce priveşte operaţia ofensivă a armatei de Nord, la
comanda căreia se afla generalul Prezan, aceasta a avut trei etape.
Prima dintre ele (15 -20 august/28 august – 2 septembrie 1916) a durat
6 zile, timp în care trupele au înaintat într-un ritm mediu de 3,3 km/zi
şi au pătruns în dispozitivul inamicului pe o adâncime de 20 km. În
etapa a doua (21 – 28 august/3 – 10 septembrie), Armata de Nord a
dus ofensiva într-un ritm de aproximativ 4,2 km/zi şi pe o adâncime
de circa 30 de km. Pe parcursul desfăşurării acestor acţiuni de luptă,
soldaţii şi ofiţerii săi s-au comportat eroic, reuşind ca într-un timp
destul de scurt să elibereze un teritoriu de 12.000 km pătraţi. În cea
de-a treia etapă, trupele ce se aflau sub comanda generalului Prezan au
fost obligate să treacă la apărarea în trecătorilor Carpaţilor. În
contextul creat, comandantul Armatei de Nord a luat în subordine şi
Divizia 15 infanterie, care a venit de pe frontul dobrogean pentru
apărarea văilor Uzului şi Caşinului. Până la sosirea în noua zonă a
luptelor a acestei mari unităţi, frontul respectiv a fost apărat de Divizia
2 cavalerie. Militarii Diviziei 15 infanterie, comandată de generalul
Eremia Grigorescu, a luptat zile în şir, „la baionetă”, cum se
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consemnează într-un document istoric. În acele lupte eroice, câteva
batalioane române au rămas, la un moment dat, cu numai 250 soldaţi.
Între timp, inamicul a adus în zona în care se desfăşurau aceste lupte
noi forţe, între care şi Divizia 8 infanterie bavareză. La rândul lor, în
dispozitivul de luptă al românilor din „Gruparea Oituz” (Divizia
15 infanterie, plus Divizia 2 cavalerie) s-au constituit trei detaşamente
(„Slănic”, „Oituz” şi „Caşin”). Acestea, luptând cu un eroism
legendar, au oprit ofensiva inamicului şi în ziua de 6/19 octombrie
1916 militarii din Divizia 15 infanterie au contraatacat cu baionetele la
arme pe întregul front, reuşind ca până la 13/26 octombrie să respingă
inamicul. Atunci şi în acea zonă de aspre încleştări, soldaţii români au
înscris, cu litere de sânge în istoria noastră militară, deviza ce va
deveni legendară: „Pe aici nu se trece”, iar divizia şi-a câştigat
renumele de „Divizia de fier”.
În etapa următoare a războiului, generalul Prezan a fost
desemnat să acţioneze în alte zone de luptă. În respectiva perioadă,
printre altele, el a condus cu o măiestrie evidentă bătălia de pe Neajlov
şi Argeş, cunoscută în istorie şi sub denumirea de „Bătălia pentru
Bucureşti”. În această privinţă sunt demne de a fi reţinute cuvintele,
care sunt pătrunse de un fierbinte fior naţional patriotic, cu care
generalul s-a adresat subordonaţilor săi înainte de declanşarea luptelor
de pe malurile Neajlovului şi Argeşului. Iată care sunt acestea:
„Ostaşi, de soarta bătăliei care se va da, depinde soarta neamului.
Aşa fiind, trupele care atacă, ori înving, ori trebuie să moară.
Lupta care începe, fiind singura de care depinde soarta neamului,
nu admite retragerea, de la soldat la general, trebuie să moară
atacând”113. Referindu-se la această înfruntare militară, reputatul
istoric Constantin Kiriţescu nota următoarele în lucrarea sa dedicată
războiului pentru întregirea României: „Conducerea marii bătălii de
pe Neajlov şi Argeş, zisă Bătălia pentru Bucureşti, a fost
încredinţată generalului Constantin Prezan, care câştigase o
frumoasă reputaţie prin operaţiile bine conduse în Transilvania şi
mai ales prin excelenta apărare a trecătorilor Moldovei”114
La data de 5 noiembrie 1916, Constantin Prezan a fost numit în
fruntea Marelui Cartier General al Armatei Române, funcţie pe care a
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deţinut-o până în luna aprilie 1918. Aceasta nu era doar o funcţie cu
adevărat înaltă, ci şi plină de greutăţi şi de răspunderi. De modul în care
ea avea să fie exercitată, ca şi de rezultatele ei, atârna de fapt, într-un
anumit fel, soarta întregii noastre ţări. Dar spre satisfacţia generalului
Prezan şi spre marea mândrie a oştenilor săi, el, şeful Marelui Cartier
General, s-a comportat nu doar la înălţimea funcţiei, ci chiar peste
aşteptări şi speranţe, adică „foarte bine”, după cum se consemnează întro carte de istorie. Apreciind activitatea rodnică pe care a desfăşurat-o
generalul Prezan în acele momente de grele încercări prin care trecea
România şi poporul său, unul din subordonaţii săi, colonelul Dumitru
Rădulescu va nota, printre altele, în lucrarea sa memorialistică: „Numit
în fruntea Marelui Cartier General, generalul Prezan avea greaua şi
plină de răspundere misiune a refacerii, reorganizării, dotării şi
instruirii armatei române, trecută prin descompunerea organică şi
morală a unor retrageri forţate... Cu cadre puţine, măcinate de boli
şi lipsuri materiale, izbuteşte să răzbească, transmiţând tuturor
energia şi dragostea de ţară, noua armată, care în iulie şi august
1917 înscrie cu litere de sânge în istoria războaielor românilor,
Mărăşti şi Mărăşeşti”115.
În prima zi a lunii ianuarie 1917, prin Decret Regal, generalul de
divizie Constantin Prezan avea să fie înălţat la gradul de general de
corp de armată, care în acea epocă era cel mai înalt grad militar în
oştirea noastră. Mândru şi demn de acel grad primit, ilustrul personaj
la care ne referim s-a angajat cu trup şi cu suflet, până la „uitare de
sine”, în conducerea cu deplin succes a bătăliilor de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz din vara fierbinte a anului 1917. Pe timpul
desfăşurării acestora, generalul de corp de armată Constantin Prezan
n-a avut clipă de linişte până ce nu şi-a văzut Ţara şi Neamul strâns
uniţi într-o Românie Mare, iar apoi „n-a pus sabia la şold” sau „în
teacă”, aşa cum se spune într-o zicală de-a noastră românească, ci a
continuat să lupte cu elan şi cu vitejie, în fruntea trupelor române, el
fiind unul dintre protagoniştii marii mobilizări a armatei pentru
apărarea Marii Uniri, operaţii care se vor încheia abia în anul 1919.
Referindu-se la meritele pe care le-a avut generalul Prezan atât pe
întreaga durată a războiului nostru drept şi sfânt de reîntregire
naţională (1916-1918), implicit în operaţiile din anul 1919, fostul său
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colaborator din timpul aprigei campanii, Ion Antonescu, viitorul
mareşal al României, avea să sublinieze, printre altele, într-una din
cuvântările făcute de el mai târziu: „Istoria va stabili cât de mult
Ţara datorează acţiunile sale personale… A repurtat izbânzile de
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz… A apărat Basarabia, iar la vest, a
împlântat steagul nostru victorios la Budapesta”116.
Pentru meritele sale incontestabile pe care le-a avut în timpul
războiului de reîntregire naţională şi pentru făurirea României Mari,
generalul Constantin Prezan avea să fie distins cu toate cele trei
clase ale Ordinului Militar „Mihai Viteazul”, fapt care va atârna
greu în decizia ce se va lua de către cei în drept privitoare la
acordarea demnităţii sau a gradului de Mareşal al României. Astfel,
prin Înaltul Decret nr.3027, din 14.X.1916, a primit Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a „Pentru repetate acte de vitejie şi
destoinicie în conducerea trupelor”; apoi, prin Înaltul Decret nr.
759, din 21.VII.1917, el a primit Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a
II-a „Pentru modul cum a conceput şi pentru destoinicia cu care
a pregătit operaţiile din luna iulie 1917”, iar după aceea, prin
Înaltul Decret nr.5, din 2.XI.1920, a fost decorat cu Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a I „Pentru competenţa cu care a dat (chiar pe
câmpul de luptă) – directive, în calitate de şef de Stat Major al
Înaltului Comandament şi care au avut ca rezultat înfrângerea
desăvârşită a maghiarilor, precum şi ocuparea Budapestei, în
anul 1919”117.
Anul 1920 a fost pentru generalul Constantin Prezan deosebit de
agitat. Faptul s-a datorat, în principal, schimbărilor de ordin politic din
ţară, care va afecta şi poziţia sa în cadrul armatei. Ne vom referi, pe
scurt, la acel an agitat pentru ilustrul general. Astfel, la data de 13
martie 1920 s-a format un nou guvern, în fruntea căruia va veni
generalul Alexandru Averescu, fost când amic, când adversar al
camaradului său de arme din timpul războiului. În aceiaşi lună, în
presa vremii a apărut ştirea potrivit căreia „Averescu lichidează
Cartierul (Marele Cartier General al Armatei n.n.), din duşmănie
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faţă de Prezan”118. La scurt timp după apariţia acelei ştiri, prin
Decretul-lege nr.1162, din 18 martie 1920, se decide desfiinţarea
Marelui Cartier General şi demobilizarea armatei. Cu geniala sa
capacitate şi intuiţie de a anticipa evoluţia evenimentelor pe plan
militar şi deci de a fi înlăturat de la conducerea acelei înalte structuri
ostăşeşti, generalul Constantin Prezan şi-a înaintat demisia din funcţia
de şef al Marelui Cartier General. Ca urmare, pe data de 20 martie el a
primit înştiinţarea oficială potrivit căreia, din acea zi, „chemarea sa
în activitate de serviciu încetează”119.
După ieşirea pentru a doua oară din cadrele active ale armatei
române, de data asta dintr-o altă funcţie militară, generalul a fost
vizibil afectat. Dar pentru „a drege busuiocul”, aşa cum se apune
într-un vechi proverb românesc, din iniţiativa probabilă a noului
ministru de război, generalul Ion Răşcanu, s-a dorit să se organizeze
„sărbătorirea fostului şef al Marelui Cartier General într-un
cadru festiv”. Iniţial generalul Prezan n-a fost de acord cu aşa ceva.
Dar, în cele din urmă, după mai multe stăruinţe ale celor din
conducerea armatei, a acceptat „sărbătorirea”. Ea avea să fie însă de
o simplitate aproape ieşită din comun, datorită se zice şi
recomandărilor fostului său camarad din timpul războiului (generalul
Alexandru Averescu), cel care devenise prim-ministru. În mod
concret, în ziua fixată pentru acea sărbătoare, o mică delegaţie,
alcătuită din câţiva militari, printre care se număra şi un general din
cadrul Ministerului de Război, câţiva ofiţeri şi soldaţi, deci un grup
destul de mic de participanţi, s-au înfăţişat în faţa ilustrului general
demobilizat şi i-au înmânat acestuia o mică statuetă din bronz,
intitulată „La Victoire”. Apoi l-au felicitat în chip ostăşesc pe cel
sărbătorit. Era, evident, o „recompensă” minoră şi aproape formală
pentru fostul mare comandant din timpul războiului de reîntregire
naţională şi chiar din întreaga istorie modernă a armatei române! Nu
ştim dacă, în continuare, s-a ciocnit şi un pahar de şampanie, aşa cum
se obişnuia, de regulă, în acea epocă. Fiind profund afectat în
principal de părăsirea armatei „cam pe uşa din dos”, dar şi de acel
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„ceremonial” neînsemnat, generalul Prezan avea să plece cu trenul, la
puţin timp după „sărbătorirea” sa, la moşia lui de la Schinetea,
judeţul Vaslui, fiind condus la gară doar de câţiva amici, între care se
numărau şi doi sau trei foşti luptători din timpul campaniei. Acolo, la
Schinetea, el a uitat o scurtă perioadă de timp de trecutul glorios al
oştirii în care trăise o viaţă de om, acoperindu-şi zilele, săptămânile,
lunile şi anii cu treburile moşiei pe care o avea, cu problemele de
sănătate şi cu scurte întâlniri cu localnicii care îl stimau, îl respectau
şi-l adorau. Se spune că atunci când îl vedea un sătean, acolo, la
Schintea, acesta se oprea în faţa generalului, îşi scotea căciula sau
şapca de pe cap, în semn de salut, se înclina cu respect şi rostea aceste
cuvinte: „Să trăiţi şi să înfloriţi ca un măr şi ca un păr, domnule
general!”. La rândul său, fostul oştean Prezan le mulţumea acestora
cu toată căldura sufletului său, mângâindu-i pe cap sau sărutându-i,
aşa cum făcea, de regulă, orice bun părinte, în faţa copiilor lor.
Începând cu anul 1922, spre surprinderea generalului pensionar,
din partea oficialităţilor regale, statale, militare şi civile româneşti
avea să se observe un plus de atenţie faţă de el. În această privinţă,
începutul s-a petrecut în toamna anului 1922, când la propunerea
noului ministru de război, generalul Gheorghe Mărdărescu, prin
Înaltul Decret Regal nr. 4367, din 19 octombrie, regele Ferdinand,
care-i cunoştea valoarea şi meritele ostăşeşti, l-a numit pe generalul
Constantin Prezan „Cap* al Regimentului 7 Racova nr. 25, unitate
pe care cândva o şi comandase cu vrednicie. Motivaţia înscrisă în
documentul la care ne-am referit este pe cât de frumoasă şi de
sintetică, pe atât de corectă. În ea se arată, printre altele, că acesta este
numit „Cap al Regimentului 7 Racova din dorinţa de a arăta
generalului de corp de armată în rezervă Prezan Constantin
gratitudinea noastră pentru energia şi competenţa cu care a
condus, în calitate de şef de Stat Major al Înaltului

*

Nota noastră: Pe cititorul nespecialist în istorie militară îl informăm că prin moţiunile de
„cap de regiment” se înţelegea, în epocă, aşa-zisul „proprietar” al unităţii care îi purta
numele. În virtutea acestui fapt, la denumirea iniţială a unităţii în cauză, urma să se adauge şi
numele celui care era numit, pentru merite deosebite, prin Înalt Decret Regal, „cap de
regiment”. Ca urmare, începând din toamna anului 1922, Regimentul 7 „Racova” nr. 25 s-a
numit şi „General Prezan”, iar după 1930, când pe ilustrul personaj la care ne referim a
primit şi rangul de mareşal, se va numi şi „Regimentul Ravova Mareşalul Prezan”.
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Comandament, operaţiunile în timpul campaniilor 1916-1918 şi
1919, pentru întregirea neamului”120.
La numai un an de la numirea ce se făcuse prin acordarea titlului
de „Cap al Regimentului Racova, ca o nouă recunoaştere a meritelor
sale din timpul războiului de reîntregire naţională, generalul
Constantin Prezan a trăit şi o altă mare bucurie: a fost primit în
rândurile Membrilor de onoare ai Academiei Române, împreună cu
fostul său camarad de arme, generalul Alexandru Averescu. Faptul s-a
petrecut în ziua de 7 iunie 1923. În actul prin care s-a materializat acea
primire în cel mai înalt forum academic român se spunea, printre
altele, că motivarea propunerii ca cei doi iluştri comandanţi de oşti
urmau să devină membri de onoare ai Academiei Române se justifica
„prin răspunderea grea ce au luat-o asupră-le (în timpul războiului
– n.n.); prin priceperea lor, prin munca depusă, prin patriotismul
lor, au contribuit într-o largă măsură la îmbogăţirea idealului
nostru naţional. Pentru această activitate, socotim că Academia
Română să-i cinstească, primindu-i în sânul ei ca Membri de
onoare. Am fi nedrepţi dacă la faptele lor de arme n-am adăuga şi
marea contribuţie a lor la dezbaterea unei problematici majore
legate de tema instruirii trupelor şi ducerii războiului”121.
Considerăm potrivit să mai amintim încă un fapt demn de a fi
reţinut. În rândurile membrilor Academiei Române a apărut, la un
moment dat, şi ideea că cei doi generali ai armatei române, care
deveniseră ulterior şi mareşali ai României, să devină chiar membri
activi ai respectivei instituţii academice, subliniindu-se, printre altele,
faptul că lucrările de ştiinţă şi teorie militară pe care ei le publicaseră se
bucurau de apreciere cu totul deosebită în rândurile specialiştilor. Faptul
în sine nu s-a mai materializat datorită împotrivirii regelui Carol al II-lea.
Acesta, fiind plin de sine, nu a acceptat „nici în ruptul capului” ca cei
doi foşti militari să devină şi membrii titulari ai Academiei Române.
După încă un an de la primirea generalului Constantin Prezan ca
membru de onoare al Academiei Române, o altă mare bucurie avea
să-i umple sufletul: printr-o lege oficială promulgată la data de 13
martie 1924, generalul de corp de armată în rezervă Constantin Prezan
primea dreptul „să poarte toată viaţa uniforma militară” şi să se
120
121

Petre Otu, „Mareşal Constantin Prezan. Vocaţia datoriei”, Bucureşti, 2008, pp. 338-339.
Petre Otu, „Op.cit.”, p. 339.
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bucure de onoruri şi avantajele materiale. Prin acelaşi act legislativ i
se acordă generalului Prezan o locuinţă în capitala României (acea
locuinţă, care era încă de pe atunci monument de arhitectură, se afla în
fosta „Casă Robescu”, situată în Bucureşti, pe strada „Caragiale”.
În sfârşit, cea mai mare bucurie din viaţa de rezervist a
generalului Constantin Prezan a fost, fără nici o îndoială, ceea a
acordării demnităţii sau a rangului de mareşal al României, eveniment
care s-a petrecut, în luna octombrie 1930, aşa cum am arătat deja în
prima parte a acestui capitol al lucrării. Momentul respectiv
reprezintă, de fapt, o recunoaştere oficială de către reprezentantul
statalităţii româneşti, din acea perioadă, implicit a regelui Carol al IIlea, a meritelor militare ale generalului Prezan. Demnitatea sau rangul
la care ne-am referit reprezenta, în epoca dată, şi gradul militar, adică
cel mai înalt grad în ierarhia ostăşească. Din unele însemnări
personale ale celui de-al cincilea mareşal al României am aflat, printre
altele, că el a socotit primirea rangului de mareşal ca pe o autentică
avansare în grad. De altfel, după investirea sa cu acel strălucit rang, el
le spunea prietenilor şi amicilor, cu mare bucurie şi mândrie: „Am
fost avansat la gradul de mareşal!”
Ne vom referi, pe scurt, în continuare, la ceremonialul în care
generalul Constantin Prezan a primit „demnitatea de mareşal” şi
„Bastonul de mareşal”. Ceremonialul s-a desfăşurat în ziua de 25
octombrie 1930, la Sighişoara, după încheierea manevrelor regale din
acel an. La festivitate a participat Suveranul României, regele Carol al
II-lea, care personal a citit în faţa participanţilor la acea festivitate
textul ce era înscris pe „Cartea de mareşal a lui Constantin
Prezan”. Acesta are următorul conţinut:
„Oastea românească, pornită pe căile izbândei de către
Regele întregitor de neam Ferdinand I, a fost călăuzită pe
câmpurile de bătălie în grele, hotărâtoare momente, de căpetenii,
care prin bărbăţia şi virtuţile lor au dus la împlinire porunca
nestrămutată a poporului românesc. Dintre acestea, cronicile
vremii au scris întru glorioasă şi nepieritoare pomenire numele
Domniei Tale, care simbolizează închinarea unei vieţi pentru
binele şi propăşirea oştirii, prin îndeplinirea până la capăt a
datoriei. În campania anului 1913, trupele de sub comanda
Domniei-tale au ajuns până la poalele Balcanilor, iar în marele
război (Războiul de reîntregire naţională – n.n.), Armata a 4-a, în
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capul căreia Te găseai în momentul intrării noastre în acţiune, a
fost condusă cu bărbăţie şi hotărâre, până în inima Ardealului.
Mai apoi, sub urgia nesfârşitelor străduinţe de cotropire ale
vrăjmaşului, ai ridicat zăgaz neînvins pe vechiul hotar al
Moldovei. Comandant al grupului de armată din Muntenia, graţie
minunatei forţe morale a Domniei-tale, s-a putut înscrie glorios în
istoria noastră marea bătălie de pe Argeş şi Neajlov, pildă de
supraomenească încordare în preajma retragerii.
Ca şef de Stat Major general al Armatei şi prim sfetnic al
gloriosului meu Părinte (Ferdinand I – n.n.), prin priceperea şi
hotărârea Domniei-tale s-au putu stăpâni şi învinge împrejurările
tragice din iarna anului 1916 şi primăvara anului 1917, iar din
încercatele armate române a răsărit acea minunată oaste care a
câştigat victoriile de la Mărăşti (Mărăşeşti şi Oituz – n.n.) –
încheind mai apoi epopeea neamului prin victoria de pe Tisa.
Pentru marile însuşiri şi fapte măreţe cu care ai împodobit
izbânda noastră naţională, te înalţ la rangul de MAREŞAL, drept
care îţi înmânez acum, spre cinstirea oştirii şi răsplată personală,
însemnele acestei demnităţi.“122 („Bastonul de mareşal” – n.n.).
După citirea textului înscris pe „Cartea de mareşal”, regele Carol
al II-lea i-a înmânat distinsului personaj şi „Bastonul de mareşal”. Iar
apoi, în cadrul festivităţii, s-a intonat „Jurnalul Regal”. A urmat, cum
era şi firesc, un scurt toast rostit de către mareşalul Prezan. Acest fapt
avea să fie consemnat, în mod expres, în presa vremii. Astfel, în ziarul
„Universul” se relatează următoarele: „Domnul MAREŞAL
PREZAN a rostit o scurtă cuvântare, asugurând că va purta până la
sfârşitul vieţii sale, cu mândrie, însemnele acestei nobile răsplate, pe
care M.S. regele i-o acordă. A cerut suveranului permisiunea de a
răsfrânge asupra întregii armate onoarea ce i s-a făcut şi care nu
este altceva decât dovada că armata şi-a îndeplinit datoria. A
încheiat spunând: Să trăieşti Sire!”123
În timpul muncii noastre de documentare pentru întocmirea
acestei cărţi am putut vedea, într-o vitrină de la Muzeul Militar
Naţional, spre marea noastră bucurie, o fotografie în care apar
„Cartea” şi „Bastonul de mareşal” ale lui Constantin Prezan, ca şi
122
123

