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Partea I 

 

 
1916 

 

LA ARMATA II-A 
 

21 VIII 1916 

Am sosit la ora 1 p.m. la Ploiești și am luat posesiunea de fapt a Comandamentului 

meu. 

Marele Cartier General dispusese printr-un ordin, din ziua de 17 August, să iau 

comanda trupelor care compun Armata II-a încă din ziua de 18 VIII, dar prin directivele ce 

mi s-au dat în prima zi de mobilizare era hotărât ca, Comandamentul Armatei să se constituie 

abia în ziua a 6-a de mobilizare, adică la 20 August! 

Această anticipare, nejustificată și nerealizabilă, este deja un indiciu de neastâmpăr și 

nestatornicie la Marele Cartier General. Aș dori să fie singurul, adică primul și ultimul. Nu va 

fi însă așa. 

Nu am plecat din Craiova decât, când am știut că cel puțin o parte din Cartierul General 

al Armatei mele poate fi în stare să funcționeze. 

Sosind la Ploiești, am găsit în gară pe Generalul Cotescu, comandantul Corpului al II-

lea de Armată. L-am întrebat asupra situației trupelor sale. Mi-a spus că nu are idee și că, de 

abia acum se duce la Sinaia, unde-i este cartierul său general, pentru a lua cunoștință exactă, 

de punctele anume unde i se găsesc unitățile. 

Primul lucru ce mi s-a raportat a fost că Marele Cartier General a schimbat zona de 

adunare a Armatei, împingând-o peste frontieră! 

Motivul? Dumnezeu să-l știe. Dacă se simțea nevoia a se întări trupele de acoperire, s-

ar fi putut ordona ca aceasta să se facă de comandanții în drept, potrivit cerințelor 

momentului situației propriilor trupe. 

De fapt nimic nu cerea întărirea trupelor de acoperire, deja peste măsură de tari, față cu 

ceea ce s-a putut constata, aproape sigur, că dispune inimicul, în această parte: două la trei 

batalioane cel mult, fără artilerie. Schimbarea aceasta este un indiciu și mai serios de 

neastâmpăr și-mi dă dreptul să fiu foarte îngrijorat. 

Ce se va întâmpla, dacă în unele părți lucrurile s-ar încurca pentru noi?  

Să dea Dumnezeu ca drumul să ne fie neted și să mergem din izbândă ușoară, în 

izbândă și mai ușoară. 

 

22 VIII  

Am văzut personalul Cartierului Armatei a II-a. Este destul de numeros și bine compus. 

Am recomandat:  

1. Împărțirea rațională a muncii, conlucrând cu toții acolo unde nevoia ar cere. 

2. Să-și cruțe puterile, pentru a putea să desfășoare toată activitatea necesară atunci, 

când situațiile ar cere o mare încordare. 

3. Să-și păstreze calmul și în împrejurările favorabile și în cele nefavorabile, care nu se 

pot evita în mod absolut în război. 

Comunicatul Marelui Cartier General este foarte curios redactat. 

"Pe frontul de Sud, inimicul ar fi atacat pe întreaga frontieră; la Bazargic inimicul a fost 

respins; pe restul frontului luptele continuă". 
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Va să zică avem un front de luptă care coincide cu întreaga frontieră de Sud a 

Dobrogei, și că în tot lungul ei am fost atacați și luptele continuă afară de un singur punct: 

Sud Bazargic. 

Dar atunci bulgarii trebuie să aibă împotriva noastră 400.000 la 500.000 oameni, căci 

pentru ca să atace peste tot o frontieră de mai bine de 100 km. trebuie să admitem o densitate 

de circa 4 oameni pe metru curent. Este comunicatul fructul ușurinței sau al nepriceperii?  

 

23 VIII  

Astă noapte am fost bombardați de un dirijabil, care a lăsat vreo 19 bombe. A făcut 

mici stricăciuni în gară. Efectul a fost mai mult moral decât material. A impresionat pe civili 

și chiar pe militari. 

