încadrate în ansamblul evoluției României, în epopeea
armatei, de la victorii, la retrageri și înfrângeri, la consolidarea apărării Moldovei și luptele pentru salvarea statului român. Peste tot, medicii și colaboratorii
lor sunt prezenți. Găsim considerații interesante sub
aspect medical privind situația Dobrogei în anul 1916.
Marea provocare a fost holera și tifosul. Prin intervenția
profesorului Ion Cantacuzino și a echipei sale s-a realizat vaccinarea refugiaților dobrogeni în fața trupelor
germano-bulgare, diminuându-se pericolul ca microbul să fie dus în stânga Dunării. Volumul ne arată că
nu a fost bătălie în care să nu fie nevoie de personalul
sanitar. Mii de răniți au fost îngrijiți, operați, prin intervenții chirurgicale de mare amploare. În Moldova, tifosul exantematic a lovit din nou. Echipa Cantacuzino a
fost iar prezentă cu succes. Descrierile realizate de profesorul Vasile Sârbu dau imaginea unui film în derulare
al bătăliei purtate pe timp de zi și de noapte de medici
împotriva morții.
Un capitol la fel de interesant este dedicat personalităților medicale implicate în Marea Unire. Mai mult,

pentru cei care s-au sacrificat în război se găsesc în
volum repere bibliografice. Găsim nume cunoscute și
mai puțin cunoscute, toți însă își merită locul în Codex
Aureus Medicorum. Au fost incluși și cei care au supraviețuit și cărora patria le datora la fel de mult. Pagini frumoase sunt dedicate Dr. Constantin Angelescu, medic
și creator extraordinar de eficient. Alături îi găsim pe
Victor Babeș, Dimitrie Gerota, Victor Gomoiu, și mulți
alții deveniți nemuritori prin mărețele lor realizări.
Scrisă cu simț și trăire sufletească într-un patriotism
autentic, bogat ilustrat, Codex Aureus Medicorum este
marea frescă a eroilor în halate albe, luptători împotriva morții, aducători de viață, de speranță și compasiune în anii 1914-1919, pe care profesorul Vasile Sârbu
ne-o oferă cu generozitate.
Nu spun că volumul merită citit, spun că merită studiat cu atenție. Toți cei de astăzi, membri ai corpului
medical, istorici, tineri și mulți alții au de învățat din
minunata carte realizată de prof.univ.dr. Vasile Sârbu
și Dan Mischianu.

Marian MOȘNEAGU

OPERAȚIUNILE GRUPULUI „ORIENTAL”
SLOVAC (GENERAL HENNOCQUE)
ȘI LEGĂTURA CU GRUPUL DE NORD
ROMÂN – 1919
Cu un „Cuvânt Înainte” semnat
de însuși președintele Academiei
Române, academicianul IoanAurel Pop, consistenta culegere
de documente „Operațiunile
Grupului «Oriental» Slovac General
Hennocque și legătura cu Grupul
de Nord Român – 1919” se înscrie
în valorosul corpus de mărturii de
arhivă inedite pe care perseverentul și ingeniosul arhivist militar dr.
Cornel Țucă le-a inclus în din ce în
ce mai generoasa bibliotecă dedicată Centenarului Marii Uniri și a

Primului Război Mondial.
Avându-l ca partener și coautor
pe Laurențiu Batin, doctor în filosofie și în istorie, fost comandant al
Inspectoratului Județean al Poliției
de Frontieră Maramureș iar din
2016, primarul comunei Giulești,
- cu care, de altfel, a publicat în
2018 un alt prețios volum intitulat „Ofițeri ardeleni și bucovineni
din fosta armată austro-ungară”
(Editura Ethnologica, Baia Mare)
-, dr. Cornel Țucă deconspiră în
„Prefață” imboldul acestei salutare

inițiative: „În urma cercetării efectuate în cadrul fondurilor de arhivă
create în perioada interbelică de fostul Serviciu Istoric al Armatei, am
identificat în fondul de arhivă Marele
Stat Major, Secția Studii Istorice, un
dosar, inventariat sub curentul nr.
234, al cărui conținut mi s-a părut
edificator asupra subiectului tratat: Actele relative la «Operațiunile
Grupului „Oriental” cehoslovac al
generalului Hennocque și legătura
cu Grupul de Nord Român al generalului Olteanu. Aprilie – iulie 1919».
Din respectivele consemnări
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