Citat din volumul „Mareşalii României”, Bucureşti, 1999, pp. 12-13.
Ziarul „Universul”, nr. 266, din 28 septembrie 1930.
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însemnele de grad ale acestuia. Tot în urma activităţii noastre de
documentare aveam să mai aflăm, dar de data aceasta în izvoarele
scrise, că imediat după primirea însemnelor de mareşal de către
Constantin Prezan, o primă preocupare de-a sa a fost aceea de a-şi
confecţiona uniforma de mareşal, iar pe umerii tunicii şi mantăii sale
să fie aşezate „galoanele de mareşal”. În acele izvoare se mai
consemnează şi faptul că el, mareşalul, se îmbrăca în acea ţinută
ostăşească arătoasă şi strălucitoare, cu o mare plăcere şi mândrie, ori
de câte ori se ivea prilejul: la şedinţele Consiliului de Coroană la care
participa; la ceremonialele oficiale la care era invitat de drept; la
adunările sau la întrunirile festive; la sărbătorile noastre oficiale, cum
erau Ziua Naţională, Ziua Eroilor sau ziua diferitelor genuri de armă
specifice armatei române; în zilele în care participa la Statul Major al
Armatei la şedinţele ce se organizau în „Biroul mareşalilor”.
Referindu-se la plăcerea cu care Constantin Prezan se îmbracă în
uniforma sa militară cu gradul de mareşal pe umeri, nu putem să nu
amintim şi faptul că el avea să participe îmbrăcat în acea uniformă
atrăgătoare, distinsă şi frumoasă, la şedinţele Parlamentului României,
unde el a fost „senator de drept”124 în mai multe legislaturi.
Fiind inobilat cu demnitatea de mareşal, Constantin Prezan s-a
întors, plin de mândrie, în localitatea Schintea, acolo văzându-şi de
treburile gospodăreşti, participând din când în când la activităţile
protocolare la care era invitat şi urmărind cu mare atenţie evoluţia
evenimentelor din ţară şi din lume. Referindu-se la puţinii ani pe care
mareşalul i-a petrecut la moşia sa de la Schintea, din scrierile unor
memorialişti ai vremii am aflat, bunăoară, că el avea să fie tare
îngrijorat atunci când a aflat de începutul celui de-al Doilea Război
Mondial. În vara anului 1940, de exemplu, el a trăit din plin drama
prăbuşirii hotarelor României, pentru a căror întregire şi apărare
contribuise în mod activ. Acesta era, de fapt, oşteanul şi Mareşalul
Constantin Prezan. Un om drept şi cinstit, un patriot înflăcărat, gata să
condamne cu fermitate rapturile teritoriale ale României şi ale altor
ţări. Ba, şi mai mult, aşa cum avea să consemneze într-o carte de
124

Nota noastră: Potrivit prevederilor constituţiei din anul 1923, ca şi a următoarelor legi
fundamentale ale statului român, erau consideraţi senatori de drept generalii în rezervă şi în
retragere care au exercitat comanda unei armate, în timp de război, ca titulari, cel puţin trei
luni de zile sau cei care au îndeplinit funcţiile de şef al Marelui Stat Major sau de inspector
general de armă, în timp de pace, cel puţin un an.
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memorialistică din acea epocă, la acele vremuri de cumpănă, el
mareşalul Prezan ar fi fost dispus să se înroleze din nou, chiar şi la
vârsta părului cărunt, în oştirea română pentru a apăra hotarele,
bogăţiile şi a gloriei înaintaşilor etc. Referindu-se la el, un memorialist
din vremea la care ne referim, aprecia în mod expres, faptul că „Dacă
Ţara l-ar fi chemat atunci, în 1940, la arme, chiar la vârsta sa
înaintată de 79 de ani, el s-ar fi înrolat din nou în armată în scopul
nobil al păstrării unităţii teritoriale a României”125. Acelaşi
memorialist mai aprecia şi faptul că mareşalul Prezan, care se afla la
moşia sa de la Schinetea, a trăit clipe şi zile de mare bucurie atunci
când în anul 1941 a aflat că trupele române, care aveau în fruntea lor
un fost camarad de-al său, adică pe generalul Ion Antonescu, s-au
avântat în lupte temerare pentru eliberarea fraţilor noştri de neam, de
limbă şi de teritoriu din Basarabia, din Bucovina şi din ţinutul Herţea
de sub ocupaţia sovietică. El n-a mai apucat însă, din păcate, să
trăiască şi clipele eliberării fraţilor noştri din partea de nord-est a
Transilvaniei de sub ocupaţia horthystă. Pentru că, în vara anului
1943, pe când armata română încă lupta pe frontul de est al celui de-al
Doilea Război Mondial, pe mareşalul Prezan „l-a lovit coasa morţii”,
ca să folosim şi aici o figură de stil! Drama dispariţiei sale s-a petrecut
în ziua de 27 august 1943. I s-a organizat, cum era şi firesc, funeralii
naţionale. La ele a participat, printre numeroase alte personalităţi de
stat şi militare, regele Mihai I, mareşalul Ion Antonescu, numeroşi
generali activi şi în rezervă, reprezentanţii Regimentului 25 infanterie
care purta şi numele mareşalului Constantin Prezan etc. Mass-media
românească şi străină a reflectat pe larg tristul eveniment. De
exemplu, ilustrul ziarist din acea epocă, Pamfil Şeicaru, va consemna
în ziarul „Curentul”: „Cu mareşalul Constantin Prezan dispare
încă un martor şi un participant al războiului unităţii naţionale.
Fără să ne dăm seama, sfârşesc supravieţuitorii unei epoci.
Încercăm o tristeţe evocând o lume care ne-a dat cel mai frumos
capitol al istoriei poporului român. Va rămâne amintirea
militarului sobru, de o discretă autoritate, de o eleganţă morală,
nici un moment dezminţită, amintirea Mareşalului Prezan”126. Un
alt ziarist al vremii, A. Tomiţă Răzeşu, va nota, printre altele, tot într125

Tucă Florian, Ionescu Nicolae, Raicu Romulus, „Epopeea anilor 1916-1918. Războiul
pentru făurirea României Mari”, Bucureşti, 1998, p. 302.
126
Ziarul „Curentul”, nr. 5580, din 30 august 1943.
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un ziar central: „Viaţa marelui oştean s-a desfăşurat pe linia celui
mai desăvârşit catehism al eticii, demnităţii şi corectitudinii,
înnobilând prestigiul Ţării şi Oştirii... Viaţa şi activitatea sa
marcau în cartea neamului un mare capitol de istorie, care va
supravieţui veacurilor”127.
După dispariţia sa, ca de altfel şi în timpul ultimilor săi ani de
viaţă, mareşalul Constantin Prezan a fost evocat şi elogiat în fel şi chip
în România pentru care şi el luptase cu vrednicie şi cu bărbăţie s-o
întregească, s-o rotunjească şi s-o facă Mare, strălucitoare şi prosperă.
Portretul şi imaginea sa aveau să fie şi sunt prezente, din fericire şi în
zilele noastre, în cărţi de istorie şi în manuale şcolare, în vitrinele a
numeroase muzee de istorie din ţară, cu precădere în Muzeul Naţional
de Istorie al României şi în Muzeul Militar Naţional „Regele
Ferdinand I”. Totodată, în onoarea sa, unul din bulevardele capitalei
României şi numeroase străzi din oraşele ţării poartă numele
generalului Prezan. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, în amintirea, în
memoria şi în onoarea sa, în mai multe localităţi ale ţării noastre s-au
ridicat statui cu chipul său strălucitor de mareşal al României. Pot fi
văzute şi admirate astfel de însemne memoriale la Alba Iulia, fosta
capitală a Marii Uniri din decembrie 1918, pe platoul din faţa
mausoleului de la Mărăşeşti, în faţa Comandamentului Corpului 4
armată teritorial din Iaşi, ca şi în alte câteva locuri128.
Ceea ce ni se pare deosebit de interesant să mai arătăm în
legătura cu felul şi modul în care Constantin Prezan avea să fie elogiat
şi omagiat în ţara noastră, îl reprezintă faptul că după evenimentele
din decembrie 1989, personalitatea sa a revenit în atenţia
reprezentanţilor ţării şi a armatei noastre. Pe acest plan, considerânduse că o mare unitate românească şi anume Corpul 4 armată teritorial
care-şi are reşedinţa în garnizoana Cluj-Napoca este continuarea
tradiţiilor istorice ale Armatei de Nord ce a fost comandată în timpul
războiului de reîntregire naţională de către generalul Prezan, prin
decretul Prezidenţial nr. 645, din 15 iulie 2008, a primit numele de
„Mareşalul Constantin Prezan” De asemenea, cu puţini ani în urmă,
s-a acordat denumirea de „Mareşal Constantin Prezan” Batalionului
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Ziarul „Curentul”, nr.5580, din 30 august 1943.
Dr. Florian Tucă, Mircea Cociu „Momente ale anilor de luptă şi jertfe”, Bucureşti, 1983.
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110 Sprijin Logistic, unitate din compunerea Brigăzii 10 geniu
„Dunărea de jos”, aflată în garnizoana Brăila.
Socotim potrivit să încheiem acest capitol al lucrării noastre cu
un citat sau cu un moto ce aparţine mareşalului Constantin Prezan şi
care se adresează urmaşilor săi şi ai urmaşilor noştri: „Recunoştinţa
cea mai înaltă ce se poate păstra de cei rămaşi în viaţă şi de cei ce
vor urma ... nu poate fi decât: urmând exemplul lor de îndeplinire
a datoriei către Patrie, să păstrăm neştirbit frumosul patrimoniu
ce au lăsat ca moştenire129.

Generalul Constantin Prezan primind bastonul de mareşal din partea regelui Carol al II-lea
(foto 1930)

Detaliu de cifru de pe coperta cărţii
de mareşal care a aparţinut
lui Constantin Prezan

Regele Carol al II-lea împreună cu Alexandru Averescu
şi Constantin Prezan, după ceremonia înălţării
lor la rangul de mareşal, Sighişoara (1930)
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Corneliu Cherecheş, „Judeţul Bacău, altar de jertfă şi eroism”, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Bacău, 2009, p. 285.
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Bustul dedicat mareşalului Constantin Prezan
aflat pe Platoul mausoleului de la Mărăşeşti

Bustul dedicat mareşalului Constantin Prezan,
ridicat în oraşul Alba Iulia
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Bustul dedicat mareşalului Constantin Prezan,
aflat în oraşul Iaşi

Coperta cărţii intitulate „Mareşalul Constantin Prezan.
Vocaţia datoriei”, publicată în România în anul 2008
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CEL DE-AL ŞASELEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
REGELE ALEXANDRU I AL IUGOSLAVIEI
În ordine strict cronologică, regele Alexandru
al Iugoslaviei a fost cel de al şaselea mareşal care a
primit, în mod excepţional, această înaltă, onorantă
şi strălucită demnitate oferită de România unui
străin. El este, de altfel, singura personalitate din
afara ţării noastre care a primit această demnitate,
rang sau grad militar.
Conform unor practici din epocă, în marile
state civilizate ale lumii (Germania, Rusia, Anglia şi
altele), se obişnuia ca nu numai conaţionalii acestora, cu merite
politice şi militare deosebite să primească acea strălucită demnitate, ci
şi străinii în cazuri excepţionale. În această practică s-a înscris în anul
1933 şi România. În consecinţă, prin Decretul Regal nr. 2764, din
11 noiembrie 1933, semnat de către Regele Carol al II-lea, a fost
înălţat la demnitatea de mareşal Regele Alexandru I al Iugoslaviei
Acesta se născuse în ziua de 16 octombrie 1888 în localitatea
Cetinje, din Muntenegru, el fiind al patrulea copil al regelui Petru
Karadjordjevici şi al principesei Zorka Petrovici a Muntenegrului.
Referindu-se la locul de naştere al viitorului rege Alexandru I al
Iugoslaviei, în „Însemnările zilnice ale lui Carol al II-lea”,
suveranul român consemnează faptul că, într-o zi a anului 1937,
prietenul său a vizitat Muntenegru şi locul în care se născuse
respectivul suveran. Deoarece o parte din acele însemnări au darul să
direcţioneze sau să contureze momente importante din biografia
viitorului mareşal al României, vom cita, în cele ce urmează, scurte
extrase din acea carte a lui Carol al II-lea: „Cetinje este de fapt un
mare sat în care numai pe piaţa centrală sunt case cu etaj. La
marginea pieţei este un deal stâncos, stâncos, cum e totul în
Muntenegru, pe care este aşezată Mitropolia, o veche biserică
foarte frumoasă, în care sunt înmormântaţi câţiva dintre foştii
stăpâni ai ţării. Vizităm casa în care s-a născut Sandu (diminutivul
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lui Alexandru – n.n.), azi transformată în Cercul Militar. Este o
casă fără nici un caracter, cu odăi ai căror pereţi sunt împodobiţi
cu hârtie de culori vii, aşa cum se găsesc la noi, cu sutele, în micile
oraşe de provincie. Mai văd şi Conacul şi Palatul Regal al
Suveranilor muntenegreni.”130
În anul 1903, tatăl lui Alexandru a devenit rege al Serbiei.
Cel venit pe lume în anul 1888 şi-a trăit copilăria în Muntenegru,
rămânând fără mamă la vârsta de doar un an. De atunci a rămas în grija
tatălui său, acesta oferindu-i caldura sufletească şi dragostea pe care ar
fi trebuit să i-o ofere ambii părinţi. De asemenea, Alexandru a primit
din partea tatălui său o educaţie excelentă, însuşindu-şi, printre altele,
o cultură aleasă, o bună disciplină, devenind cu timpul o personalitate
de excepţie a Iugoslaviei.
Fiul de rege urmează şcoala de cadeţi în Rusia, iar apoi şi
Facultatea de Drept la Belgrad. În anul 1909, la data de 25 martie,
devine prinţ moştenitor al Serbiei. Fiind crescut şi educat în spirit
civic şi ostăşesc de înaltă ţinută, în anul 1912 i se încredinţează
comanda Armatei 1 sârbeşti, în fruntea căreia avea să repurteze o
importantă victorie în bătălia de la Kumanovo. După numai doi ani
(24 iunie 1914), Alexandru I Karadjordjevič devine regent al Serbiei.
Din lucrările pe care le-am studiat rezultă că Alexandru I al
Iugoslaviei a participat după aceea, în fruntea trupelor pe care le avea
sub comandă, atât la Războiul Balcanic, pe frontul din Bulgaria,
alături de armata română, cât şi la Primul Război Mondial, pe
pământul Dobrogei. Din păcate nu am putut afla amănunte în legătură
cu acţiunile sale militare. Am descoperit, în schimb, un fapt plin de
semnificaţii şi anume că pe timpul luptelor desfăşurate de trupele
noastre pe pământul dintre Dunăre şi Marea Neagră, a acţionat şi
Regimentul 2/9 vânători de gardă al cărui „patron” era Alexandru I al
Iugoslaviei. Respectiva unitate, alături de celelalte regimente şi
batalioane româneşti, s-a comportat vitejeşte pe timpul încleştărilor
din toamna anului 1916 de la Bazargic şi Amzacea, iar apoi, în 1917,
în înfruntările de la Mărăşeşti şi din alte zone fierbinţi ale frontului din
Moldova. În legătură cu participarea efectivă a lui Alexandru I al
Iugoslaviei la luptele din Primul Război Mondial am mai aflat, printre
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altele, că în ultima perioadă a desfăşurării acestor acţiuni militare, el,
Alexandru, care era comandantul suprem al forţelor sârbeşti, la data de
31 octombrie 1918 a intrat triumfător în Belgrad.
Cel ce va deveni doar peste 15 ani mareşal al României avea
deja la activ o carieră militară şi statală strălucită!
În anul 1921, după moartea tatălui său, Alexandru I este
proclamat rege al Regatului sârbo-croato-sloven. Evenimentul s-a
petrecut în ziua de 16 august 1921. Cu doar o lună şi ceva mai
devreme (la data de 8 iunie 1921), Alexandru a trăit o mare bucurie,
dar pe un alt plan: s-a căsătorit cu Principesa Maria de România, fiica
regelui Ferdinand I şi a reginei Maria. A fost o căsătorie nu doar
frumoasă, ci şi prolifică. Cei doi au avut împreună trei băieţi: prinţul
Petru (1923 – 1970), viitor rege, prinţul Tomislav (1928 – 2000) şi
prinţul Andrei, născut în 1929131.
Din lucrările pe care le-am studiat rezultă că între regele
Alexandru I al Iugoslaviei, soţia sa şi copiii lor, pe de o parte, şi regina
Maria a României, pe de altă parte, au existat relaţii foarte bune şi
apropiate, materializate, în principal, prin vizite reciproce, prin scrisori,
prin cadouri etc. În legătură cu acest fapt, într-o lucrare dedicată Reginei
Maria a României se arată, printre altele: „Regina avea o mare
admiraţie pentru ginerele său Alexandru I, cu care împărtăşea un
gust profund pentru politică. Comentariile evenimentelor aveau loc
în Panteonul generalilor din primul război mondial împreună cu
vărul său Albert I. Viaţa conjugală a lui Alexandru I al Iugoslaviei
şi al Mignonei (diminutivul Reginei Maria – n.n.) era exemplară, iar
naşterea celor trei băieţi superbi a trezit invidii în familiile regale
europene. Maria se ducea des în Iugoslavia şi este foarte probabil ca
ginerele ei Alexandru să-i fi fost de mare ajutor când trebuia să
aplaneze problemele avute cu fiul său Carol.”132
Regele Carol al II-lea a cunoscut şi el, îndeaproape, numeroase
aspecte din viaţa de familie a regelui Alexandru I al Iugoslaviei şi al
soţiei sale. În legătură cu acest fapt, într-o altă importantă carte de
istorie, semnată de către Carol al II-lea, intitulată „Însemnări
zilnice”, la o „Notă” din acea lucrare am descoperit următoarea
însemnare, pe care o vom reproduce aproape în întregime: „Mignon
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132