Astfel, eu aveam intenția să stau foarte puțin la Ploiești și voiam să mă mut fie la 

Băicoiu, fie la Florești. Vorbisem deja demult cu M. Cantacuzino în această privință. 

Generalul Cristescu, Șeful meu de stat major, s-a arătat nepartizan al acestei idei, spunându-

mi, că ar fi bine să stăm cât mai mult în Ploiești și când ne vom muta să ne ducem iarăși într-

un punct unde să stăm mai mult. Foarte judicios. Strămutarea Cartierului unei Armate este o 

chestiune complicată și deci stabilitatea lui este ceva de dorit. Astăzi însă, în urma 

bombardării, toți, inclusiv Generalul Cristescu, găsesc de prisos ca să mai stăm în Ploiești, și 

că ar trebui să ne strămutăm cât mai neîntârziat! 

Am plecat la Brașov. La Sinaia am găsit Cartierul General al Corpului II. Am vorbit cu 

Generalul Cotescu asupra strămutării zonei de adunare. 

Am luat masa cu ofițerii Cartierului, între care am găsit pe Dl G. Diamandi. 

S-a vorbit în timpul mesei de gloanțele dum-dum, întrebuințate, zice-se, de unguri. Fel 

de fel de păreri, din cele mai feroce și mai sălbatice au fost emise. Mai cu seama Comisarul 

regal găsește că nu e nimic mai judicios și eficace ca procedeul represaliilor. 

G. Diamandi și-a exprimat părerea, ca Guvernul nostru să anunțe pe cel austriac și 

german, că vom întrebuința și noi astfel de gloanțe și pentru ca să afle soldații dușmani 

despre aceasta, să li se arunce publicații din aeroplane. Spera ca soldații unguri și germani, de 

frica represaliilor vor asculta de înștiințările noastre și vor nesocoti ordinile lor!... 

La Brașov am găsit Cartierul General al Diviziei IV-a, General Burghele și Colonel 

Iacobini, șeful de Stat Major. Foarte bună impresie. Din cele ce am văzut și mi s-au spus, am 

ajuns la concluzia că ungurii nu au avut nici cea mai mică intenție de a rezista la invazia 

noastră în această regiune că au fost respinși înainte de a putea evacua în regulă orașul. Trupa 

a fost în grabă echipată cu efecte bune și a aruncat pe cele vechi. Furgoane încărcate au rămas 

părăsite în curtea cazărmii. 

S-au găsit cantități enorme de zahăr, făină, efecte militare numeroase într-o uzină, 

organizată pentru uzul militar, mii de proiectile de artilerie de diferite calibre, în curs de 

fabricare. 

Totul în părăsire! Ceea ce ieri era plin de viață și activitate febrilă, astăzi pustiu!  

Teribil lucru este războiul!  

 

COPIE 

 

după Ordinul de Zi al Armatei II-a Nr. 1, trimis cu  

Ordinul Corpului II Armată Nr. 185 din 23 August 1916. 

 

 

Prin Înaltul Decret Nr. 2.784 din 14 VIII 1916, am fost pus în capul Armatei II-a. 
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Ofițeri, Subofițeri și Soldați, 

 

Iau acest înalt comandament, cu o nemărginită încredere în valoarea trupelor a căror 

conducere Majestatea sa Regele a binevoit să mi-o încredințeze, în niște împrejurări atât de 

însemnate ale neamului. 

Cauza pentru care țara își duce fiii ei în luptă, este dreaptă, este sfântă; în ea vom găsi 

tăria ca să ieșim biruitori. 

De veacuri a fost simțită, în toate colțurile locuite de români, dorința de a închega 

românismul într-un singur unic trup. 

Ceea ce însă pentru părinții și strămoșii noștri nu a putut fi decât un vis frumos, dar 

depărtat, pentru noi ne este hărăzit să fie realitate înfăptuită prin noi. 