Carol al II-lea, „Op. cit.”, p. 457.
Guy Gauthier, „Missy, Regina României”, Bucureşti, 2010, p. 326.
149

era diminutivul Principesei Marioara (Maria, fiica regelui
Ferdinand şi a reginei Maria)... S-a căsătorit la 6 iunie 1922 cu
regele Alexandru al Iugoslaviei, asasinat de teroriştii croaţi la
Marsilia în 9 octombrie 1934, au avut trei copii: Petru (1923 –
1970), care a fost rege între 1934 – 1945, la început sub regenţa lui
Paul Karagheorghevici; în urma invadării Iugoslaviei de către
germani, s-a refugiat la Londra; Tomislav, alintat cu numele
Tommy (născut în 1928) şi Andrei (născut în 1929)”133. Într-o altă
„Notă” din aceeaşi lucrare sunt redate alte informaţii strâns legate de
viaţa şi activitatea regelui Alexandru I. Deoarece şi acestea au darul să
reîntregească biografia celui de al şaselea Mareşal al României, le
vom cita, în continuare: „Sandro este diminutivul lui Alexandru I
Karagheorghevic (1888, Cetinje – 1934, Marsilia), rege al
Iugoslaviei; fiul lui Petru I al Serbiei, desemnat ca regent de către
acesta; la 8 iunie s-a căsătorit cu principesa Marioara (Mignon);
s-a distins în timpul războiului (Primul Război Mondial – n.n.) şi în
1921 a devenit rege al sârbilor, croaţilor şi slovenilor; s-a
confruntat cu greutăţi rezultate din reunirea celor trei populaţii;
conflictul dintre sârbii centralizatori (unionişti) şi croaţii
federalişti, disputele dintre partidele politice, uciderea, în plină
Cameră, a unui deputat croat l-a determinat (pe regele Alexandru I –
n.n.) să suspende Constituţia şi să-şi asume depline puteri. Din
1929, regatul a primit numele de Iugoslavia, dar ţara a rămas tot
divizată şi regele s-a văzut nevoit să treacă la represiuni. A dat o
nouă Constituţie, în 1931, dar la 9 octombrie 1934 a fost asasinat,
la Marsilia, în acelaşi timp cu ministrul de externe al Franţei,
Jean Louis Barthou. A fost asasinat de către Vlada Gheorghiev
(alias Kalemen), membru al organizaţiei Ustaşa. Coroana regală a
trecut fiului său, Petru al II-lea.”134
În perioada în care s-a aflat în fruntea regatului Iugoslaviei
(1929 – 1934), Alexandru I a militat şi a acţionat în mod eficient
pentru crearea unui stat unitar al sârbilor, croaţilor şi slovenilor şi
pentru depăşirea tensiunilor de ordin etnic şi religios ale acestora.
Totodată, a militat şi s-a străduit să îmbunătăţească relaţiile de
colaborare şi de prietenie cu ţările vecine, implicit cu Bulgaria. Pe
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acest plan, a angajat Iugoslavia în „Mica înţelegere”135, alături de
România şi Cehoslovacia, şi în „Antanta Balcanică”, alături de
România, Grecia şi Turcia (1933 – 1934)136.
Referindu-se la activităţile şi prestaţiile făcute de către Alexandru I
al Iugoslaviei în perioada despre care discutăm, dar şi în cea următoare,
reputatul ziarist francez Faure Biguet o apreciază ca fiind benefică
relaţiilor dintre statele balcanice, că el, Alexandru a fost un om
echilibrat, însă uneori şi cam ambiţios şi plin de sine. „Din punct de
vedere moral – îl aprecia acel gazetar – a fost un om inteligent.
S-a mai spus uneori că e nemilos. Nu este adevărat. A fost un
conducător şi, în faţa unei situaţii dificile, nu admitea ca ordinele
să-i fie discutate”137. Dar, ca orice suveran şi ca om cu înalte
responsabilităţi pe linie de stat, regele Alexandru I al Iugoslaviei a
săvârşit şi unele greşeli, unele mai simple, altele mai grave, care, în cele
din urmă, îi vor pune chiar şi viaţa în pericol: a consfinţit, prin
Constituţia din 1931, instaurarea dictaturii; a scos în afara legii aproape
toate partidele şi grupările etnice şi religioase; n-a asigurat, pe un plan
larg, drepturi şi libertăţi egale pentru toţi cetăţenii ţării. Se poate spune,
fără teama de a exagera, că de aici i se va trage, de altfel, şi moartea cu
totul neprevăzută de către el şi de către ai săi. Drama sau evenimentul
dispariţiei sale s-a petrecut în ziua de 8 octombrie 1934, când regele
Alexandru I al Iugoslaviei a fost asasinat, la Marsilia, de către un
„revoluţionar” bulgar în timpul vizitei pe care suveranul iugoslav o
efectua în Franţa. În literatura istorică de specialitate se spune că asasinul
„a acţionat în numele unei organizaţii macedonene” şi care, la rândul
său, avea să fie ucis după înfăptuirea odioasei crime!
Drama morţii regelui Alexandru I al Iugoslaviei s-a petrecut, din
păcate, la mai puţin de un an de când el avea să fie înălţat la
demnitatea sau la rangul de mareşal al României.
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Primirea de către regele Alexandru al Iugoslaviei a „Demnităţii de
Mareşal” al României şi respectiv a „Bastonului de Mareşal” a avut
loc în luna noiembrie 1933. Cadrul sau modul în care se derulau
evenimentele în legătură cu acordarea acestei demnităţi este, după
opiniile noastre, destul de puţin cunoscute. Se spune că ele aveau să fie
trecute „sub tăcere în epocă, dar şi după aceea”, din considerente „de
ordin politic”. În unele izvoare istorice de primă mână se consemnează
că acordarea demnităţii de mareşal suveranului Iugoslaviei s-ar fi născut
în contextul unei vizite făcute de către acesta la sfârşitul lunii septembrie
şi începutul lunii octombrie 1933 în România, la Sinaia, cu prilejul
festivităţilor ce s-au organizat atunci pentru a ne marca împlinirea a 50
de ani de la construirea Castelului Peleş. În acel context, în ziua de 1
octombrie regele Iugoslav, însoţit de către suveranul României şi de
prinţul Nicolae, au efectuat şi o vizită scurtă în Dobrogea, cu scopul de a
depune o coroană de flori la monumentul eroilor sârbi, aflat în localitatea
Mircea Vodă, însemn memorial ce fusese ridicat de către autorităţile
române întru amintirea şi slava militarilor sârbi căzuţi la datorie în
luptele ce s-au desfăşurat pe pământul dintre Dunăre şi Marea Neagră în
toamna anului 1916. În cadrul acelui ceremonial, regele Alexandru a
depus la baza monumentului o coroană de flori de laur ce fusese adusă,
în mod special, din Iugoslavia. Fiind impresionat, se zice, de modul cald
şi emoţionant cu care suveranul Iugoslaviei îşi cinstea şi-şi omagia eroii
sârbi ce în anul 1916 îşi jertfiseră viaţa pe pământ românesc, dar şi
ţinându-se seama şi de faptul că însuşi el, Alexandru al Iugoslaviei,
condusese cu măiestrie trupele sale şi în timpul acţiunilor militare ce se
desfăşuraseră în Dobrogea, regelui Carol al II-lea i-a încolţit în minte, se
pare „ad-hoc”, să-l înalţe pe înaltul oaspete la demnitatea de mareşal. De
bună seamă că el, suveranul României gândise aşa ceva şi datorită
faptului că înaltul personaj se înrudise cu familiile regelui din ţara
noastră, fapt pe care l-am amintit ceva mai înainte. În consecinţă, la
propunerea regelui Carol şi poate a altcuiva din anturajul său, s-a trecut
de îndată la treabă: s-au întocmit actele de rigoare şi însemnele pentru
noul mareşal al României. Este vorba de „Decretul regal”, de „Cartea
de Mareşal” şi de „Bastonul de Mareşal”.
Documentul oficial prin care regele Alexandru al Iugoslaviei a
primit demnitatea sau rangul de mareşal al României poartă numărul
2764 şi este datat la 11 noiembrie 1933, fiind semnat de către regele
Carol al II-lea. Iată cum este motivată, în mod oficial, acordarea acelei
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înalte demnităţi: „Se decide Înălţarea la Rangul de Mareşal al
Armatei Române a M.S. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, care în
campania din 1913 (în cel de-al doilea Război balcanic – n.n.) şi în
Războiul cel Mare (Primul Război Mondial – n.n.) a dovedit extraordinare însuşiri ostăşeşti, luptând pentru cauza comună. Prin aceasta, a
ajutat România şi a contribuit la cimentarea frăţiei de arme a celor
două armate, sârbă şi română, manifestată pe pământ românesc
prin remarcabila acţiune a Diviziei Sârbe în Dobrogea (toamna
anului 1916)”138.
După cum am arătat ceva mai înainte, la primirea demnităţii de
mareşal, regele Alexandru I al Iugoslaviei avea să primească, din mâna
regelui Carol al II-lea, şi „Bastonul de Mareşal”. Într-o lucrare istorică
de referinţă publicată anul trecut şi dedicată „Mareşalilor din România”
se află reprodusă o imagine cu următoarea explicaţie: „Bastonul de
mareşal al României, oferit regelui Alexandru I al Iugoslaviei, în
anul 1933”. Apoi, pe o filă din aceeaşi lucrare se spune că „între anii
1933 şi 1934, regele Alexandru I al Iugoslaviei îi dăruia cumnatului
său regal un baston, care în evidenţa Muzeului Naţional de Istorie al
României este denumit „Baston de Mareşal”. În continuare, se face o
scurtă descriere a acelei piese, care se spune că este identică sau
asemănătoare cu „Bastonul de Mareşal” al Suveranului Iugoslaviei. Cu
privire la „Bastonul de Mareşal” al regelui Iugoslaviei, în cartea
respectivă mai citim următoarele: „De mici dimensiuni, acesta este
lucrat din fildeş, cu formă cilindrică, uşor subţiat la partea
inferioară; în partea de jos a piesei se află un ornament sub formă
de liră, iar în partea superioară o coroană regală, ambele din aur;
bastonul este decorat cu trei manşoane de aur adjurat, ornamentate
cu motive vegetale şi florare emailate în verde şi roşu, manşoanele
de la capete sunt mai scurte, iar cel din mijloc mai lung şi decorat cu
iniţialele „A-I” (Alexandru I – n.n.)”139.
În legătură cu înălţarea suveranului iugoslav la demnitatea sau la
rangul de mareşal al României, considerăm necesar să subliniem că
regele Alexandru al Iugoslaviei îndeplinea doar parţial criteriile
prevăzute în „Legea relativă la crearea Demnităţii de Mareşal al
României”, între acestea înscriindu-se cea privitoare la „conducerea
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cu succes a unor operaţii ale armatei române”. În acest sens, el a
fost decorat pentru înalte fapte de arme cu toate cele trei clase ale
ordinului militar „Mihai Viteazul”. Cel de-al doilea aspect l-a
reprezentat faptul că suveranul Iugoslaviei era, în virtutea acestei
funcţii deţinute pe linie de stat, şi „comandant suprem al oştirii
iugoslave”. Cel de-al treilea aspect pe care l-a avut în vedere Regele
Carol al II-lea atunci când l-a înălţat pe regele iugoslav la rangul de
mareşal a fost atât din raţiuni politico-militare, cât şi datorită gradului
de rudenie care se stabilise între acesta şi familia regală din România.
Din puţinele surse de documentare sau izvoare istorice româneşti
şi iugoslave pe care le-am putut studia, rezultă că Regele Alexandru I
al Iugoslaviei era foarte mândru de rangul de mareşal pe care-l primise
din partea României. Se mândrea cu acest rang sau grad militar. Îi
plăcea ca la mai toate întrunirile oficiale interne şi externe la care
participa să se ducă îmbrăcat în uniforma de mareşal, cu pieptul tunicii
plin de decoraţii, în mijlocul cărora străluceau, ca nişte briliante, cele
trei ordine militare româneşti „Mihai Viteazul” (clasele I, II şi III).
Referindu-ne la aceste aspecte ale vieţii sale de mareşal al României,
Principesa Maria (Marioara sau Mignon – care era diminutivul ei), cea
care era fiica regelui Ferdinand I, spune, la un moment dat, în
amintirile sale, că soţul ei venea întotdeauna în România, la neamurile
sale din familia regală sau la întrunirile oficiale, îmbrăcat în uniforma
sa frumoasă, la început de general, iar apoi de mareşal, cu chipiul pe
cap, cu pieptul plin de decoraţii, încins cu centura strălucitoare, iar la
salutul iniţial şi la cel de despărţire rostea aproape mereu: «Onor din
partea generalului», atunci când avea gradul de general, şi «Onor
din partea mareşalului», după ce a primit acest rang.
Şi pentru că aici veni şi vorba de salut, să ne referim şi la o
„picanterie”! Nu de alta, dar se spune că atunci când în istorie vorbeşti
sau scrii ceva interesant, important sau inedit, trebuie, din când în când,
să-l facem pe cititor să mai şi zâmbească. În această privinţă, din
însemnările lui Carol al II-lea reiese, printre altele, că atunci când se
întâlneau, cei doi mareşali se salutau reciproc, prieteneşte, într-un fel
anume: cu două degete ridicate la cozorocul caschetei, nu cu palma
întinsă, ca la noi. Din surse demne de a fi crezută, aveam să aflăm apoi
că acel salut fusese practicat cu plăcere şi de către regele Alexandru I al
Iugoslaviei şi de către regele României, Carol al II-lea.
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După cum am arătat şi ceva mai înainte, regele Alexandru I al
Iugoslaviei a încetat din viaţă în ziua de 9 octombrie 1934, adică doar
după un an în care primise strălucita demnitate din partea României. Va
fi asasinat la Marsilia, în acelaşi timp cu ministrul de externe al Franţei,
Jean Louis Barthon. Criminal a fost cetăţeanul bulgar Dimitrov Veticko
Karin, care era membru al mişcării teroriste croate denumite „Ustasa”.140
După dispariţia sa tragică, regele Alexandru al Iugoslaviei şi
mareşal al României avea să fie prezentat şi evocat în ţara sa, în
România şi în lume în fel şi chip: fie lăudat şi elogiat pentru faptele
sale cele bune, fie contestat şi anatemat pe drept sau pe nedrept pentru
faptele lui cele rele. Pentru noi, românii, cu toate umbrele sale, el a
rămas o figură reprezentativă, o autentică reprezentare a
Muntenegrului şi a fostei Iugoslavii, un strălucit comandant de
oşti care a luptat cu forţele de sub comanda sa şi pe pământ
românesc în timpul Primului Război Mondial. Ca atare, în virtutea
calităţilor şi însuşirilor sale, a prestaţiilor lui pe frontul românesc în
perioada la care ne-am referit, a modului strălucit cu care a cooperat
cu trupele noastre pe frontul din Dobrogea, dar şi a faptului că el se
înrudise direct cu familia regelui din ţara noastră, regele Alexandru I
al Iugoslaviei avea să fie onorat pe de o parte, cu demnitatea sau
rangul de mareşal al României, iar pe de altă parte, preţuit şi stimat
atât în spaţiul românesc, cât şi în cel iugoslav.

Regele Alexandru I (imaginea din stânga) şi regele Carol al II-lea, la Sinaia în anul
în care Suveranul Iugoslaviei a primit demnitatea de mareşal al României (1933)
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Regele Carol al II-lea, „În zodia Satanei. Reflexiuni asupra politicii internaţionale”,
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Baston de mareşal al României, oferit de către regele Carol al II-lea
regelui Alexandru al Iugoslaviei în anul 1933

Baston similar cu cel de mareşal, dăruit, în mod simbolic,
de către regele Alexandru al Iugoslaviei, regelui Carol al II-lea
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REGELE MIHAI I,
CEL DE-AL ŞAPTELEA MAREŞAL
AL ROMÂNIEI
Vom începe acest capitol al lucrării
noastre dedicat regelui Mihai I – care este
considerat, în ordinea cronologică a
primirii demnităţii, rangului sau a gradului
de Mareşal al României, cel de-al şaptelea
– subliniind că el a fost, mai întâi, „copilrege” (la vârsta de doar şase ani), a
devenit apoi „rege” la o vârstă foarte
tânără (la doar 19 ani). El avea să rămână,
până în zilele noastre, „cel mai în vârstă
rege al României”, urmând să
împlinească în anul 2014, 93 de ani de viaţă pusă în slujba Ţării, a
oştirii şi a Neamului Românesc. Mihai I avea să devină, totodată, cel
mai tânăr mareşal al României, primind acel înalt, onorant şi
strălucitor titlu în primăvara anului 1941, pe când avea doar 20 de ani.
Domnia Sa este astăzi, spre bucuria tuturor românilor de bine, singurul
mareşal al României care a purtat pe umerii săi, dar şi ai întregii oştiri
române, povara grea a celui de-al Doilea Război Mondial, dus de
România, cu un scop măreţ şi nobil, adică acela al eliberării românilor
basarabeni şi bucovineni şi apoi a celor transilvăneni de sub jugul
asupritorilor străini. În sfârşit, tot spre bucuria românilor de bine, Regele
Mihai I este singurul Mareşal al României în viaţă!
Înainte de a ne referi la primirea de către el a demnităţii de
mareşal, considerăm necesar să redăm o sumă de repere biografice ale
vieţii sale, insistând cu precădere asupra acelora care vor atârna greu
atunci când va veni timpul să devină mareşal al României.
Mihai I s-a născut la Sinaia, în castelul regal de la Foişor, în ziua
de 25 octombrie 1921, fiind fiul regelui Carol al II-lea. La venirea sa
pe lume, regele Ferdinand I, ca bunic tânăr, a făcut următorul
comunicat regal: „Astăzi, Pronia Cerească a hotărât Dinastiei un
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nou vlăstar... Principesa moştenitoare a României (Elena – n.n.) a
dat naştere unui principe, care a primit numele de Mihai”.
Dintr-un izvor istoric din epocă am aflat că la naşterea prinţului
Mihai, spre bucuria părinţilor, a bunicilor şi a milioanelor de români de
bine, în cinstea lui s-au tras câteva salve de artilerie, aşa cum se obişnuia
în acea vreme atunci când venea pe lume un prinţ moştenitor.
Micuţul Mihai a fost botezat de către ai săi în religia creştină,
crescut şi educat apoi într-un spirit curat românesc. A învăţat buchiile
în curata noastră limbă românească în cadrul familiei regale, într-o
clasă specială, alcătuită într-un număr redus de elevi. Atât în primii săi
ani de şcoală, dar şi după aceea, a avut ca dascăli personalităţi
culturale renumite în epocă, între acestea numărându-se Nicolae Iorga,
Dimitrie Gusti, Gheorghe I. Brătianu, Ion Conea şi mulţi alţii.
În anul 1930, fiul de os regesc îşi începe urcuşul în viaţă,
îmbrăţişând, potrivit dorinţelor lui şi ale alor săi, cariera militară.
Astfel, în toamna anului 1930, pe când împlinea vârsta de 9 ani, Mihai
I a fost înscris ca elev la Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la
Mănăstirea Dealu. Aceasta era în epocă unul dintre cele mai bune
instituţii militare de învăţământ din România. Peste doar câteva luni,
adică la data de 20 iulie 1931, va fi înscris, tot ca elev, la Şcoala
tehnică a Aeronauticii, care era la Mediaş. În noua sa instituţie
militară de învăţământ el s-a simţit atras de mirajul automobilului şi a
avionului, miraj pe care nu-l va părăsi nici după vârsta părului cărunt.
Dovadă în acest sens este şi aceea că şi în zilele noastre el încă este în
măsură să conducă automobilul şi să piloteze avionul.
Mihai I, care cu doar un an înainte (1930) devenise Mare
Voievod de Alba Iulia, a primit primul său grad militar, adică pe cel
de fruntaş. Apoi, în primăvara anului 1936, la data de 23 aprilie (după
ce a urmat cursurile Şcolii de sergenţi în cadrul Batalionului de
Gardă), el va fi avansat la gradul de sergent. Tot în acel an 1931, dar
după câteva luni (16 octombrie), a fost înscris ca elev-plutonier în anul
I al Şcolii pregătitoare de ofiţeri. În legătură cu acest fapt, într-un
document istoric din epocă se consemnează: „Măria Sa Mihai, Mare
Voievod de Alba Iulia, elev plutonier la Şcoala pregătitoare de
ofiţeri, secţia infanterie, se înscrie, pe data de 1 iulie 1937, în anul
II al Şcolii de ofiţeri de infanterie „Principele Carol”.”141 El a
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absolvit respectiva instituţie militară de învăţământ în anul 1937. Ca
urmare, prin Înaltul Decret nr. 26615/1937, va primi gradul de
sublocotenent, intrând, deci, în corpul ofiţerilor armatei române, fiind
numit, totodată, în funcţia de comandant de pluton în Batalionul 1
vânători de munte „Carol al II-lea”. Ceremonialul propriu-zis al
înălţării în grad şi al primirii primei funcţii în cariera sa militară, s-a
desfăşurat la Sinaia, în ziua de 27 octombrie. La el a participat, printre
alţii, Suveranul României, regele Carol al II-lea, ministrul Apărării
Naţionale, generalul Constantin Ilasievici, comandantul Batalionului 1
vânători de munte, dar şi invitaţi de marcă de peste hotare, adică din
Anglia, Belgia, Cehoslovacia, Franţa, Grecia, Iugoslavia, Polonia,
Rusia, Suedia şi Turcia. Onoarea de a citi în faţa participanţilor
Decretul regal de înaintare în grad şi de numire în prima sa funcţie a
lui Mihai I a revenit generalului Ilasievici. Iată conţinutul acelui
decret: „Înălţăm în gradul de sublocotenent, pe data de 25
octombrie, pe Marele Voievod Mihai al Albei Iulia, elev plutonier
al Şcolii de ofiţeri infanterie „Principele Carol”, repartizându-l
Batalionului 1 vânători de munte „Regele Carol al II-lea”.”142
După citirea Decretului, a urmat depunerea jurământului de cel
înaintat în grad şi numit în funcţie, care a avut următorul conţinut: „În
numele lui Dumnezeu atotputernic, eu sublocotenent Mihai, Mare
Voievod de Alba Iulia, jur credinţă M.S. regelui Carol al II-lea,
supunere legilor şi îndatoririlor militare atât în timp de pace, cât
şi în timp de război. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”143 Ni se pare
interesant să arătăm că în timpul depunerii jurământului de credinţă de
către proaspătul ofiţer, în semn de omagiu şi de respect, aşa cum se
întâmplase şi la naşterea lui Mihai I, s-au tras câteva salve de tun. În
cadrul ceremonialului, a urmat discursul rostit de Suveranul României,
Carol al II-lea, din care vom cita doar câteva pasaje, pe care noi le-am
considerat interesante şi pline de învăţăminte:
„Astăzi, prin încorporarea ta în acest viteaz batalion al
vânătorilor de munte, îndeplineşti un act care este strâns legat de
tradiţia Casei Noastre Domnitoare. Strămoşii noştri au crezut, şi
bine au crezut, că legând din adolescenţă pe fiii lor cu oastea lor,
încheagă prima şi poate cea mai trainică legătură între ei şi
naţiune. Oastea este în stat organismul care, deşi însemnează o
142
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Ziarul „Universul”, nr. 295, din 26 octombrie 1937.
Idem.
159

elită, constituie totuşi cea mai desăvârşită şcoală de egalitate. Nu
de unde ai pornit înseamnă ceva, prin meritele tale şi râvna ta ai
ajuns. Cariera de ofiţer este un apostolat, semnat de greutăţi şi de
sacrificii pe care nu le poţi învinge decât prin înalte virtuţi
sufleteşti. A fi ostaş înseamnă a sluji şi a sluji este suprema datorie
a oricărui cetăţean convins de datoria lui către Patrie şi Stat. Tu,
mai mult decât oricare altul dintre camarazii tăi, trebuie să înveţi
că a sluji este datoria ta cea de frunte şi să nu uiţi niciodată
lozinca ce de veacuri este în familia Noastră: să fii primul slujitor
al Ţării. Arată-te demn de haina ce o porţi şi să fii pildă de
credinţă prin jurământul pe care l-ai depus astăzi, în faţa lui
Dumnezeu, pe drapel, simbol al Patriei.”
În răspunsul său la cuvântarea regelui Carol al II-lea, Marele
Voievod de Alba Iulia a spus doar următoarele cuvinte: „Mă voi sili să
îndeplinesc îndatoririle mele cu vrednicie, credinţă şi desăvârşită
ascultare!”144
În cadrul ceremonialului regal şi ostăşesc despre care am scris, sa mai petrecut încă un eveniment deosebit pentru tânărul ofiţer Mihai
I: el a primit, din mâna generalului Ilasievici, „Sabia de ofiţer”, aşa
cum se obişnuia în epocă la primirea acelui grad militar. Piesa
respectivă, care potrivit aprecierilor unui ziarist din epocă „strălucea
de-ţi luau ochii”, era lucrată cu măiestrie de către meşterii talentaţi ce
proveneau, se zice, din Toledo, având înscrise pe cele două feţe ale
lamei următoarele inscripţii: „Sublocotenent în cadrul Batalionului
1 vânători de munte ... 25 octombrie 1937”; „Din partea armatei,
pentru apărarea pământului strămoşesc”.
Anii 1937-1939 aveau să reprezinte pentru Marele Voievod
Mihai I încadrarea sa, ca ofiţer, nu doar în cadrul trupelor de uscat, ci
şi în cele ale marinei şi aviaţiei. Astfel, în toamna anului 1937, el a
fost încadrat, mai întâi, în rândul marinei militare, cu gradul de
„aspirant” (echivalent cu cel de subloconent – n.n.), iar după numai
doi ani şi în cel al aeronauticii militare.
În anul 1940, prin Înaltul Decret nr. 2692, din 13 iunie, Marele
Voievod de Alba Iulia avea să fie numit, în Batalionul de gardă al
armatei române. Referindu-se la acel fapt, într-una din cărţile sale de
referinţă, regele Carol al II-lea va consemna: „în ziua de 19 august
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1940, Mihăiţă şi-a început astăzi serviciul activ la Batalionul de
gardă”145.
Poziţia şi situaţia Marelui Voievod Mihai s-a schimbat radical la
începutul lunii septembrie 1940, în contextul abdicării regelui Carol al
II-lea. Atunci, la data de 6 septembrie, Mihai I a fost instalat pe tronul
României. Odată cu suirea sa pe tron, generalul Ion Antonescu – care
devenise preşedinte al Consiliului de Miniştri şi şef de stat –, l-a
avansat pe Suveran la gradul de general de divizie. Faptul s-a petrecut
în ziua de 14 septembrie 1940. Acea avansare era pe deplin meritată.
Nu de alta, dar el era, potrivit prevederilor Constituţiei, şi comandant
suprem al oştirii. În legătură cu această avansare în grad, pentru noi,
autorii cărţii de faţă, s-a născut următoarea întrebare: „A avut, Mihai I,
înainte de a fi înaintat general, şi celelalte grade militare, adică pe cele
de căpitan, de maior, de locotenent-colonel şi de colonel?” Cu toate
strădaniile noastre, n-am putut descifra această enigmă! Rămâne,
evident, ca această problemă să fie încă studiată.
Fiind foarte bucuros de primirea onorantului grad de general,
după cum avea să se relateze în presa vremii, Mihai I şi-a confecţionat
de îndată o uniformă militară specifică generalilor armatei noastre.
Ulterior, la activităţile cu specific militar la care el avea să participe,
Suveranul apărea în uniformă militară, cu gradul de general pe umeri,
fapt ce este lesne de observat în iconografia vremii.
După numai câteva luni, adică în februarie 1941, Suveranul
României va fi avansat la gradul de general de armată, conform
Decretului nr. 341, din 18 februarie 1941. La mai puţin de trei luni de
la acea înaintare în grad, adică începând cu data de 10 mai 1941,
Regele Mihai I va primi gradul suprem din armata română, din epoca
dată, respectiv pe cel de „Mareşal al României”.
Ceremonialul oficial de înălţare a Suveranului României la
demnitatea şi la gradul de mareşal s-a petrecut în ziua de 10 mai 1941,
la Palatul regal din Bucureşti, zi care era socotită în epocă sărbătoare
naţională. S-a petrecut în prezenţa Șefului Statului, generalul Ion
Antonescu, a membrilor familiei regale, a ministrului Apărării
Naţionale şi a altor reprezentanţi de frunte ai armatei.
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Pentru că 10 mai era o mare sărbătoare naţională, generalul Ion
Antonescu hotărâse ca în acea zi istorică să se desfăşoare şi festivitatea
de avansare la gradul de sublocotenent a unei noi promoţii de ofiţeri.
Ceremonialul despre care scriem a început cu citirea decretului
semnat de Ion Antonescu privitor la acordarea demnităţii de mareşal a
Suveranului. Iată care este conţinutul acestui document:
„Conducătorul statului român şi Preşedintele Consiliului de
Miniştri, Asupra raportului domnului ministru Secretar de Stat al
Apărării Naţionale şi al domnului Subsecretar de Stat al Armatei de
Uscat, cu nr. 8759, din 2 mai 1941;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2451 din 1930, relativ
la crearea demnităţii de «Mareşal al României»;
În baza dispoziţiilor decretelor-legi nr. 3052, din 5 septembrie,
şi nr.3072, din 7 septembrie 1940,
Am decretat şi decretăm:
Art. 1. Investim pe Majestatea Sa Regele Mihai I cu
demnitatea de «Mareşal al României» pe data de 10 mai 1941.
Art. 2. D-l Ministru Secretar de Stat al Apărării Naţionale este
însărcinat cu executarea acestui Decret dat în Bucureşti la 9 mai
1941.
Conducătorul Statului Român şi Preşedintele Consiliului de
Miniştri,
General Ion Antonescu.
Ministrul Apărării Naţionale, general de corp de armată
adjutant,
Iosif Iacobici”146.
După citirea Decretului, generalul Ion Antonescu i-a înmânat
Suveranului şi „Bastonul de Mareşal”.147
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Nota noastră: Regele Mihai I nu a primit un Baston de Mareşal anume confecţionat pentru el,
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După citirea acelui decret şi respectiv a înmânării „Bastonului de
Mareşal”, Regelui Mihai I, şeful statului, generalul Ion Antonescu a
ţinut un discurs solemn, din cuprinsul căruia se desprind câteva idei
principale şi anume: referiri directe şi clare privitoare la semnificaţia
zilei de 10 mai, ca zi istorică şi ca sărbătoare naţională; faptul că
înălţarea Suveranului României la rangul de mareşal reprezintă „cea
mai înaltă treaptă a mândriei ostăşeşti”; recomandări adresate
ofiţerilor avansaţi de a sluji cu credinţă în „Armată care este... scut
al Neamului”; în sfârşit, dar nu în cele din urmă, toţi ostaşii Ţării şi
toţi românii erau îndemnaţi ca la „Chemarea Patriei” să fie gata de a
intra în luptă dreaptă şi sfântă.
Ţinând seama de faptul că acel discurs este foarte interesant prin
conţinutul şi mesajul său şi că până acum el a fost destul de rar
reprodus parţial sau total în lucrările cu profil istoric ce s-au publicat
până acum, noi, autorii acestui volum ne-am decis să-l reproducem
aici în întregimea sa.
„Români,
10 mai este ziua bucuriilor naţionale;
10 Mai este sărbătoarea Dinastiei şi a Statului;
10 Mai ne-a dat Domnia, Regatul şi atâtea biruinţe;
10 Mai ne dă astăzi, din pragul istoriei noastre glorioase, statul
înţelept al nădejdei şi siguranţa de stâncă a drepturilor nepieritoare.
De la Sfânta Unire (din 1918-n.n.), este cel dintâi 10 mai
stropit de umilire, de jertfă şi de durere (afirmaţia se referea la
ocupaţia Basarabiei, a Bucovinei şi a ţinutului Herţa de către trupele
sovietice – n.n.).
Nu deznădăjduiţi, Români!
Când un Neam se simte întreg şi sănătos, când îşi simte limpede
şi puternică conştiinţa rosturilor lui, când în toate piepturile noastre
bate statornic inima de român, gata de luptă şi de jertfă,
Când deasupra umbrelor despărţitoare străluceşte o singură
lumină – Patria;
Să ne privim faţă-n faţă pe noi înşine, prieteni şi duşmani,
pentru a rosti răspicat, ca o cutremurare a vieţii: Neamul Românesc
nu piere!
Să ne întoarcem din durere puterea, din exemplul strămoşilor
unirea şi credinţa în Dumnezeu şi Justiţie, drumul viitorului.