Misiunea noastră, minunată în istoria neamului, ne impune sfânta datorie să fim la 

înălțimea ei, să nu ne dăm la o parte de la orice jertfe și să desfășurăm o bărbăție nu mai 

prejos de aceea a bătrânelor armate, alături de care intrăm în această uriașă luptă. 

Cu mintea deci la imaginea sfântă a ROMÂNIEI MARI, ce va răsări mâine de pe de 

urma vitejiei noastre, însuflețiți de credința nețărmurită către Steag și Rege, îmboldiți de 

pildele mărețe ale strămoșilor noștri: Ofițeri, subofițeri, caporali și soldați. 

În fața vrăjmașului, până la desăvârșita lui răpunere, să nu existe decât un gând, decât 

un strigăt: "Înainte cu Dumnezeu pentru dreptul Neamului". 

 

Comandantul Armatei II-a  

General (ss) AVERESCU  

 

24 VIII  

Astăzi s-a strămutat Cartierul Armatei la Bușteni. 

Eu am hotărât să plec mâine. 

Pe la ora unu sunt înștiințat prin telefon să nu plec până nu voi vedea un ofițer de la 

Marele Cartier General, care va aduce un ordin extraurgent. 

Pe la ora 3,30 sosește Căpitanul Cezărescu, și-mi aduce știrea că Turtucaia a fost luată 

de bulgari; că tot materialul nostru de acolo este pierdut; că trupele în parte sunt luate de 

bulgari, în parte debandate. 

Figura sa reflectă consternarea de la Marele Cartier General. 

Mi-a cerut impresia. I-am spus că nu văd consecințe grave, dar că, după mine, cauza 

este faptul că s-a jonglat cu organizarea armatei. S-au creat unități noi prin diluarea celor 

existente; iar pe de altă parte, confundându-se acoperirea mobilizării și concentrarea cu 

operațiile propriu-zise, s-au amalgamat unitățile. I-am adus exemplu Divizia IV-a în care 

aveam o singură brigadă constituită, iar restul Diviziei era compus din 2 regimente de rezervă 

și 4 batalioane răzlețe, din diferite regimente pe care nu știu cum le vom putea înjgheba la un 

loc. 

Căpitanul Cezărescu mi-a adus ordinul de a porni cât mai repede Divizia V-a înapoi, 

pentru a întări rezerva generală. 

A intrat groaza în comandamentul suprem. Teama unei invazii bulgare dincoace de 

Dunăre este mărită, după spusa Căpitanului Cezărescu, de știrile alarmante, ce le primește și 

trimite necontenit Primul Ministru. 

În ceea ce privește luarea Diviziei V-a, uitasem să notez că din ziua de 22, am primit 

ordinul că din brigăzile de rezervă, din toate Diviziile Armatei, să formez două Divizii, pe 

care să le țin în zona Armatei, la dispoziția Marelui Cartier General. 

Simptome din cele mai îngrijitoare. 

Conform ordinelor primite de la Marele Cartier General, s-a strămutat zona de adunare 

dincolo de frontieră, ieri s-a defalcat o treime din forțe pentru a le face să între în rezerva 
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generală; azi se trimite o Divizie, în grabă în marș! Se naște întrebarea firească, dacă nu s-ar 

fi desfășurat lucrurile mai fără zbucium, fără nenorocita strămutare a zonei de adunare? 

Un lucru mi se pare curios. 

Înainte de plecare din Craiova, am văzut în ziua de 20 August, pe Colonelul Vlădescu, 

care mi-a spus că trupele noastre au intrat în Sibiu. 

În comunicatul de ieri, văd că trupele noastre de la Schellemberg au fost bătute de 

artilerie, situată la Nord. Ori Schellemberg-ul este la Sud-Est de Sibiu; atunci, sau nu a fost 

luat Sibiul sau ai noștri au fost respinși din el. 

Căpitanul Cezărescu spune și el că știa de luarea Sibiului, dar comunicatele nu anunțau 

aceasta. 