163

În noi, în onoarea fidelităţii faţă de prieteni şi în dispreţuirea
duşmanilor – în aceasta stă puterea!
Maiestate,
Prin mine, neamul Românesc, Guvernul şi Armata Ţării vă
ridică azi la cea mai înaltă treaptă a mândriei ostăşeşti şi
româneşti. Este în această înălţare, Sire, toată credinţa noastră în
Dinastie, este în această ridicare cea mai grea povară care v-o dă
Neamul. Primiţi simbolul drepturilor româneşti.
În mâna majestăţii voastre, curată şi tânără, stă azi dreptul
Neamului şi datoria Majestăţii Voastre.
Vă doresc, Sire, să-l purtaţi cu vrednicie şi glorie. Să vă
hărăzească Domnul destin de împlinitor de drepturi şi de mândrie
românească.
Camarazi sublocotenenţi,
Primiţi azi pe umerii voştri gradul intrării în Corpul
ofiţeresc. Fiţi mândri! Armata este azi scutul Neamului. Pe ea se
reazimă ordinea şi siguranţa, onoarea şi dreptatea. Sunteţi cea
dintâi promoţie a Ţării sfâşiate.
Vă numesc promoţia „Mihai I”.
Ostaşi,
Pe voi, pe iubirea voastră de vatră, pe sfinţenia disciplinei
voastre, fii credincioşi ai gloriei româneşti, pe voi, pe lupta şi
jertfa voastră se va zidi dreptul statului, dreptul copiilor voştri,
mândria istoriei noastre şi a acestui neam. Strămoşii noştri ne-au
dat Ţara şi Onoarea. Nimic pe acest pământ nu ne va împiedica să
ne cinstim trecutul şi să ne merităm slava celor ce vor să vină.
Români de pretutindeni, din vârf de codrii şi câmpuri de
mătase, săteni vânjoşi cu trupul din vifor aprig; cărturari cu gânduri
de lumină, bătrâni cu frunţi de încruntare triste şi tineri, tineri dragi
cu aripi mari în cuget, în această zi de glorie a înaintaşilor (10 mai –
n.n.), treziţi-vă şi uniţi-vă în freamătul biruitor al Armatei voastre.
Veniţi cu toţi la închinarea Neamului şi a Dinastiei, în această zi de
sărbătoare, veniţi cu gândul ţintă la Dumnezeul veşniciei noastre;
veniţi cu sufletul închinat jertfei martirilor noştri, fraţilor de
pretutindeni şi prietenilor de credinţă, ca să strigăm:
Trăiască România!
Trăiască M.S. Regele!
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Trăiască Regina Noastră!148
Acordarea strălucitei demnităţi de mareşal regelui Mihai I a fost
marcată de înmânarea „Cărţii de Mareşal” şi apoi a „Bastonului de
Mareşal”.
Cu acest înalt rang şi cu aceste strălucite însemne de mareşal avea
să apară regele Mihai, alături de generalul şi apoi mareşalul Ion
Antonescu pe frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial. În
prima parte a acelei campanii s-a urmărit şi s-a realizat vremelnic
eliberarea pământurilor româneşti ce fuseseră ocupate în chip
samavolnic de către Rusia Sovietică. Pe front, în nobila sa calitate de
Suveran al României şi de mareşal, regele Mihai I s-a comportat la
înălţime. Pe acest plan, el s-a aflat, aproape în permanenţă, acolo unde se
întocmeau planurile de campanie şi se luau hotărârile de luptă. Dese ori
se găsea în primele linii de foc, însoţit de către generalul Ion Antonescu,
îmbărbătându-i pe militari pentru vitejia, eroismul şi spiritul de sacrificiu
de care dădea dovadă în numele eliberării străvechilor noastre pământuri
româneşti de sub ocupaţia sovietică. În dese rânduri, regele Mihai I
participa la decorarea generalilor, ofiţerilor, subofiţerilor, gradaţilor şi
soldaţilor eroi chiar pe front, sub ecoul înfricoşător al bubuiturilor de
tun, ori se oprea la spitalele de campanie din imediata apropiere
frontului, încurajându-i pe răniţi cu vorbe calde, potrivite din suflet,
urându-le însănătoşire grabnică şi înmânându-le diferite atenţii:
ciocolate, bomboane, pachete de ţigări, biscuiţi, iconiţe şi cruciuliţe etc.
Acesta era, în linii generale, regele, Mihai I, „capul oştirii”149.
Referindu-ne la aceste aspecte specifice câmpului de luptă, se
cuvine să relevăm faptul că regele Mihai îşi respecta de fapt, cu
sfinţenie, jurământul de credinţă pe care-l depusese: onorarea Patriei şi
armatei române. Ca un autentic comandant suprem al oştirii şi ca
strălucit mareşal al României, el îşi respecta cu sfinţenie camarazii de
arme, fie că aceştia erau simpli soldaţi, subofiţeri, ofiţeri, ori generali.
Rezultă acest fapt din numeroase izvoare istorice. De exemplu, în ziua
de 1 ianuarie 1942, cu prilejul noului an, el se adresează militarilor Ţării
printr-un înalt ordin de zi, aducându-le mulţumiri calde pentru modul în
care ei s-au comportat pe timpul luptelor din vara anului 1941 pentru
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eliberarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa de sub
ocupaţia Rusiei Sovietice. Iată conţinutul integral al acestui ordin:
„Ostaşi!
Speranţele pe care întreaga suflare românească le-a pus în
voi la începutul anului 1941, le-aţi îndeplinit cu prisosinţă. Prin
vrednicia voastră, aţi asigurat Ţării liniştea. Prin curajul şi
sângele vostru, ne-aţi readus Bucovina şi Basarabia, întregind
hotarele spre răsărit şi acum încă parte din voi luptaţi pentru a
înfrânge zvârcolirile duşmane şi staţi de veghe pe teritoriile
ocupate. Ţara întreagă şi cu mine vă suntem recunoscători pentru
ceea ce aţi înfăptuit, de aceea încep noul an cu gândul la voi, cu
nădejdea în Dumnezeu şi încredinţat că virtuţile voastre de
dragoste de Ţară şi Neam vor asigura un viitor mai strălucit
scumpei noastre Patrii.
Vă urez din adâncul inimii mele, „La mulţi ani şi sănătate,
Mihai”.150
Pentru a fi cât mai corecţi în ceea ce priveşte redarea unor momente
din viaţa de pe frontul de Est a Regelui Mihai I, considerăm necesar să
subliniem şi faptul că după ce s-au încheiat luptele de eliberare a
Basarabiei, a Bucovinei şi a ţinutului Herţa de sub ocupaţia sovietică,
regele Mihai I a început să aibă rezerve, iar apoi chiar să se împotrivească
sau să se opună continuării războiului dincolo de Nistru, în adâncimea
teritoriului rusesc. În acest sens, deseori n-a mai dorit să însoţească sau să
inspecteze trupele române ce luptau dincolo de Nistru. În legătură cu
acest fapt, într-un interviu de substanţă pe care l-a acordat în anul 2008
reputatului autor de lucrări pe teme de istorie, Mircea Ciobanu, la
întrebarea acestora dacă el, regele Mihai, s-a mai deplasat, însoţit de
mareşalul Antonescu, în dispozitivele de luptă de dincolo de Nistru,
regele avea să spună, printre altele, următoarele: „Da, am fost de
bunăvoie, împreună cu Antonescu, la Cernăuţi, Tighina etc. Am
mers cu maşina, am luat contact cu soldaţii. Mai târziu, Antonescu a
insistat să merg la Odessa şi Tiraspol... În anul 1942 am acceptat să
merg în Crimeea... Dar apoi m-am deplasat tot mai rar pe câmpul de
luptă de dincolo de Nistru...”151. Reţinerea sau împotrivirea sa în această
privinţă avea ca fundament convingerea că sosise momentul în care ar fi
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trebuit ca trupele române să înceteze războiul pe frontul de dincolo de
Nistru şi să fie aduse în Ţară pentru a continua luptele pentru eliberarea
părţii de nord-vest a României ce se afla sub ocupaţia hortystă din anul
1940. Iar regele şi mareşalul României avea perfectă dreptate! Pe această
linie, în anii 1943-1944, în condiţiile în care situaţia trupelor noastre care
încă luptau de frontul de Est se înrăutăţise şi în care devenea tot mai
previzibilă victoria finală a Puterilor Aliate (URSS, SUA, Anglia etc.),
atât regele Mihai I, cât şi liderii politici ai partidelor democratice din
România, ca şi o seamă de şefi militari, au început să întreprindă în ţară
acţiuni directe şi eficiente prin care se viza ieşirea României din războiul
pe care-l purta alături de Germania. În aceste condiţii, fiind şi ei convinşi
că sosise momentul ca armata română să înceteze de îndată lupta pe
frontul de Est.
La începutul anului 1944, în condiţiile în care situaţia trupelor
române de pe front se agrava tot mai mult, prin victoriile repetate
obţinute de trupele sovietice, iar linia frontului se apropia tot mai mult de
graniţele de Est ale ţării noastre, în presa românească, dar cu precădere
în ziarul „România liberă” au început să se publice numeroase articole
pe teme legate de: încetarea războiului dincolo de hotarele fireşti ale
României; readucerea trupelor române în ţară pentru a lupta împotriva
ocupaţiei hortyste; întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste şi
trecerea armatei române de partea coaliţiei Naţiunilor Unite etc. Pe
această linie, într-un articol apărut în ziarul „România liberă” se
menţiona, printre altele: „Nici-o clipă nu e de pierdut. E momentul
acţiunii. Armata şi comandanţii lor poartă o mare răspundere, ei
trebuie să-şi îndeplinească imediat datoria patriotică”. În continuare,
adresându-se direct ofiţerilor şi generalilor patrioţi, în articol li se cerea
acestora ca unităţile de sub comanda lor „să nu mai fie trimise la luptă
alături de nemţi împotriva Armatei roşii. Împotriviţi-vă cu forţa,
dacă primiţi aceste ordine... Împiedicaţi cu armele pustiirea ţării...
Uniţi-vă cu toţii în lupta pentru salvarea ţării”152.
La începutul anului 1944, când tăvălugul războiului se apropia
tot mai ameninţător de hotarele de Est ale României şi mai ales în luna
martie când trupele sovietice ocupaseră o parte din Basarabia,
Bucovina şi nordul Moldovei, un grup de profesori universitari din
Bucureşti şi Sibiu se adresează şi ei, printr-un memoriu, mareşalului
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Ion Antonescu, cerându-i acestuia să înceteze războiul de pe frontul de
Est, armata română să vină imediat în ţară, iar România să nu mai
continue războiul alături de Germania hitleristă. „În acele momente
grave, când ţara este pe punctul de a se transforma în teatru de
război pustiitor” – se sublinia în acel memoriu, ei, profesorii
medicinişti „sunt gata să facă totul pentru a salva România de la o
catastrofă!” În continuare, în acel memoriu se mai arăta că „este
necesar ca fiecare român de bine, la postul său”, „prin acţiuni
concrete, să facă tot ceea ce este omeneşte posibil în vederea ieşirii
ţării din situaţia gravă în care se află”.
Spre gloria, spre onoarea şi spre mândria sa, cel care, împreună
cu forţele politice democratice din ţară va face totul pentru salvarea
Patriei din situaţia gravă în care se afla primăvara şi vara anului 1944,
iar apoi pentru alungarea trupelor inamice de pe teritoriul ţării, a fost
şi regele României, Mihai I. Nu ne propunem să arătăm, în mod
concret, ce a făcut el, în condiţiile date, ce a întreprins sau cum s-a
comportat. Toate aceste probleme aveau să fie tratate pe larg în
literatura istorică de specialitate, în memorialistica de război, ca şi în
amintirile personale ale înaltului şi strălucitului personaj despre care
vorbim (a se vedea bibliografia de la sfârşitul acestui volum).
Considerăm însă necesar să consemnăm faptul că participarea
armatei române sub comanda regelui Mihai I atât în postura de rege, cât
şi în cea de mareşal al României, pe frontul de Vest al celui de-al Doilea
Război Mondial începe, în mod practic, la data de 23 August 1944. În
acea zi, care a devenit „o zi istorică”, ziua de 23 august 1944, mareşalul
Ion Antonescu a fost arestat, s-a constituit un nou guvern, iar armata
română a întors armele împotriva Germaniei hitleriste şi s-a alăturat
coaliţiei Naţiunilor Unite. În acea zi, regele şi mareşalul Mihai I s-a
adresat ţării, poporului şi armatei printr-o Proclamaţie difuzată la radio,
din care vom cita câteva extrase ce nouă ni se par că sunt semnificative:
„Români,
În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină
înţelegere cu poporul, că nu este decât o singură cale pentru
salvarea Ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu
Puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite.
Români,
Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să ducă la
îndeplinire voinţa hotărâtă a Ţării de a încheia pacea cu Naţiunile
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Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică,
Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment
încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice,
precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite...
Naţiunile Unite ne-au garantat independenţa Ţării şi neamestecul în
treburile noastre interne. Ele recunosc nedreptatea Dictatului de la
Viena (din 30 august 1940-n.n.), prin care Transilvania ne-a fost
răpită.
Români,
Poporul nostru înţelege să fie singurul stăpân pe soarta sa.
Oricare s-ar împotrivi hotărârii noastre libere şi care nu atinge
drepturile nimănui, este un duşman al Neamului nostru. Ordon
armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice
sacrificiu împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul Tronului
şi al guvernului pentru salvarea Patriei... Alături de armatele aliate
şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece
hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena, pentru a elibera
pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină”153.
În virtutea actului istoric al „întoarcerii de arme” de la 23 august
1944 şi în conformitate cu prevederile proclamaţiei Regelui Mihai I
către Ţară şi către poporul său, dar şi al ordinului dat de către cel mai
tânăr mareşal al României, cu începere chiar din ziua de 23 august 1944,
ostaşii întregii armate române s-au avântat în luptă, ca un singur om, cu
elan, cu dăruire şi cu spirit de sacrificiu exemplar mai întâi pentru
eliberarea Patriei de sub ocupaţia străină, iar apoi şi a altor ţări şi
popoare. În mod concret, armata română, sub directa conducere a regelui
şi mareşalului României, Mihai I, în nobila sa postură şi de comandant
suprem al oştirii noastre, începând de la 23 august 1944 şi până la 12
mai 1945, adică timp de peste 260 de zile, a străbătut, prin lupte grele,
un spaţiu geografic care a acoperit practic teritoriile a patru ţări
(România, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria).
Nu ne propunem să scriem, în continuare concret despre felul în
care s-a comportat oştirea noastră pe frontul de Vest al celui de-al
Doilea Război Mondial. Aceste aspecte sunt tratate pe larg în
literatura istorică de specialitate. Dorim în schimb să relatăm doar
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câteva cuvinte cu privire la activitatea desfăşurată de către regele şi
mareşalul Mihai I. El a fost o prezenţă activă la elaborarea planurilor
de campanie şi la luarea hotărârilor de luptă. S-a întâlnit în spitalele de
campanie cu militarii răniţi, oferindu-le daruri simbolice şi urându-le
însănătoşiri grabnice. A participat la festivităţile ce s-au organizat în
unele mari oraşe ce fuseseră eliberate de către trupele noastre. În
sfârşit, el a înmânat personal decoraţii celor ce se remarcaseră în chip
eroic, pe front, prin fapte de arme cu totul deosebite.
Ca o recunoaştere directă a meritelor pe care le-a avut la
înfăptuirea actului istoric de la 23 august 1944, iar după aceea pe
frontul de Vest, suveranul şi mareşalul României, Mihai I, a fost
distins de către statul român, de către Uniunea Sovietică, de către
Statele Unite ale Americii şi de către alte state din lume cu cele mai
înalte şi mai strălucite decoraţii. Astfel, în vara anului 1941, la numai
câteva luni de la eliberarea de către trupele române a Basarabiei, a
Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice
a regelui Mihai I (8 noiembrie Sfinţii Mihail şi Gavril), el a fost
decorat simultan cu toate cele trei clase ale Ordinului Militar „Mihai
Viteazul”. Apoi, la data de 6 iulie 1945, deci după încheierea celui de
al doilea război mondial în Europa, Prezidiul Sovietului Suprem al
URSS l-a distins pe regele Mihai cu cea mai înaltă decoraţie de război
sovietică din acel timp, respectiv cu Ordinul „Victoria” („Pobeda”).
Textul din motivaţia decretului emis în acest scop era următorul:
„Pentru actul de curaj al cotiturii hotărâte a politicii României
spre ruptura cu Germania hitleristă şi alinierea cu Naţiunile
Unite, în clipa când încă nu se prefigurase clar înfrângerea
Germaniei”. După numai un an, adică în ziua de 26 martie 1946,
regele şi mareşalul României va fi decorat de către Statele Unite ale
Americii cu Ordinul „Legiunea de merit”, în grad de „Chief
Commander” (comandor principal).154
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în condiţiile
complexe şi contradictorii, în care viaţa politică internă şi externă a
României începuse să fie vizibil implementată de Moscova şi controlată
de forţele de stânga, conduse de comunişti, monarhia şi direct regele
Mihai şi-au pierdut treptat, treptat, rolul cel avuseseră până atunci. În
cele din urmă, în ziua de 30 decembrie 1947, el a fost silit să abdice.
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Imediat, împreună cu membrii familiei regale, va părăsi ţara nu ca un
transfug, ci în conformitate cu un „ceremonial” organizat ad-hoc. Se va
stabili în Elveţia, la Versoix, devenind cetăţean elveţian, fără să-şi fi
pierdut cetăţenia română, de care va fi mândru toată viaţa. În perioada
care a urmat, fostul suveran, fără să-şi fi pierdut rangul de mareşal al
României, a vizitat în mai multe rânduri ţara sa de baştină, pe care a
servit-o cu deplin succes în special în vremuri grele şi tulburi şi în care a
dorit, mereu şi mereu, atât el cât şi familia sa, să se restabilească
definitiv. Acest fapt s-a împlinit cu câţiva ani în urmă, spre mândria şi
satisfacţia sa şi a milioanelor de români de bine. De atunci, ca de altfel şi
de mai înainte, chipul, imaginile şi faptele regelui şi mareşalului
României vor fi puse în România într-o lumină clară şi curată, în forme
şi modalităţi multiple. Printre altele, i s-a acordat drepturile materiale
fireşti de moştenire, inclusiv palatul în care locuieşte, ca şi cel de la
Peleş şi de la Săvârşin. Chipul său în uniformă de rege şi de mareşal,
va fi aşezat la loc de mare cinste în cărţile de istorie şi în vitrinele
marilor noastre muzee cu profil istoric. Regele şi mareşalul României
avea să fie invitat la diferite festivităţi şi ceremoniale de interes naţional
organizate în România, implicit ca invitat de onoare în Parlamentul
Ţării. În sfârşit, în toamna anului 2012, cu prilejul împlinirii venerabilei
vârste de 91 de ani, Regele Mihai I a primit înaltul şi onorantul titlu de
„Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Bucureşti. Cu acelaşi
prilej, în Bucureşti, în imediata apropiere a palatului în care locuieşte
Regele Mihai I şi familia sa, s-a inaugurat o piaţă care poartă numele
suveranului şi mareşalului României. Elementul dominant al acesteia
este reprezentat de un frumos bust de bronz al ilustrului personaj,
realizat cu o înaltă măiestrie artistică. Cu acelaşi prilej aniversar,
conducerea Ministerului Apărării Naţionale i-a înmânat regelui şi
mareşalului României o medalie omagială.
Regele Mihai I, cel de-al şaptelea Mareşal al României, a fost,
este, va fi şi va rămâne în istoria ţării noastre un şef de stat renumit, un
oştean destoinic şi brav, pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
de la începutul intrării României în acea conflagraţie şi până la
sfârşitul ei; un om iubitor de Ţară şi de Neam, născut şi crescut pe
pământul românesc bine cuvântat de Dumnezeu; un bun creştin etc.
Puţini cititori din zilele noastre ştiu că Regele Mihai I este autorul
unui număr impresionant de articole, studii şi lucrări. Din materialele
şi lucrările studiate de noi în timpul muncii de documentare, ne-a
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impresionat, printre multe altele, o suită de maxime, de cugetări şi de
vorbe de duh formulate şi spuse de el. Vom reproduce, în cele ce
urmează, ca un fel de încheiere a capitolului din carte dedicat domniei
sale, doar câteva dintre acestea:
Despre dragostea de Ţară şi de Neam: „Iubesc din suflet România
în care m-am născut şi pe care am căutat s-o slujesc cât mi-a fost cu
putinţă!”
Iubesc Neamul Românesc, care este mândru de originea sa
bimilenară!
Iubesc spiritualitatea noastră, care este nobilă, înălţătoare şi
nemuritoare!
Iubesc pe toţi cei care fac ceva bun, folositor şi durabil pentru
prosperitatea Ţării noastre, pentru înflorirea şi apărarea ei.
Iubesc pe cei din familia mea Regală de aici din România şi
pe cei de pretutindeni, care sunt înrudiţi cu mine şi cu cei ai mei!
Să ne dea Dumnezeu minte, sănătate şi viaţă cât mai lungă
pentru a putea să iubim tot ceea ce ne este mai drag şi aproape de
sufletele noastre de români şi de buni creştini!”
Despre unitatea spaţiului românesc: „Basarabia, Moldova,
Muntenia, Transilvania, Oltenia, Banatul, Dobrogea sunt doar
locuri de naştere ale românului. De îndată ce el începe să vorbească
româneşte, el este român şi aparţine unei ţări unice şi indivizibile –
România”.
Despre cunoaşterea istoriei Patriei: „Românii trebuie să-şi
cunoască istoria Patriei şi a Neamului lor, care a fost cel mai
primejdios falsificată în special în ultimele secole. Trebuie să se
înapoieze adevărul despre ei înşişi”.
Despre calităţile unui şef de stat: „Românii au nevoie ca în
conducerea statului lor să fie oameni fără pete în biografia lor şi
exemple vii în ţinuta lor morală şi în comportament”.
Despre domnitorii noştri cei mari şi cei sfinţi:
„Pe Ştefan cel Mare oamenii l-au numit de la început „Cel
Sfânt”. Nouă nu ne-a rămas decât să recunoaştem ce a hotărât un
popor întreg. Asta arată oricui are mintea să înţeleagă cât de mult
a folosit Europei faptul că acum cinci secole, între ea şi turci sau
slavii de răsărit, a existat pământul românesc. Ştefan cel Mare a
murit în casa lui, în ţara lui...
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Cu Brâncoveanu a fost altceva. Sfinţenia lui vine de la faptul
că s-a împotrivit unei primejdii care ar fi putut să-i ucidă sufletul...
Chiar dacă a fost om ca şi noi, cu păcate, el n-a pătimit mai puţin
decât sfinţii. Într-o singură clipă el a păstrat neştirbit ceea ce alţii o
viaţă întreagă s-au chinuit să păstreze: credinţa în Christos”.
Despre oştirea română: „Oştirea română a fost, este şi va fi
braţul înarmat al poporului român! Oştirea română a fost, este şi
va trebui să fie, în continuare, o şcoală de educaţie moral-politică
şi cetăţenească a tuturor fiilor Patriei, bărbaţi şi femei, capabili de
efort militar în caz de primejdie.
O caracteristică de bază a oştirii noastre din toate timpurile a
fost aceea că ea a avut caracter de continuitate şi de permanenţă. Ca
atare, ea are o vechime multimilenară.
O altă caracteristică a fost şi este aceea că ea, oştirea
română, a fost mereu şi mereu bravă şi vitează.
În sfârşit, dar nu în cele din urmă, oştirea noastră a luptat, cu
foarte puţine excepţii, în scopuri drepte şi nobile: apărarea
pământului străbun, a neatârnării şi libertăţii Patriei şi a neamului.
Iată de ce trebuie să fim mândri cu toţii de oştirea română,
s-o preţuim, s-o slăvim şi să o lăudăm, aşa cum am făcut şi eu, atât
în calitatea mea de suveran, cât şi în cea de „Cap al oştirii”.
Despre credinţa noastră străbună:
„Când ne lipseşte credinţa, nu mai putem deosebi binele de
rău. Bâjbâim şi ne rătăcim”;
„Prin credinţă, chiar şi datoria de Patrie ţi-o îndeplineşti mai
tare”;
„Un om credincios este, prin forţa lucrurilor, un element de
stabilitate în viaţa socială a ţării”;
„Dacă nu te laşi condus de Dumnezeu, este socotit să fi
condus de către tirani”;
„Cine îşi pierde credinţa... e ca şi cum şi-ar pierde busola. Se
rătăceşte!”
Despre respectul şi recunoştinţa faţă de iluştrii noştri înaintaşi şi
eroii neamului românesc:
„Locul unde-i sunt înmormântaţi străbunii, înseamnă pentru
un om un fel de rădăcină în plus... Eu cred că popoarele s-au
născut în jurul mormintelor strămoşilor”;
173

„Dorinţa de reculegere la mormintele înaintaşilor face parte
din adâncurile fiinţei omeneşti. Sunt lucruri pe care simţi nevoia
să le faci pur şi simplu”;
„Mormintele eroilor neamului sunt Altare ale recunoştinţei
şi reculegerii”155.
Regele Mihai I rămâne în galeria celor care au deţinut
demnitatea şi gradul de mareşal al României o personalitate ilustră,
marcantă şi respectată, care a avut și are încredere în viitorul
Neamului Românesc și care a luptat pentru înfăptuirea unei Românii
libere, puternice și fericite. Fiind în zilele noastre singurul mareşal
român în viaţă, socotim să-i urăm, regelui şi mareşalului Mihai I şi
familiei sale, „Mulţi ani fericiţi şi încărcaţi de bucurii!”.

Mihai I, Mare Voievod de Alba Iulia, în uniformă de elev al Liceului Militar Mănăstirea Dealu
(în centru, cu colegii săi de la instrucţia militară de învăţământ)
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Ciobanu, „Convorbiri cu regele Mihai I al României”, Bucureşti, 1988 şi Guy Gauthier,
„Missy, regina României”, Bucureşti, 2010.
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Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai I (în centru),
împreună cu Regele Carol al II-lea (stânga) şi principele Nicolae

Regele Mihai şi mareşalul Ion Antonescu pe frontul de Est
al celui de-al doilea război mondial
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Ordinul rusesc „Pobeda” (Victoria)
cu care a fost distins regele Mihai i

Ordinul american „Legiunea de Merit”,
cu care a fost distins, în anul 1946, regele Mihai I

Regele Mihai I, la un ceremonial militar organizat în ţară înainte de 23 august 1944;
împreună cu mareşalul Ion Antonescu
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Medalie jubiliară „Regele Mihai I”, bătută cu ocazia împlinirii a 85 de ani
de la urcarea sa pe tronul României

Coperta cărţii intitulate
„Convorbiri cu Mihai I al României”,
al cărui autor este Mircea Ciobanu

Regele Mihai I, fotografie de dată recentă,
cu semnătura autograf a fostului Suveran
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CEL DE-AL OPTULEA MAREŞAL AL ROMÂNIEI,
ION ANTONESCU
În ordinea cronologică a primirii înaltei
demnităţi la care ne referim, Ion Antonescu a fost cel
de-al optulea mareşal al României, dar şi ultimul. El
s-a numărat, de drept şi de fapt, printre distinsele şi
strălucitele personalităţi româneşti care a fost înălţată
la acel strălucit rang nu pe criterii politice sau de
conjunctură, ci pentru calităţile şi însuşirile sale,
pentru modul exemplar în care şi-a servit Patria,
Neamul şi Oştirea din rândurile cărora făcea parte, aşa
cum fusese cazul şi cu ceilalţi doi mareşali de dinaintea sa, adică
Alexandru Averescu şi Constantin Prezan. Cei trei foşti militari de
carieră, ale căror nume le-am citat acum, primiseră demnitatea, rangul
sau gradul de mareşal nu pentru că se născuseră într-o familie cu nume şi
cu renume în epocă, fie el de vlădică, de om de stat sau de cărturar, nu
pentru că venise pe lume într-o zi anume binecuvântată de Dumnezeu şi
fuseseră botezaţi cu nume de sfinţi, ci pentru fapte cu totul şi cu totul
deosebit săvârşite în slujba apărării şi întregirii Ţării. Referindu-se la
personajul căruia îi este dedicat acest capitol al cărţii noastre – Ion
Antonescu – se cuvine să arătăm, încă de la început, faptul că înfăptuirile
şi meritele sale rezultă cu deplină claritate din conţinutul Decretului nr.
2353, din 21 august 1941, semnat de regele Mihai I, prin care generalul
Ion Antonescu a obţinut demnitatea sau rangul de mareşal. Iată ce se
spune în acest document istoric:
„Art. 1. Pentru serviciile aduse Patriei şi Tronului pe câmpul de
bătălie în conducerea războiului nostru pentru dezrobirea hotarelor
de răsărit, generalul de armată Ion Antonescu, Conducătorul
Statului Român şi Comandant de Căpetenie al Armatei, se înalţă, pe
ziua de 22 august 1941, la demnitatea de mareşal”156.
Cel ce primise înaltul şi onorantul rang adusese Ţării şi Neamului
românesc, în perioadele anterioare, alte strălucite succese militare. Este
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vorba de cele dobândite în timpul celui de al doilea război balcanic
(1913) şi în războiul de reîntregire naţională (1916-1918), ca şi în luptele
pentru apărarea Marii Unii (1919). La toate acestea ne vom referi pe larg
în cele ce urmează, unde ne propunem să facem o schiţă de portret
privitor la el, aşa cum am procedat, de altfel, şi atunci când am vorbit
despre ceilalţi şapte mareşali ai României. Vom începe relatarea noastră
cu referiri la data şi la locul în care a venit pe lume Ion Antonescu, iar
apoi ne vom referi la strălucita sa carieră militară.
Ion Antonescu s-a născut în ziua de 2 iunie 1882 la Piteşti, într-o
familie de buni români. Tatăl său era ofiţer de carieră. Părinţii lui, care
erau şi buni creştini, i-au dat numele de Ion şi l-au botezat într-o
biserică din oraşul natal ce are hramul „Sfântul Ion”.
Ca fiu de militar, încă din primii săi ani de viaţă, Ion, Ionică sau
Ionel, aşa cum îl alintau părinţii şi neamurile lui, i-au dat, încă de la
început, o educaţie aleasă. A urmat şcoala primară în oraşul Piteşti, iar
apoi părinţii săi l-au îndemnat să îmbrăţişeze cariera militară, ca şi cea a
tatălui său. Şi aşa s-au petrecut faptele. Iar spre bucuria alor săi, va avea
o carieră strălucită. Iată care au fost principalele trepte ale acestei cariere.
Începând cu anul 1902 va fi elev la Şcoala militară de infanterie
şi cavalerie din Bucureşti, iar la data de 1 iulie 1904 a fost înaintat la
gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 1 roşiori. După
doar un an de zile, va urma Şcoala specială de cavalerie, pe care a
absolvit-o ca „Şef de promoţie”.
În prima decadă a lunii aprilie 1908, tânărul ofiţer Ion Antonescu
este mutat la Regimentul 10 roşiori, iar după numai o lună de zile
primeşte gradul de locotenent. În acelaşi an, începând cu data de 14
iunie, este mutat în funcţia de comandant de subunitate la herghelia
armatei, ce se afla în garnizoana Cislău. În perioada 10 mai – 1
octombrie 1909, el îndeplineşte funcţia de comandant de subunitate în
cadrul Regimentului 8 roşiori. După aceea, între anii 1909-1911 a urmat
cursurile Şcolii Superioare de Război din Bucureşti, pe care le-a absolvit
în mod strălucit, fiind brevetat ca „ofiţer de stat major”. Într-o „foaie
calitativă” ce i s-a întocmit în acea perioadă de unul dintre şefii lui
direcţi, se consemna următoarele: „Locotenentul Antonescu Ion este
un ofiţer care, într-adevăr, se distinge în toate privinţele, de aceea,
menţin propunerea de înaintare în grad în mod excepţional”157.
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În ultima decadă a anului 1912 şi prima parte a anului următor,
locotenentul Ion Antonescu este detaşat la Marele Stat Major al
Armatei Române, pentru un „stagiu de încercare”, aşa cum se
consemnează în Ordinul militar nr. 495/1913. În acelaşi an, 1913, la
data de 1 aprilie, este înaintat la gradul de căpitan, după care, conform
Ordinului de zi 80/1913, va fi mutat la Statul Major al Regimentului 1
călăraşi. Cu această unitate va participa la cel de-al Doilea Război
Balcanic, iar pentru modul în care s-a comportat, făcându-şi cu
rezultate foarte bune „botezul focului pe câmpul de luptă”,
comandantul marii unităţi în care acţionase în timpul campaniei din
anul 1913, generalul Alexandru Mustaţă, va consemna, printre altele,
în „foaia certificativă” pe care i-a întocmit-o: „Nu am văzut un om
mai harnic, mai priceput şi mai ales foarte scrupulos ... A fost
totdeauna sănătos, foarte voios şi harnic de a merge înainte. Mult
simţ naţional şi excelent patriot”158.
După încheierea campaniei militare a armatei române de dincolo
de Dunăre, începând cu data de 1 octombrie 1913, căpitanul Ion
Antonescu este detaşat, „pentru stagiu”, în cadrul Regimentului 38
infanterie „Neagoe Basarab”, iar după un scurt timp, adică din data de
1 aprilie, va îndeplini funcţia de comandant al unui escadron de elevi din
cadrul Şcolii militare de cavalerie , care-şi avea sediul în garnizoana
Târgovişte. Aici ofiţerul Ion Antonescu, cel care purta încă pe umerii
tunicii sale gradul de căpitan, s-a afirmat ca un „strălucit cadru militar
şi cu mare viitor în oştirea română”, după cum se aprecia tot într-o
„notă de serviciu” pe care i-o întocmise şeful său direct.
Începând din anul 1915, numirile în noi funcţii ale ofiţerului Ion
Antonescu vor „curge” destul de rapid. Astfel conform Înaltului
Decret nr. 977/1915 este numit şef al Biroului Operaţii în cadrul
Corpului 4 armată. A rămas în această funcţie mai puţin de un an de
zile, adică până la intrarea armatei române în războiul de reîntregire
naţională, când în luna august 1916 va fi numit şef al Biroului Operaţii
al Armatei de Nord. După mai puţin de trei luni, adică de la data de
1 noiembrie 1916, „timp în care a dovedit reale calităţi şi însuşiri
pe câmpul de luptă”, după cum se aprecia, pe bună dreptate, într-o
altă „foaie calitativă” pe anul respectiv. Tot în acel an căpitanul Ion
Antonescu primeşte gradul de maior prin Înaltul Decret nr. 3064
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bis/1916. Îl vom întâlni apoi pe maiorul Ion Antonescu în funcţia de
şef al Biroului Operaţii al Armatei Române. În această nouă calitate,
el se va afirma în mod excelent, fapt consemnat în felul următor în
„foaia sa calificativă” din acel an 1916: „Maiorul Ion Antonescu a
fost un ofiţer de stat-major excelent, foarte priceput în întocmirea
planurilor de campanie, în luarea hotărârilor de lupte şi în
conducerea efectivă a trupelor din subordine”.
Cu privire la comportarea maiorului Ion Antonescu în prima
parte a războiului de reîntregire naţională, adică în cea în care s-au
desfăşurat aprigele lupte de la trecătorile Carpaţilor, de pe Jiu şi de pe
Neajlov şi Argeş, din Dobrogea şi din multe alte locuri fierbinţi ale
încleştărilor, generalul de atunci, Constantin Prezan, va nota în foaia
calificativă pe care avea să o întocmească lui Ion Antonescu: „Nu am
întâlnit în viaţa mea militară un ofiţer care să îndeplinească toate
condiţiile unui militar desăvârşit, atât ca cunoştinţe, cât şi cu
caracter şi calităţi morale”159.
După desfăşurarea campaniilor din vara şi toamna anului 1916,
care, din nefericire pentru România sau încheiat, în cele din urmă,
nefavorabil şi chiar dezastruos, dacă se are în vedere că o bună parte
din teritoriul României, implicit capitala ţării au intrat sub ocupaţia
străină, a urmat greaua şi îndelungata acţiune de reorganizare a
armatei, a redotării şi instruirii ei, a întocmirii viitoarelor planuri de
operaţii etc., acţiuni în care Ion Antonescu avea să fie implicat
nemijlocit. Apreciindu-se ampla şi rodnica activitate desfăşurată în
cadrul Marelui Cartier de către Ion Antonescu în perioada decembrie
1916 – iunie 1917, viitorul mareşal al României, generalul Constantin
Prezan, avea să spună următoarele la adresa încă tânărului ofiţer de
stat major: „După data de mai sus (decembrie 1916 – n.n.) şi până
azi (iunie 1917 – n.n.), este capul Secţiei Operaţiunilor din Marele
Cartier General al Armatei, unde a legat numele său de întreaga
activitate operativă a Armatei, devenind unul dintre principalele
motoare ale activităţii M.C.G. A luat parte la refacerea Armatei
prin elaborarea tuturor instrucţiunilor de reorganizare, de
pregătire tactică, de organizare a tuturor şcolilor de instrucţie. A
constituit principalele organe de control şi execuţie ale acestor
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pregătiri şi ale înzestrării Armatei din toate punctele de vedere,
prin numeroase misiuni pe frontul Armatei”160.
Un rol cu totul deosebit l-a avut Ion Antonescu, în perioada la
care ne referim, în privinţa întocmirii propriu-zise a planurilor de
campanie din vara anului 1917. În această privinţă, tot viitorul mareşal
al României, Constantin Prezan va spune următoarele la adresa
strălucitului ofiţer de stat major: „În noianul activităţii foarte
pricepute şi foarte rodnice, se disting următoarele opere de cea
mai mare importanţă: 1. Planul de operaţie al ofensivei din iulie;
2. Planul ofensivei şi întreaga activitate de conducere pe timpul
bătăliilor de la Mărăşeşti şi Trotuş (Oituz – n.n.), dovedind o
deosebită aptitudine de prevederi şi oportunitate în aprecierea
situaţiilor şi propunerea la timp a mijloacelor”161.
În perioada care a urmat, când s-au desfăşurat aprigele bătălii de
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, Ion Antonescu s-a aflat tot timpul pe
front, în mijlocul trupelor luptătoare, unde s-a afirmat prin
competenţă, vitejie şi spirit de dăruire, aşa cum rezultă, de altfel, tot
dintr-o apreciere făcută la adresa sa de către generalul Prezan. În mod
firesc, în virtutea calităţilor şi însuşirilor lui, a activităţii şi comportării
lui pe câmpul de bătălie, la data de 1 septembrie 1917, conform
Înaltului Decret nr. 1525/1917, maiorul Ion Antonescu a fost înaintat
la gradul de locotenent-colonel.
După încheierea victorioasă a încleştărilor de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz şi a primirii noului grad, Ion Antonescu va intra
într-un anumit con de umbră pentru motive încă neînţelese pe dea
întregul de către mulţi dintre noi (acestea fiind determinate, se pare,
din disputele intervenite între generalul Alexandru Averescu, ce
fusese numit în fruntea guvernului României şi fostul său camarad de
oaste, generalul Constantin Prezan, cel care îl apreciase la superlativ
pe Ion Antonescu). Ca urmare, ofiţerul Ion Antonescu va fi mutat,
pentru o scurtă perioadă de timp, la comanda Regimentului 7 roşiori,
pentru ca apoi să fie numit şef al Biroului Operaţii din Marele Cartier
General al Armatei Române, funcţie de înaltă răspundere. În noua sa
postură, el va participa în mod nemijlocit, cu recunoscuta-i autoritate
şi competenţă, la întocmirea planurilor de campanie în care se viza
160
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„Apărarea Marii Uniri ce fusese înfăptuită la 1 Decembrie 1918 şi
zdrobirea forţelor armate bolşevice ale lui Bela Kun din Ungaria”,
după cum se apreciază în documentele militare româneşti din epocă şi
în cărţile publicate ulterior pe această temă. Astfel, în unele lucrări de
referinţă, se consemnează bogata activitate desfăşurată de locotenentcolonelul Ion Antonescu pe timpul înfruntărilor militare din anii 19181919. În tot acel timp, el a fost prezent în momentele cele mai grele
ale trecerii Mureşului şi a Tisei de către trupele române şi în nordul
Basarabiei, pentru coordonarea înlocuirii trupelor aliate. A elaborat
ordine clare şi ferme, care, executate, au asigurat succesul tuturor
acţiunilor militare. Ceea ce s-a scris despre activitatea lui Ion
Antonescu referitor la acea perioadă este pozitiv şi laudativ. Ca o
concluzie, se pot scrie câteva propoziţii sintetice: Până la
demobilizarea armatei, din 20 mai 1920, Ion Antonescu a coordonat,
din aceeaşi funcţie, acţiunile armatei într-un spaţiu geografic mare
(între Nistru şi Dunăre), care cuprindea teritoriul României întregite şi
jumătate din cel al Ungariei, vizând, în special, apărarea pe Nistru şi
cucerirea prin contraofensivă a unei părţi din Ungaria şi apoi
evacuarea succesivă a teritoriului Ungariei.
Ca o recunoaştere a meritelor sale ostăşeşti din perioada dată, în
ziua de 31 decembrie 1919, locotenent-colonelul Ion Antonescu a fost
decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. Înaltul Decret nr.
5454/1919, emis în acest scop, semnat de către regele Ferdinand I,
a motivat în felul următor primirea acestei înalte distincţii:
„Pentru concursul eficace dat pe câmpul de luptă Înaltului
Comandament, în calitate de şef al Biroului Operaţii al Marelui
Cartier General, în timpul ofensivei din 1919, care s-a terminat cu
intrarea glorioasă a Armatelor Române în Budapesta”162.
La sfârşitul primului război mondial , pentru meritele sale
incontestabile, Ion Antonescu va fi deţinătorul a numeroase alte
decoraţii româneşti şi străine. Este vorba de următoarele ordine şi
medalii: „Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a; Ordinul „Stema
României”, clasa a IV-a; Ordinul rus „Stanislav” clasele a III-a şi
a II-a cu spade; Ordinul „Coroana Italiei” în gradul de comandor,
Ordinul englez „Victoria” în grad de comandor şi altele.
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În anul 1920, la data de 1 aprilie, tot ca o recunoaştere a
meritelor sale de excepţie dovedite în timpul războiului de reîntregire
naţională şi a apărării Marii noastre Uniri, locotenentul-colonel Ion
Antonescu este avansat la gradul de colonel. În acelaşi an, după numai
6 luni (1 noiembrie 1920), el a fost numit la comanda Şcolii speciale
de cavalerie, care îşi avea garnizoana în oraşul Oradea. Într-un
document istoric din acea perioadă se spune, printre altele, că odată
instalat în acea funcţie, el a întreprins demersurile necesare pentru a
muta acea şcoală militară de la margine de ţară (Oradea), în centrul
Transilvaniei, adică la Sibiu. În consecinţă, în luna octombrie 1920,
respectiva instituţie militară de învăţământ şi-a început cursurile în
noua sa locaţie. Luând cuvântul la deschiderea noului an şcolar,
colonelul Ion Antonescu va sublinia, pe de o parte, motivul mutării
sediului şcolii, iar pe de altă parte, rolul şi menirea trupelor române de
cavalerie. În această privinţă, iată ce a spus el: „Mândră de a fi
situată în preajma unor locuri atât de scumpe neamului întreg
(referire la bătălia de la Şelimber, din anul 1597, desfăşurată de Mihai
Viteazul – n.n.), mândră de trecutul şi de-a pururi strălucitor al
armei în serviciul căreia este (cavaleria – n.n.). Şcoala îşi începe azi
activitatea având înscrisă pe frontispiciul ei şi adânc săpată în
inima noastră deviza că: oricât de distrugătoare vor deveni
armele de luptă, cavaleria îşi va avea, totuşi, un rol
precumpănitor pe câmpul de luptă dacă va fi bine organizată, abil
şi energic condusă, raţional şi oportun întrebuinţată”163.
Colonelul Ion Antonescu nu a rămas prea mult la comanda
acelei şcoli, pentru că, în anul următor (1921), viaţa sa ostăşească se
va derula pe o nouă coordonată, care era şi ea destul de importantă.
Este vorba de diplomaţia militară. Iată care au fost funcţiile ce le va
îndeplini el pe această linie: la 7 mai 1921 este trimis timp de peste un
an de zile la Versailles, în Franţa, la un curs de informaţii; începând
din august 1922 este numit ataşat militar în Franţa şi în Marea
Britanie, funcţie pe care o va îndeplini cu deplin succes timp de
aproape patru ani, adică până în 1926. Într-un raport diplomatic
întocmit cam la jumătatea perioadei în care colonelul Ion Antonescu a
fost ataşat militar în cele două state, se aprecia, printre altele, că
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activitatea sa s-a desfăşurat în „Bune condiţii”, că el „a desfăşurat o
foarte bună muncă de culegere de surse de informaţii şi de
analizarea şi sintetizarea acestora. S-a preocupat, în principal, de
monitorizarea a tot ce era legat de activitatea militară a statelor
vecine considerate potenţial adversare ..., colaborând în mod
fructuos cu omologul său polonez şi cu cei din statele micii
Înţelegeri”.164 Dar, spre nedumerirea noastră, adică a autorilor cărţii
de faţă, între anii 1926-1938 în cariera militară a colonelului Ion
Antonescu se vor produce mutaţii foarte rapide, pline de urcuşuri şi de
coborâşuri în funcţii. Iată care au fost acestea: octombrie – noiembrie
1926 este comandant la Centrul de instrucţie al infanteriei şi cavalerie,
noiembrie 1926 – iulie 1927, îndeplineşte funcţia de comandant al
Regimentului 9 roşiori „Principesa Elena”; iulie 1927 – aprilie 1930,
va fi director al Şcolii Superioare de Război, perioadă în care va
îndeplini şi următoarele cumuluri de funcţii: cea de secretar general în
Ministerul de Război şi cea de comandant al Brigăzii 5 roşiori; cu
începere din data de 10 iunie 1930, timp de numai două luni de zile,
colonelul Ion Antonescu s-a aflat la comanda Brigăzii 8 cavalerie, iar
apoi, tot pentru o perioadă destul de scurtă, va fi numit la comanda
Brigăzii 6 cavalerie; la data de 10 mai 1931, prin înaltul decret regal
nr. 1240/1931, colonelul Ion Antonescu a primit gradul de general de
brigadă. Dar din nou, spre surprinderea noastră, au urmat alte urcuşuri
şi coborâşuri în cariera sa militară. Iată care au fost acestea: în
perioada 1 iulie 1931 – 15 iulie 1933, va fi, pentru a doua oară,
director al Şcolii Superioare de Război; 15 iulie 1933 – 11 decembrie
1937, va fi comandant al Diviziei 3 infanterie, care-şi avea garnizoana
în oraşul natal al generalului Ion Antonescu, adică în oraşul Piteşti (în
acea perioadă va îndeplini, în mod provizoriu, şi funcţia de şef al
Marelui Stat Major); 1 noiembrie – 28 decembrie 1937, se va afla la
comanda Corpului 4 teritorial. În ultimele zile în care îşi exercita
comanda în cadrul acestei mari unităţi, respectiv în ziua de 28
decembrie 1937, generalul de brigadă Ion Antonescu este avansat,
conform Înaltului decret nr. 4290/1937, la gradul de general de
divizie. După aceea, în cariera sa militară se va produce un salt
spectaculos: conform Înaltului decret nr. 4322/1937, este numit ministrul
Apărării Naţionale. Dar încă o dată, spre surprinderea noastră, datorită
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unor jocuri de interese politice, în viaţa generalului Ion Antonescu se va
produce o nouă fluctuaţie: a părăsit înalta funcţie de ministru al
Departamentului Apărării Naţionale şi i s-a încredinţat comanda
Corpului 3 armată, pentru ca, în cele din urmă, să i se retragă şi acea
comandă, fiind pus la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, după
cum se consemnează într-un document din epocă. Fiind, cu siguranţă,
profund afectat de cele întâmplate acum în cariera sa de oştean şi
considerându-se nedreptăţit de îndepărtarea sa de la conducerea
ministerului Armatei, după cum rezultă şi dintr-un document din acea
vreme, la data de 12 iulie 1940, generalul Ion Antonescu şi-a depus
demisia din armată, aşa cum mai făcuse, de altfel, şi cu câţiva ani mai
înainte, când nu i s-a acceptat demisia. De data aceasta i s-a aprobat
plecarea sa din armată. Ca urmare, începând cu data de 6 iunie 1940,
conform Înaltului Decret nr. 3051/1940, el avea să fie trecut în rezervă.
Cum acest fapt n-ar fi fost pe deplin îndestulător pentru personalităţile
politice şi militare care nu-l agreau, cei sus puşi în ierarhia statală i-au
stabilit şi domiciliul forţat la mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea.
Dacă prima parte a anului 1940 va însemna pentru generalul Ion
Antonescu un moment de cumpănă, în perioada care va urma lucrurile
vor lua o cu totul altă întorsătură. El va urca de data aceasta pe treptele
cele mai înalte ale demnităţii militare, guvernamentale şi statale.
Astfel, fiind considerat în perioada la care ne referim de către
numeroşi oameni politici şi de stat ai vremii „ca fiind cel mai bun
bărbat al Naţiunii”, în ziua de 5 septembrie 1940, Antonescu este
însărcinat cu formarea guvernului nou. Regele Carol al II-lea a abdicat
la 6 septembrie 1940 şi se va forma la 14 septembrie un nou guvern.
Generalul Ion Antonescu a fost numit Preşedinte al Consiliului de
Miniştri conform Decretului nr. 3051/1940, pentru ca apoi să fie
investit, printr-un alt Decret, „cu puteri depline în conducerea
statului român”. În acest nou decret, la articolul 1, se consemnează
următoarele: „Învestim pe domnul general Ion Antonescu,
preşedintele Consiliului de Miniştri, cu depline puteri pentru
conducerea Statului Român”.
În aceeaşi lună a anului 1940, la data de 16 septembrie, în viaţa
şi în cariera militară a generalului Ion Antonescu se produc două
evenimente care-l vor bucura nespus de mult. Astfel, prin Înaltul
Decret nr. 3151/1940 şi prin Ordinul de zi nr. 383/1940, pe de o parte,
„se anulează trecerea sa în rezervă”, iar pe de altă parte, „este
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înălţat la gradul de general de corp de armată”. După mai puţin de
o jumătate de an, în februarie 1941, oşteanul de carieră Ion Antonescu
va obţine încă un grad militar, pe cel de general de armată, conform
Înaltului Decret nr. 341/1941.
Vara anului 1941 aveau să însemne pentru generalul de armată
Ion Antonescu o perioadă foarte grea, dar în mare parte şi plină de
satisfacţii. În primul rând, pentru că statul şi armata în fruntea cărora
se afla au intrat în războiul drept şi sfânt al readucerii la trupul Patriei
a pământurilor româneşti ale Basarabiei, ale nordului Bucovinei şi ale
Ţinutului Herţa, ce fuseseră ocupate de Rusia Sovietică în urma
pactului imperialist Ribbentrop-Molotov. Eliberarea acelor pământuri
a reprezentat, în epoca dată, unul dintre cele mai înalte crezuri şi
înfăptuiri ale oştirii române şi ale întregului nostru popor. Intuind că
se apropia cu paşi repezi momentul intrării efective în luptă a oştirii
noastre pentru înfăptuirea acelui înalt şi nobil deziderat naţional, în
ziua de 1 ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu, comandantul de
căpetenie al armatei, s-a adresat oştenilor ţării printr-un ordin de zi pe
armată, care reprezenta, de fapt, şi „Mesajul de Anul Nou 1941”
adresat oştirii române. El reprezenta, totodată, şi o chemare înflăcărată
adresată fiilor ţării aflaţi sub arme de a fi gata cât mai repede cu
putinţă ca la chemarea Patriei să se avânte în acea luptă dreaptă.
Ţinând seama de conţinutul acelui document istoric, de faptul că el
este pătruns, de la un capăt la altul, de un fierbinte patriotism, dar şi de
faptul că acel ordin de zi este prea puţin cunoscut de către cititorii de
rând din zilele noastre, dar şi de către unii specialişti în istorie, îl vom
reproduce aici în întregimea sa:
„Ostaşi!
Cu fruntea încruntată şi plecată, cu suflet îndurerat şi
credinţă nezdruncinată, am ajuns la capăt de an vechi şi la
început de cale nouă. Şi azi, ca întotdeauna, în această zi de
ispăşire pământească şi de înviere creştinească, azi mai mult ca
altă dată, gândul meu şi grija mea de frate şi părinte, de părinte şi
de şef se îndreaptă, în primul rând, către tine drag ostaş, de toate
gradele şi de toate vârstele, fiindcă patruzeci de ani mintea mea s-a
trudit pentru tine şi sufletul meu de părinte pentru tine.
Am dorit şi am visat, am luptat şi am îndurat, am fost bârfit
şi am fost lovit fiindcă am vrut să pun în mâinile tale vânjoase cea