Și Generalul Popovici I. și Colonelul Vlădescu mi-au vorbit de o panică a trupelor pe 

Valea Oltului, axa principală de mișcare. Ordinea a fost restabilită numaidecât, pentru că nu 

era nici un atac. Nu știu dacă s-ar fi restabilit ordinea așa de ușor, în caz că panica s-ar fi 

datorat unui atac real. 

Știu de o panică de la Cireșu (N. Turnu Severin); am vorbit chiar cu ofițerul în sarcina 

căruia este pusă acea panică (Locotenent de rezervă Zaharia). 

Să nu fie cu Sibiul ceva neplăcut? 

 

25 VIII  

În cursul dimineții am fost avertizat prin telefon, că la ora 4 p.m. să mă găsesc la 

Marele Cartier General la Periș, în interes de serviciu. 

Când am sosit acolo, am fost pus la curent de Regele Însuși, asistat de Generalul 

Iliescu, de situația din Dobrogea. 

Din această expunere reiese teama unei treceri a Dunării spre București. 

Mi-am exprimat părerea, că atât cât mai avem trupe în Dobrogea în stare de a lupta, o 

asemenea întreprindere din partea bulgarilor, mi se pare puțin probabilă și în orice caz foarte 

riscantă deci puțin periculoasă, pentru noi. 

Regele mi-a spus că a hotărât o noua grupare a Armatei a III-a, și-mi încredințează 

comanda ei, pentru a restabili încrederea Bucureștenilor care sunt foarte alarmați. 

Am sosit la București pe la ora 7 și am mers direct la comandamentul Armatei. 

Am fost pus la curent cu organizarea și dislocarea Armatei. 

Aceasta din urmă este mai mult sau mai puțin bună iar organizarea, este tot ce poate, fi 

mai deplorabil. 

Trupe de adunătură; s-au strâns batalioanele al 4-lea din toate unghiurile țării și, fără a 

fi grupate în regimente și brigăzi, s-au format Divizii, iar ca artilerie, foarte puțină de cea 

nouă, mai multă de cea veche, cu tragere înceată!  

Trupe care poartă în ele germenii panicii! Și cu aceste trupe "planul de operații" 

prevedea a se lua Varna-Șumla-Rusciukul și a se înainta până la Iantra!... 

Cum se răzbună faptele în contra inepției. Răzbunarea este însă din nenorocire, pe 

spinarea țării. 

La Turtucaia a fost un adevărat dezastru: forțe ca la un Corp de Armată, parte 

măcelărite, parte luate. Nu au scăpat decât răniţii, evacuați în primele faze ale luptei. 

Cine va expia pierderea atâtor vieți și această rușine?  

Cine? 

 

 

 



6 
 

LA ARMATA III-A 
 

26 VIII  

Am avut o zi penibilă și obositoare. 

Înainte de amiază am vorbit cu Generalul Teodorescu, scăpat ca prin minune, de la 

Turtucaia. 

Cauzele dezastrului sunt cele deja cunoscute, de cei care au urmărit, cu atenție, 

evoluarea organizării noastre militare, din ultimii doi ani și îndrumarea operațiilor, din ziua 

declarării războiului. 

Cauzele organice: Unități improvizate, încadrare slabă, ofițeri de rezervă improvizați. 

Din aceste cauze: puțină rezistență la foc intens și condiții extrem de favorabile pentru 

propagarea panicii, produsă de elementele slabe. 

În ceea ce privește comandamentul superior, pe de o parte, o foarte mare nepricepere în 

pregătire și un amestec excesiv, de jos în sus în conducere. 

Din artileria grea, 18 guri de foc nu mai puteau trage, fiindcă nu mai aveau muniție. 

Acestea nefiind calibrate, s-au trimis la arsenal și acolo au rămas. 

Celelalte guri de foc au avut câte o sută (circa) lovituri. Restul dotării era de expediat 

din București. Nu se știe dacă a fost expediat, cert este că nu a sosit. 

Din punctul de vedere al conducerii, este bine să se știe că G-lul Teodorescu a raportat 

telefonic Armatei a III-a în ziua de 22 August ora 12,50 că: "situația în Turtucaia este 

disperată și nu speră să mai poată rezista multă vreme din lipsă de rezerve, toate întrebuințate 

la Staraselo; cere ajutoare urgente". 

G-lul Aslan a raportat MCGlx prin colonelul Dabija la ora 1: "G-lul Teodorescu a 

telefonat că situația este disperată și nu speră să mai poată rezista multă vreme din lipsă de 

rezerve. Dl Glx Aslan este de idee, că dacă Garnizoana Turtucaia nu mai poate rezista, să 

facă o ieșire spre Silistra". 

Această idee a G-lului Aslan, era judicioasă, dar Maiorul Rosetti de la Secția de 

Operații a MCGlx răspunde la ora 1,10 că: "Turtucaia nu trebuie să cadă, Garnizoana trebuie 

să reziste până la ultimul om, deoarece trupe proaspete vor veni în ajutor". 

Pentru ce? Pentru ce această dispoziție?  

Ce aveam de apărat la Turtucaia?  

Un faimos cap de pod, fără pod?... 

Mi se strânge inima de durere. 

Începem războiul cu o pagină urâtă, care va rămâne pentru veci, în istoria războaielor. 

Am văzut, după amiază, rând pe rând, pe Cantacuzino, Take Ionescu, Ministru 

Angelescu, Generalul Constantinescu Niculae. 

Au venit toți să-mi spună că nădejdea este la mine și că este datoria mea să spun 

Regelui ce este de făcut. 

Drept să spun, nu înțeleg în ce calitate aș putea să vorbesc Regelui, în chestiunile 

generale și care ar fi rezultatul, dacă aș face-o? Am promis că voi merge să expun situația 

Armatei mele. 

Este tot ce pot face. 

 

27 VIII  

Dimineața la ora 7, a venit din nou Take Ionescu la mine, rugându-mă să vorbesc 

Regelui lămurit și să-i spui ce este de făcut. 

Cu ce drept aș putea să mă erig eu în consilier al Regelui, nu înțeleg. I-am spus că nu 

pot ieși din marginile privitoare la Armata mea. Dacă va veni însă vorba, ceea ce mă voi sili 

să fac, voi fi desigur lămurit. 

La ora 4 p.m. a venit Regele în capitală. 
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I-am cerut audiență și am fost chemat îndată. 

Înainte de a pleca am aflat că Silistra a fost evacuată de trupele noastre. 

Intrând la Rege, l-am întrebat de această evacuare și mi-a spus că s-a făcut din ordin. 

Așadar Turtucaia, cap de pod fără pod, trebuia apărată până la ultima extremitate, iar Silistra, 

cap de pod cu pod în condiții strategice mai bune, s-a evacuat, din ordin!  

Strategia Marelui Stat Major era desigur cam de neînțeles. 

Regele era foarte bine dispus și vedea situația printr-o prismă optimistă. Sau mă înșel 

eu grozav, sau Majestatea Sa nu apreciază că motivul de căpetenie al înfrângerii nu este decât 

organizarea defectuoasă a trupelor noastre. 

Am prezentat Regelui un memoriu în care-i arăt starea Armatei ce comand. A spus că 

va citi cu atenție și va hotărî ce va fi posibil. 

Am plecat abătut. Dacă în câteva zile nu se procedează energic luându-se măsuri de 

îndreptare, mai mult decât radicale, putem să ne așteptăm la evenimente grave. 

Am văzut seara pe Take Ionescu și i-am spus rezultatul. 

Desigur nu a plecat încântat. 

Acum două zile Marele Cartier a ordonat să se bombardeze orașele bulgărești dunărene. 

Azi bulgarii au răspuns în mod eficace. La Giurgiu s-a produs o panică serioasă. 

Comandantul Diviziei, generalul Anastasiade, a cerut să fie întărit, presupunând absurditatea 

că bulgarii vor încerca să treacă Dunărea. 