mai bună armă; în sufletul tău cinstit, cea mai înflăcărată
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credinţă; în inima ta curată, cel mai vânjos avânt; pe corpul tău
trudit, cea mai simplă dar şi cea mai nepătată haină; în credinţa
ta nelimitată în destinele neamului, cele mai înflăcărate aripi; în
privirea ta scrutătoare şi caldă, cea mai vie dintre icoane – Patria.
Ostaşi!
Ca de atâtea alte ori în trecut, ne găsim în acest început de an
la răspântie de vifor. Este anul în care, pentru noi şi pentru alţii, în
sânge şi pentru sânge, se pregăteşte o lume nouă. Astfel fiind, este în
căderea mea să vă spun adevărul şi să vă chem la datorie.
Ostaşi!
Nu uitaţi, de la mic la mare, că sunteţi ieşiţi dintr-o brazdă
stăpânită şi păstrată prin sânge şi în sânge. Împletiţi-vă şi înfrăţiţivă cu această brazdă. Staţi înfipţi în ea şi pregătiţi-vă să muriţi
pentru ea. Este mai mult ca oricând porunca ceasului de faţă. Este
poruncă pentru mine şi este poruncă pentru voi. De acum înainte,
pe culmi nu vor mai trebui să ajungă decât vulturii. Sunt convins că
voi, ca şi mine, socotiţi că trebuie să ne întoarcem, cât mai este timp,
pe dâra de lumină, de glorie şi jertfă pe care a umblat, fără să
şovăie, neamul nostru de la Sarmizegetusa până la bătrânul şi
înţeleptul rege (Ferdinand I – n.n.). Crucea şi Stindardul, Ogorul şi
Patria, Onoarea şi Virtutea, Înfrăţirea şi Iubirea, Legea şi Omenia
să fie, ostaşi, ţelul nostru de acum înainte, fiindcă el a fost veac de
veac, este şi va rămâne crezul adevăraţilor români.
Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi!
Aveţi în sufletele voastre flacăra sacră a veşniciei. Ţineţi în
mâinile voastre destinele Patriei. Sunteţi tinereţea şi speranţa ei.
Înfrăţiţi-vă cu tineretul înflăcărat al Neamului. Împreună cu el,
un puternic braţ să facem; într-un singur cuget să gândim; într-o
singură voinţă să ne pregătim; pentru un singur destin, acela al
Patriei să muncim. Să pregătim astfel României locul pe care-l
merită sub soare şi dreptul pe care-l are”165.
În ziua de 22 iuinie 1941, după pregătirile militare de rigoare –
care potrivit opiniilor unor analişti politici şi militari români n-au fost
îndestulătoare şi pe măsura aşteptărilor tuturor românilor – la
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chemarea Patriei şi a propriilor lor conştiinţe, ostaşii români, în frunte
cu generalul Ion Antonescu, comandantul suprem al armatei, s-au
avântat în lupta dreaptă şi nobilă pentru eliberarea Basarabiei, a
nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa de sub ocupaţia Rusiei
Sovietice. Semnalul oficial de începere a luptelor propriu-zise l-a
reprezentat o scurtă cuvântare pe care comandantul de căpetenie al
armatei, generalul Ion Antonescu a rostit-o în noaptea de 21 spre 22
iunie, ora 200, în faţa principalilor săi colaboratori care se aflau atunci
în „Trenul Patria”, unde se organizase un punct de comandament
mobil. Cu acel prilej, el a spus celor prezenţi, printre altele:
„Domnilor, vă anunţ că astăzi a sosit ceasul luptei pentru a şterge
pata de dezonoare de pe fruntea Ţării şi de pe stindardele
armatei. Peste puţin timp, în faptul acestei zile, armata va primi
ordinul să treacă Prutul spre a împlini trupul ţării, aşa cum a fost
lăsat de Basarabi”166. După numai două ceasuri, adică la ora 4
dimineaţa, generalul Ion Antonescu, care se afla în cabinetul său militar
din „Trenul Patria”, a transmis mai întâi prin radio, iar apoi şi pe cale
scrisă, „Ordinul de luptă” propriu-zis. Pentru că cele cuprinse în acest
document cu adevărat istoric sunt deosebit de clare, de precise şi
mobilizatoare pentru militarii români, dar şi pentru că ele sunt prea puţin
cunoscute de către publicul larg iubitor de istorie din zilele noastre, le
vom cita, în cele ce urmează, aproape în totalitatea lor:
„Ostaşi!
V-am făgăduit încă din prima zi a noii domnii şi a luptei
mele naţionale, să vă duc la biruinţă. Să şterg pata de dezonoare
din Cartea Neamului şi umbra de pe fruntea şi epoleţii voştri. A
sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a
bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna.
Ostaşi!
Vă ordon: treceţi Prutul!
Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi din miazănoapte. Reîmpliniţi
în trupul Ţării gloria străbună a Basarabilor şi codrii voievodali
ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre.
Ostaşi!
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Plecaţi azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare ca să
aprindeţi cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoşii noştri cu
lupta lor.
Înainte!
Fiţi mândri că veacurile ne-au lăsat aici strajă dreptăţii şi zid
de cetate creştină. Fiţi vrednici de trecutul românesc [...]
Ostaşi!
Să luptaţi pentru gloria Neamului. Să muriţi pentru vatra
părinţilor şi copiilor voştri. Să cinstiţi prin vitejia voastră
amintirea lui Mihai Vodă şi a lui Ştefan cel Mare, a martirilor şi
eroilor căzuţi în pământul veşniciei noastre cu gândul ţintă la
Dumnezeu. Să luptaţi pentru dezrobirea fraţilor noştri, a
Basarabiei şi a Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieţii şi a
căminelor batjocorite de păgânii cotropitori. Să luptaţi pentru a
ne răzbuna umilirea şi nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele şi
Generalul vostru.
Ostaşi!
La luptă! Cu Dumnezeu înainte!
Comandant de căpetenie al Armatei,
General ION ANTONESCU”167.
În perioada cuprinsă între 22 iunie şi 26 iulie 1941, adică timp de
33 de zile, sub conducerea comandantului de căpetenie al armatei
române, s-au desfăşurat bătăliile pentru eliberarea Basarabiei, a părţii
de nord a Bucovinei şi a ţinutului Herţa, cu participarea efectivă a
trupelor aflate în structura Armatelor 3 şi 4 române, ale Corpului de
munte, cele ale Diviziei blindate, ca şi a aviatorilor şi a tanchiştilor
români, a geniştilor, a transmisioniştilor şi a altor categorii de trupe.
Nu ne propunem să ne referim la aceste aspecte. Cei interesaţi au la
dispoziţie o bogată bibliografie indicată şi de noi. Ţinem, în schimb,
să arătăm ce s-a spus atunci în coloanele a două ziare româneşti
referitoare la bucuria pe care au avut-o în sufletele lor fraţii noştri
eliberaţi ce se aflau în capitala Bucovinei, oraşul Cernăuţi, ca şi cei
din capitala Basarabiei, oraşul Chişinău. Astfel, în ziarul „Universul”,
din ziua de 5 iulie 1941, se consemna, printre altele: „Copiii
soldaţilor care au intrat în capitala Bucovinei acum douăzeci şi
trei de ani, intră astăzi, la rândul lor, în Cernăuţi, la fraţii de
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sânge şi de suflet, cu pasul sprinten, cu ochii tineri, cu fruntea
sus... Ne închinăm cu recunoştinţă adâncă şi sinceră pietate
tuturor acelora care prin sacrificiul lor ne-au dat acest ceas
istoric. El ne impune grave îndatoriri pentru astăzi şi pentru
mâine, să împiedicăm pentru totdeauna înstrăinarea uneia din
cele mai româneşti provincii prin trecutul ei, atâta vreme despărţită
de trupul Ţării, dragostea noastră cea mai bună, gospodăria cea mai
aleasă, ordinea noastră cea mai cinstită, liniştea noastră cea mai
trainică”168. Iată ce se consemna în coloanele ziarului „Timpul”, din
data de 17 iulie 1941: „Ziua de ieri (16 iulie 1941 – n.n.) a rămas
înscrisă în istoria neamului nostru ca un luminos popas de o clipă, al
sărbătoririi supreme. Hotarele ciuntite acum un an au fost
reîntregite de ostaşul neînfricat al României. După Bucovina,
eliberată de jugul străin, acum două săptămâni, iată că, numai după
câteva zile, cealaltă provincie robită – Basarabia – a revenit la
matcă. Evenimentul a fost sărbătorit cu bucurie şi entuziasm,
populaţia participând la manifestările organizate cu frenetică
adeziune. Pe lozincile scrise pe pancarte imense se putea citi:
«Române, dreptatea învinge!»; «Nicio brazdă românească nu se
uită!»; «Patria e aurul nostru!»169”.
În zilele care au urmat după eliberarea teritoriilor româneşti de
sub ocupaţia sovietică, generalul Ion Antonescu avea să trăiască două
momente de înaltă satisfacţie sufletească. Primul dintre acestea se
referă la decorarea sa, în ziua de 21 august 1941, cu Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a II-a, prin Decretul regal nr. 2240/1941. În
respectivul document se consemnează şi motivul decorării, în
următoarea formulare: „Pentru modul strălucit în care a condus
armatele române şi germane la dobândirea pământului
strămoşesc al Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi pentru bravura
personală arătată în repetate rânduri, dând la faţa locului
îndrumări comandanţilor şi unităţilor din primele linii,
îmbărbătându-i prin prezenţa şi exemplul său”170. Cel de-al doilea
moment care, în aceeaşi zi, avea să se petreacă, se referă la decorarea
generalului Ion Antonescu cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa I-a. Şi
iată pentru ce considerente: „Pentru merite cu totul deosebite în
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comanda armatelor române şi germane în cadrul luptelor dintre
Nistru şi Bug, pentru continuarea războiului sfânt, care au condus
la zdrobirea trupelor bolşevice şi eliberarea de tirania sovietică a
populaţiei transnistrene, cât şi pentru spiritul de jertfă manifestat
în situaţiile cele mai grele, când prin prezenţa sa în primele linii şi
dispoziţiile date pe câmpul de luptă, a dus la victorie unităţile cel
mai greu încercate”171.
O altă mare bucurie pe care avea să o trăiască Ion Antonescu se
referă la primirea demnităţii de Mareşal al României. Se spune că
ideea acordării acestei distincţii aparţine chiar Suveranului României,
regele Mihai I, care-l cunoştea îndeaproape pe cel ce se afla în fruntea
statului şi a oştirii, cu care colaborase foarte bine pentru bunul mers al
luptelor eliberative din Basarabia, Bucovina şi din Ţinutul Herţa. Din
lucrările istorice cercetate de noi rezultă, de exemplu, faptele că în
ziua în care regele Mihai a semnat Decretul Regal pentru acordarea
generalului Antonescu a ordinului „Mihai Viteazul” clasa a I-a,
„Mihai Antonescu, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri, i-a înaintat regelui Mihai I un raport în care se spunea, în
mod expres: „O tradiţie care dă neamurilor mândrie şi armatelor
glorie, face ca Marii Comandanţi de Oaste să primească, pe
câmpul de bătaie, demnitatea cea mai înaltă pe care o poate da
cariera armelor, rangul de Mareşal. Generalul Antonescu este
expresia luminoasă a carierei militare româneşti, pe care a
apărat-o şi a ridicat-o prin fapta lui. El şi-a înscris în istorie, pe
lângă meritele de ziditor de Neam, şi titlul de comandant de
Căpetenie al oştirii dezdrobitoare pe care le-a condus la biruinţă,
stând de la 22 iunie şi până azi pretutindeni în mijlocul bravilor
noştri oşteni, în luptă. De aceea, ca o mărturisire a binemeritării
de la Patrie, am socotit că trebuie să supunem Majestăţii Voastre,
pentru Înaltă semnătură, alăturatul Proiect de Decret Regal, prin
care se acordă generalului Antonescu, pentru serviciile aduse
Patriei şi tronului, pe câmpul de bătaie în conducerea războiului
nostru dezrobitor, la răsărit, demnitatea de Mareşal al
României”172.
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La rândul său, luând în consideraţie, fără nici-o rezervă, proiectul
de raport la care ne-am referit, în aceeaşi zi în care a primit raportul
respectiv, Regele Mihai I a semnat Decretul Regal, nr. 2352/1941, în
care se consemna următoarele: „Pentru servicii aduse Patriei şi
Tronului pe câmpul de bătaie în conducerea războiului nostru
pentru desrobirea hotarelor de răsărit, generalul de armată Ion
Antonescu, Conducătorul Statului Român şi Comandantul de
Căpetenie al Armatei, se înalţă, pe ziua de 22 august 1941, la
demnitatea de Mareşal al României”173.
După numai o zi sau două de la semnarea acestui Decret, adică pe
data de 23 sau 24 august 1941, cu ocazia unei vizite făcute de către
regele Mihai pe frontul din Transnistria, Suveranul României i-a
înmânat noului mareşal distincţiile acordate. Înmânarea acelor însemne
s-a făcut, se zice, „fără un ceremonial amplu şi fastuos”. În schimb,
presa românească şi străină, în special cea germană şi italiană, au făcut
referiri ample în legătură cu acel eveniment. La rândul său, noul mareşal
al României a primit numeroase felicitări atât pe calea undelor, cât şi
scrise, din România şi din alte ţări din Europa şi din lume.
Cu prilejul acordării generalului Ion Antonescu a rangului sau a
gradului de mareşal, în România, în cinstea şi în onoarea lui s-a bătut
şi o medalie jubiliară din argint şi din bronz. Piesa are pe avers figura
personajului, în profil spre stânga, şi legenda „Ion Antonescu,
mareşal al României”. Pe aversul medaliei, în centru, este redată o
spadă cu vârful în sus, înconjurată de frunze de stejar, ca simboluri ale
vitejiei şi spiritului de jertfă al oştenilor români în apărarea pământului
străbun. Pe aceeaşi faţetă a piesei, circular, este înscrisă următoarea
dedicaţie la adresa mareşalului Ion Antonescu: „Întregitorule, ai
binemeritat de la Patrie!”
Din cartea de amintiri a generalului Emilian Ionescu, fost
aghiotant regal, care se aflase în nenumărate rânduri în preajma celor
două personalităţi – a regelui Mihai I şi al lui Ion Antonescu – aveam
să aflăm o informaţie foarte interesantă în legătură cu una dintre
preocupările noului Mareşal al României după ce primise înalta şi
onoranta demnitate. Iată care a fost acea informaţie: la cel mult o zi de
la primirea demnităţii de mareşal, Ion Antonescu i-a adresat
aghiotantului său două întrebări: prima dintre ele se referea la veştile
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pe care el le primise de pe front. Se vedea treaba că pe şeful statului şi
pe comandantul oştirii îl preocupă zi de zi şi chiar clipă de clipă
mersul războiului şi că el nu concepea să nu cunoască în cele mai mici
amănunte ce se întâmpla pe câmpul de luptă în lipsa sa de pe front! La
prima întrebare, se scrie în cartea de amintiri la care ne-am referit,
aghiotantul i-a răspuns aşa: „Avem veşti bune de pe front, domnule
mareşal! Putem să fim liniştiţi şi noi şi dumneavoastră!”
„- Mă bucur şi eu nespus de mult!”, i-a replicat ad-hoc
mareşalul. Şi apoi a continuat: „Tatăl meu, care era ofiţer, îmi
spunea adesea că atunci când eşti în armată şi primeşti veşti bune
de la ai tăi, te bucuri ca un copil. Pentru că veştile bune te
luminează, te întăresc, te fac să fii mai radios, îţi dau parcă noi
puteri şi imbolduri în muncă!”. Mareşalul a rostit apoi următorul
proverb românesc: „Vorbele bune să se adune, vorbele rele să se
spele!”.
Cea de-a doua întrebare pe care mareşalul i-a adresat-o
aghiotantului său a fost următoarea: „V-aţi interesat şi v-aţi îngrijit
să mi se pregătească de îndată uniforma cu epoleţii de mareşal?”
- „Da!”, i s-a răspuns cu promptitudine aghiotantul său! „Totul
este gata! Epoleţii strălucesc ca o luminoasă stea de pe cer!
Uniforma vă aşteaptă!” Se mai scrie în cartea din care am citat cele
de mai sus că atunci când i-a comunicat acest fapt, aghiotantul i-ar
mai fi spus proaspătului mareşal: „Vă rog să-mi permiteţi să vă
spun doar atâta: să purtaţi cu plăcere, mulţi ani, cu bucurie şi cu
fericire, această uniformă! O binemeritaţi!”. La cele auzite,
mareşalul i-a răspuns aşa aghiotantului său:
- „Îţi doresc să ajungi şi tu mareşal. Să nu uiţi ce ne-a spus
Napoleon: «În raniţa fiecărei oştean stă şi bastonul de mareşal!»”
La puţin timp după primirea de către Ion Antonescu a demnităţii
sau a gradului de mareşal al României, în viaţa sa vor apărea momente
de grea cumpănă şi de îngrijorare. Astfel, pe front, începând din toamna
anului 1942 şi în special după aceea, treburile nu vor mai merge bine, ca
mai înainte! U.R.S.S. se întărise, fie pe spese proprii, fie cu ajutorul
primit din partea Aliaţilor. În condiţiile date, în special în rândurile unor
politicieni din ţară, dar şi a unor generali cu funcţii înalte în armată,
poziţia lor de a-l susţine pe mareşalul Ion Antonescu în conducerea şi în
continuarea războiului de pe frontul de Est, „aveau să slăbească încet,
încet”, după cum se consemnează în unele izvoare istorice. În legătură
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cu această situaţie, în volumul la care ne-am referit ceva mai înainte se
spun următoarele: „Pierderile umane afectau zeci de mii de familii,
care-şi plângeau morţii sau erau năpăstuiţi de grija faţă de cei
mutilaţi în război. Efortul pentru menţinerea economiei şi armatei
erau epuizate. Peste toate acestea se simţea starea de insecuritate
provocată de înaintarea sovietică de pe frontul de est şi
bombardamentele americane asupra obiectivelor economice,
militare şi a unor oraşe din România începând cu vara anului 1943
şi intensificate în primăvara şi vara anului 1944”174.
Ce s-a întâmplat, la modul concret, pe front, între anii 1942-1944,
se relatează în mod amănunţit în majoritatea cărţilor de istorie publicate
până acum în România. Este vorba de desfăşurarea a nouă sau zece
operaţii strategice ofensive ale trupelor sovietice, ultima dintre ele fiind:
„Operaţia Chişinău”, când România a ajuns în pragul prăpastiei. Ce se
va întâmpla după aceea, de asemenea, se cunoaşte, în linii principale. Pe
scurt, într-un context de împrejurări complexe şi contradictorii şi în
condiţiile ivirii pericolului evident ca România să devină un teatru de
război pustiitor, în după-amiaza zilei de 23 august 1944, mareşalul
Antonescu a fost arestat din ordinul dat de regele Mihai I, în acord cu
liderii unor partide istorice, inclusiv cu comuniştii. Vina ce i se va aduce
mareşalului fie direct, fie voalat, era aceea de a fi continuat războiul
dincolo de Nistru, în adâncul teritoriului sovietic, în colaborare militară
cu Germania hitleristă. S-a pus atunci întrebarea, în diferite contexte de
împrejurări, de ce a continuat el războiul după eliberarea pământurilor
româneşti de sub ocupaţia sovietică. Răspunsul direct sau indirect al lui
Antonescu şi al altor oameni politici şi militari din epocă apropiaţi lui ar
fi fost, în esenţă, acela că, în calitatea sa de oştean şi de comandant de
căpetenie, el „nu şi-ar fi călcat cuvântul în ceea ce privea angajamentele
pe care le luase în faţa conducătorului Germaniei hitleriste de a continua
împreună cu el războiul până la capăt!”
După arestarea mareşalului Ion Antonescu, despre care până în
prezent s-a scris destul de mult, el a fost ţinut câteva ore într-un seif din
incinta palatului regal, apoi într-o casă conspirativă din Bucureşti, iar
după aceea a fost predat Armatei Roşii şi deţinut în Uniunea Sovietică
până în luna aprilie 1946. Va fi adus după aceea în Ţară, judecat de către
Tribunalul Poporului, pentru crime de război, condamnat la moarte prin
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împuşcare şi executat la data de 1 iunie 1946, în locul denumit „Valea
piersicilor” din incinta închisorii Jilava. După împuşcare, rămăşiţele
sale pământeşti ar fi fost incinerate, iar cenuşa rămasă va fi împrăştiată
în toate direcţiile, fiind luată de vânt, ca să nu mai rămână nici un fel de
urmă din ceea ce a fost omul de stat, oşteanul şi mareşalul Ion Antonescu.
În ziua în care Tribunalul Poporului a comunicat sentinţa pe care
o luase şi dându-i-se ultimul cuvânt celui ce fusese condamnat la
moarte, acesta a rostit, printre altele, unele fraze prin care îşi exprima,
în primul rând, mândria de a se trage dintr-o naţie cu dublă
ascendenţă, adică romană şi dacă; în al doilea rând, lasă să se înţeleagă
că el a participat la un război drept şi sfânt; în al treilea rând,
recunoştea că a făcut şi greşeli şi că lasă Ţării sale tot ce a făcut bun în
guvernarea sa şi în fruntea oştirii, iar ceea ce a fost rău va lua cu el în
mormânt; în sfârşit, cu mândria şi cu demnitatea ce-l caracterizau, le-a
spus celor din Tribunalul Poporului că el va răspunde pentru tot ceea
ce a greşit. Vom cita, în cele ce urmează, ample extrase din cele spuse
de el atunci, cuvinte care pot fi socotite a fi fost adevăratul său
„Testament politic”:
„...În Testamentul meu politic, dacă voi mai avea timp să-l
scriu, voi spune: scump popor român, sunt mândru că am făcut
parte dintr-o naţie cu dublă ascendenţă, romană şi dacă, a cărei
istorie a fost luminată de strălucitoarea figură a lui Traian şi de
jertfa lui Decebal. Am lupta în două războaie pentru gloria ta!
Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă morţii tăi.
Toţi au luptat pentru dreptatea ta! Foştii mei colaboratori au
încercat să se desolidarizeze de mine. Eu nu mă desolidarizez de
greşelile lor. Las ţării tot ce am avut mai bun în guvernarea mea.
Tot ce a fost rău, iau asupra mea, în afară de crimă! ...
Cer să fiu condamnat la moarte şi refuz dinainte orice
graţiere. În felul acesta voi muri pe pământul Patriei ...”175
În realitate, prin ceea ce el a făcut bun şi folositor Ţării şi neamului
românesc, cu toate greşelile sale omeneşti, mareşalul Ion Antonescu a
fost un bun român şi un militar de excepţie. El i-a iubit şi i-a admirat pe
militarii eroi şi bravi care s-au aflat sub comanda sa. Urmând exemplul
însufleţitor al înaintaşilor săi direcţi pe linie de stat şi de conducere a
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armatei (regele Carol I şi regele Ferdinand I), mareşalul Ion Antonescu,
la fel ca şi regii la care ne-am referit, a iniţiat instituirea unei decoraţii cu
care să fie distinşi luptătorii cei bravi care s-au aflat sub arme şi s-au
remarcat pe câmpul de onoare. Astfel, în vremea în care a condus armata
noastră pe frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial, mareşalul
Ion Antonescu a fost iniţiatorul baterii unei medalii cu care să fie distinşi
luptătorii săi, el personal botezând acea decoraţie, în mod simbolic,
„Cruciada împotriva comunismului”. Se spune că în momentele în
care el putea participa la înmânarea acelei distincţii militarilor săi bravi
şi eroi, se bucura ca şi când el ar fi primit acea distincţie. Ba şi mai mult,
îi mângâia pe frunte pe cei decoraţi, ca un părinte, urându-le „să poarte
cu mândrie şi demnitate acea decoraţie mulţi ani, în bucurie, în
sănătate, în pace şi în linişte!”
După evenimentele din Decembrie 1989, despre mareşalul
Antonescu, despre viaţa sa, despre cariera lui militară, dar, cu precădere,
despre participarea lui, în fruntea statului român şi a oştirii sale pe frontul
de Est al celui de-al Doilea Război Mondial, s-a scris mult, în cele mai
multe cazuri destul de bine, respectându-se, în linii generale, adevărul
istoric. Dar uneori s-a scris şi tendenţios, neadevărat, în funcţie de o
anumită conjunctură sau orientare politică. Rămâne evident, ca în
continuare, istoria să-l pună pe Ion Antonescu în lumina adevărului istoric
şi al dreptăţii. În special după evenimentele din Decembrie 1989, o scurtă
perioadă de timp, în România s-a încercat ca faptele, împlinirile, greşelile
şi neîmplinirile mareşalului Ion Antonescu să fie prezentate în lumina
adevărului istoric, sau, ca să ne exprimăm printr-o figură de stil, el să fie
oarecum „reabilitat” în ochii opiniei publice româneşti. În acest sens, sau publicat cărţi şi studii dedicate mareşalului. De asemenea, în memoria
sa, în mai multe oraşe din România s-au înălţat câteva busturi. Acestea sau aflat în oraşul Slobozia, judeţul Ialomiţa, în Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ, în Sărmaşul de Câmpie, judeţul Mureş, în oraşul Iaşi, pe Dealul
Copou, dar şi în municipiul Bucureşti, în zona Bariera Vergului. În
contextul polemicilor rezultate în urma încercărilor de reabilitare, unele
din aceste însemne memoriale vor dispărea. Astfel, bustul Mareşalului, ce
s-a aflat în curtea unei biserici din Bariera Vergului, din Bucureşti, a fost
ridicat de pe soclul inţial şi aşezat în interiorul locaşului de cult ce fusese
ctitorit de familia lui Ion Antonescu. Pe peretele interior al acestui lăcaş
de cult se află reprodusă o pictură murală în care sunt înfăţişaţi ctitorii
bisericii, adică mareşalul Ion Antonescu şi soţia sa, Maria. În acel tablou
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votiv, Ion Antonescu este redat în ţinuta de mareşal al României, ţinând în
mâna stângă, spre piept, macheta lăcaşului de cult, iar în cealaltă,
„Bastonul de mareşal”. Soţia sa este înfăţişată într-un costum ţărănesc,
specific plaiurilor argeşene, ţinând în mâna dreaptă, ridicată spre piept, o
sfântă cruce. Deasupra imaginii celor două personaje se află înscrisă, cu
litere mari, următoarea inscripţie explicativă: „Ctitori fondatori:
Mareşal Ion Antonescu, Maria Antonescu”176.

Generalul de armată Ion Antonescu pe frontul din Basarabia,
(imagine în anul 1941).
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Bastonul de mareşal, de serviciu, care a aparţinut lui Ion Antonescu

Mareşalul Ion Antonescu pe frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial,
felicitând pe militarii dintr-o subunitate de vânători de munte pentru comportarea
lor eroică pe timpul unei lupte

Regele şi mareşalul Mihai I (în prim plan),
împreună cu mareşalul Ion Antonescu,
la o paradă militară desfăşurată în anul 1943

199

Mareşalul Ion Antonescu, depunând o coroană de flori
la mormântul „Eroului Necunoscut”, aflat în Bucureşti, în parcul „Carol”

Medalie bătută în România,
din iniţiativa unui grup
de numismaţi, după mai mulţi ani
de la dispariţia Mareşalului,
în amintirea şi în memoria sa.
Pe avers apare chipul
lui Ion Antonescu, în uniformă
de mareşal, iar pe revers imaginea
bisericii cu hramul
„Împăraţi Constantin
şi Elena”, ctitoria lui şi a soţiei
sale, aflate în Bucureşti
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: UNELE MĂRTURISIRI
ŞI CÂTEVA CONCLUZII
Atunci când s-a constituit colectivul de autori ai acestei cărţi şi
şi-au unit gândurile, eforturile de documentare şi condeiele, prima lor
preocupare a fost să stabilească titlul volumului. N-a fost o treabă
deloc uşoară, ci deosebit de dificilă. Ea a cerut discuţii îndelungate
deoarece punctele de vedere iniţiale ale autorilor erau oarecum
diferite. Unul dintre ei aprecia că s-ar putea numi simplu: „Mareşali
ai României”. Dar autorii nu s-au oprit la el, pe considerentul că un
astfel de titlu mai apăruse în cărţile publicate anterior în România. Un
altul a sugerat ca titlul să fie: „Cei şapte mareşali ai României, plus
unul”. El făcuse această propunere ţinându-se seama de faptul că, în
mod concret şi exact, în România primiseră demnitatea sau rangul de
mareşal doar şapte ilustre personalităţi (regele Ferdinand I, Carol al IIlea şi Mihai I, regele Alexandru I al Iugoslaviei şi cei trei foşti militari
de profesie: generalii Alexandru Averescu, Constantin Prezan şi Ion
Antonescu). Potrivit altor opinii, cel ce era socotit a fi „plus unul” era
regele Carol I, care primise rangul de feldmareşal şi de mareşal, aşa
cum s-a arătat, din partea Germaniei şi respectiv Rusiei. Până la urmă,
după amplele discuţii, s-a renunţat şi la această propunere. Avea să
prindă viaţă o ultimă sugestie de titlu şi anume cea propusă de către
coordonatorul lucrării. Care era aceasta? Volumul să se numească, pe
cât de simplu, pe atât de direct, „Cei opt mareşali ai României”. În
cele din urmă s-a acceptat de către toţi autorii titlul respectiv. La urma
urmei, lucrul cel mai important este că toţi cei opt mareşali au slujit
România. În această privinţă, s-a ţinut seama că un astfel de titlu nu
mai apăruse în literatura istorică românească sau străină, că era deci
nou şi că prin el se reflectă o realitate istorică de necontestat!
Ample discuţii în cadrul colectivului de autori au fost, apoi, cele
privitoare la structura cărţii, la stabilirea capitolelor sale de bază.
Treaba n-a fost nici ea prea uşoară. S-au impus propuneri şi sugestii
concrete, formulări de titluri de capitole etc. S-a optat, până la urmă,
ca în prima parte a lucrării, în două capitole distincte, să se vorbească,
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pe de o parte, despre etimologia şi evoluţia noţiunilor de mareşal şi, pe
de altă parte, de însemnele purtătorilor demnităţii de mareşal în
România, iar apoi s-a stabilit ca, pentru fiecare mareşal în parte, să se
întocmească un capitol de sine stătător, iar rânduirea acestora în carte
să fie făcută în ordinea datei în care cei în cauză au primit înalta
demnitate!
Pentru autori, s-a ridicat, apoi, în mod firesc, întrebarea: „Cine
să întocmească un capitol sau altul?”. S-a ajuns uşor la o asumare a
sarcinilor şi responsabilităţilor, în funcţie de nivelul cogniţiei şi al
preocupărilor fiecăruia în domeniu. Rămânea, evident, ca îngrijitorul
de ediţie sau coordonatorul lucrării să asigure o anumită unitate de
concepţie a volumului, evitarea unor repetări evidente şi, de asemenea,
o unitate de stil. Până la urmă, în scopul asigurării unităţii de concepte
şi de stil a cărţii, s-a renunţat la ideea ca fiecare autor să-şi semneze
capitolul realizat. S-a mai stabilit de către colectivul de autori, în cele
din urmă, ca fiecare capitol al cărţii să fie prevăzut cu trimiteri de
subsol la sursele de documentare, dar şi cu o ilustraţie foto adecvată,
edită şi inedită. Ceea ce s-a şi făcut până la urmă.
Ne vom referi, în continuare, la unele concluzii privitoare la
demnitatea de mareşal, iar apoi, pe scurt, la cei opt mareşali ai
României!
În istoria universală, demnitatea, rangul şi gradul de mareşal au
o vechime de câteva milenii. Ele s-au acordat celor în drept, de la caz
la caz, în condiţii specifice, în statele ce s-au aflat atât în antichitate,
cât şi după aceea, în poziţia de mari puteri mondiale şi europene. Unul
dintre purtătorii în antichitate a rangului sau a gradului de mareşal a
fost, de exemplu, chinezul Sun Lao Zi, teoretician şi practician militar,
autorul strălucitei lucrări intitulate „Arta războiului”. Lui i-au
precedat sau iau urmat mulţi alţii fie din China, din Egipt, Grecia,
India etc. Ideea şi practica acordării înaltelor ranguri, distincţii sau
grade de mareşal în Europa vor fi preluate, cu precădere mult mai
târziu în special de către marele state de pe acest continent, în
principal în Italia, Franţa, Germania, Rusia şi altele.
Acordarea pentru prima oară a demnităţii de mareşal în istoria
României s-a petrecut în prima parte a veacului trecut. Dar cuvântul
sau noţiunea de „mareşal” a apărut în limba română cu mai multe
secole în urmă. Înţelesurile lor aveau să fie preluate, rând pe rând, din
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limbile franceză, germană, engleză şi rusă. Acele înţelesuri ale
cuvântului de mareşal au fost, la început, „de şef al grajdurilor
regale”, iar apoi acesta s-a extins, s-a lărgit, născându-se denumirile
privitoare la demnitatea „de mareşal în armată, a rangului de
mareşal”, iar cele din urmă, a gradului militar de sine stătător de
mareşal.
În România, prima personalitate care a primit demnitatea de
mareşal a fost regele Carol I (1866-1914), distincţie atribuită acestuia
în anul 1909 de către împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea şi în anul
1912 de către ţarul Rusiei, Nicolae al II-lea, acesta din urmă oferindu-i
Suveranului României şi un însemn special, adică: „Bastonul de
Mareşal”.
Următorul mareşal al României, care de drept şi de fapt este
primul mareşal care a primit această înaltă şi onorantă demnitate din
partea statului român, este Ferdinand I. El a fost onorat cu această
demnitate în gloriosul an 1918, zis şi anul Marii noastre Uniri, în
înalta şi nobila sa calitate de rege al României şi de Comandant
Suprem al Armatei Române în războiul de reîntregire naţională, război
în care el a avut merite cu totul deosebite.
În anul 1930, Parlamentul României a adoptat „Legea nr. 199
relativă la crearea demnităţii de «mareşal al României»” (ne-am
referit pe larg la acest izvor istoric în capitolele introductive ale
lucrării). În acelaşi an, au primit demnităţile sau rangurile de mareşali
ai României şi însemnele acestui rang („Cartea de mareşal” şi
„Bastonul de mareşal”), regele Carol al II-lea, în calitatea sa de
Comandant Suprem al Armatei Române, precum şi generalii
Alexandru Averescu şi Constantin Prezan, ambii foşti comandanţi de
excepţie ai trupelor române în timpul Primului Război Mondial.
În anul 1933 a primit înalta şi onoranta demnitate de mareşal al
României, în conformitate cu prevederile legii citate mai sus, regele
Alexandru I al Iugoslaviei, pentru meritele deosebite pe care el le-a
avut în războiul din 1913 şi în Războiul Cel Mare din anii 19161918, când a participat cu bărbăţie, în strânsă cooperare cu trupele
române, la acţiuni militare pentru cauze şi scopuri comune şi drepte.
Ultimii doi mareşali ai României au fost regele Mihai I şi
generalul Ion Antonescu. Primul a primit demnitatea, rangul sau
gradul de mareşal în luna mai 1941, în calitatea sa de Rege şi de
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Comandant Suprem al Armatei Române, iar cel de-al doilea, în luna
august 1941, în postura sa triplă: de conducător al Statului Român, de
Comandant Suprem al Oştirii Române şi de participant activ pe
frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial, război drept de
eliberare a Basarabiei, a Bucovinei şi a Ţinutului Herţei de sub
ocupaţia Rusiei sovietice. Ar fi fost înţelept din partea lui Antonescu
să procedeze la fel ca mareşalul Finlandei Carl Gustaf Emil
Mannerheim, care s-a opus ca trupele sale să treacă graniţa în URSS.
Cu alte cuvinte Antonescu nu ar fi trebuit să treacă Nistrul.
Demnitatea, rangul sau gradul de mareşal al României aveau să
fie atestate după adoptarea Legii din anul 1930, în principal, de două
însemne distincte: primul a reprezentat-o „Cartea de Mareşal”, iar
cel de-al doilea „Bastonul de Mareşal”. Totodată, pentru cei onoraţi
sau înnobilaţi cu demnitatea de mareşal se va stabili, în mod oficial,
şi o uniformă specială, prevăzută, printre altele, cu galoanele
distincte de mareşal.
În cadrul oştirii române, trei ilustre personalităţi militare de
profesie au fost distinse cu demnitatea de mareşal. Este vorba de
generalii Alexandru Averescu, Constantin Prezan şi Ion Antonescu.
Cu toate eforturile de documentare şi de gândire ale autorilor cărţii
de faţă, ei n-au putut înţelege de ce, după ce generalul Ion Antonescu
a primit demnitatea sau gradul de mareşal, ulterior alţi foşti bravi
comandanţi militari care au avut merite nu doar deosebite, ci cu totul
remarcabile pe fronturile de Est şi de Vest al celui de-al Doilea
Război Mondial, n-au primit şi ei acest onorant rang sau titlu?
Rămâne, evident, o enigmă ce s-ar cuveni, zicem noi, să fie analizată
sau tratată de către istoriografia românească şi cu precădere de cea
militară.
De asemenea, pe lângă generalii Alexandru Averescu şi
Constantin Prezan, în Războiul de Reîntregire Naţională s-a
evidenţiat şi generalul Eremia Grigorescu, care, pentru meritele sale
excepţionale şi comportarea eroică în calitate de comandant de
armată, a fost numit ministru de război al României. Se cuvine ca şi
Eremia Grigorescu să fie avansat post-mortem la rangul (gradul) de
Mareşal al României de către Parlamentul României şi Preşedintele
României, în spiritul dreptăţii şi echităţii. Ar fi un act de reparaţie
morală.
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Singurul mareşal al României aflat în prezent în viaţă este regele
Mihai I. El se bucură, în mod firesc în zilele noastre, de stima şi de
respectul tuturor românilor de bine. Când în cărţile noastre de istorie
sau în vitrinele unor mari muzee ale ţării îi vedem fotografia sa în
ţinută regească şi ostăşească, cu galoanele de mareşal pe umeri,
îl admirăm, ne mândrim cu el şi îi urăm, în sinea noastră, să trăiască în
pace şi în fericire încă mulţi ani!
*
*
*
Citiţi, dragi români, cartea noastră intitulată „Cei opt mareşali
ai României”, iar de veţi avea observaţii sau critici la adresa ei,
vă recomandăm să le comunicaţi fie editurii, fie autorilor, care să ţină
seama de ele pentru întocmirea unei ediţii viitoare, revăzute şi
eventual adăugite.
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