În orice caz, acesta a fost rezultatul strălucit al bombardării orașelor bulgărești, de acum 

două zile!  

 

28 VIII  

Exact după 39 de ani, azi am auzit pentru prima dată bubuitul tunului dușman. 

Impresia a fost diferită. M-am întrebat: este oare cu putință, ca tunul bulgar să bubuie 

alături de cel turc, în contra ruşilor şi a  românilor, liberatorii din 1877! Ce monstruozitate!  

Am fost să văd Corpul VI. M-am oprit la Călugăreni, unde este Cartierul General al 

Corpului de Armată. 

Generalul Văleanu este dezolat! Își dă seama că are nominal un Corp de Armată, iar în 

realitate valoarea lui militară este sub aceea a unei Divizii. 

Își reproșează că a avut slăbiciunea să primească comanda unei trupe improvizate. 

Am mers la Divizia 16, comandant general Anastasiade. 

L-am găsit la Frățești, asistând la bombardarea Giurgiului de către bulgari, reîncepută 

chiar în acel moment: orele 6 p.m. 

După ce am intrat în localul Cartierului Diviziei, am întrebat pe general de cele 

petrecute în seara precedentă și de motivul, care l-a făcut să ceară ajutorul diviziei a 18-a. 

Mi-a dat răspunsuri foarte eronate și lipsite de orice fond serios. 

Am dedus că a fost impresionat și a crezut că va găsi pentru Divizia sa, îmbărbătarea 

necesară, în sosirea altor trupe. 

Strâns de aproape de întrebările mele, mi-a mărturisit că nu are încredere în trupele ce 

comandă, căci un batalion care este în apărarea Giurgiului, la primele obuze căzute asupra 

lor, oamenii au lăsat armele și au fugit; cu mare greutate au putut fi adunați și duși în șanțuri, 

după ce a încetat bombardarea. 

Opera Iliescu-Rosetti, sub egida I. I. C. Brătianu! 

 

29 VIII  

A venit la ora 9 dimineața Take Ionescu și mi-a spus lucruri foarte optimiste din 

Dobrogea. La Dobrici am fi avut o victorie ruso-română. Sârbii ar fi atacat pe bulgari și i-ar fi 

bătut. Sârbii ar fi făcut 2.000 prizonieri pe care i-au trecut până la unul prin sabie. Lozinca 

sârbilor este să nu facă prizonieri. 
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Rușii ar fi făcut și ei prizonieri. Ceva mai târziu a venit însă Generalul Arghirescu și 

mi-a povestit cu totul altceva. Lucruri dezolante. Am pierdut aproape două batalioane, din 

care unul s-a predat la apariția a două escadroane bulgare, iar celălalt s-a debandat. 

Nici vorba de victorie strălucită. O luptă cu rezultatul că apărarea s-a retras către nord, 

iar bulgarii au rămas la Dobrici. 

După amiază a venit Colonelul Ferigo, care continuu spera să mă vadă conducând 

operațiile. M-ar întrista foarte mult speranța lui, dacă aș ști că ar putea fi realizabilă. 

Știu însă că nu va fi așa, de aceea îmi păstrez sângele rece. 

Doresc însă altceva! Se va realiza? Nu este o dezertare, ceea ce doresc, ci o scoatere a 

mea, din calea celor ce mă vor la fund. 

 

30 VIII  (Sfântul Alexandru) 

Nu-mi aduc aminte să fi avut vreodată inima atât de strânsă ca azi; în orice caz de ziua 

mea, desigur că niciodată!  

Aproape la toate felicitările ce primesc, mi se spune că ochii tuturor sunt asupra mea, că 

toată nădejdea este în mine etc. etc.! Și eu? Luat de la o Armată cu rol activ, am fost adus la o 

Armată, formată din trupe de adunătură și cu un rol de corp de observație. Din această așa 

zisă Armată, îndată după numirea mea în fruntea ei, mi s-a luat o Divizie și astăzi. Așadar, 

când eram la Nord mi s-au luat două Divizii și au fost duse la Sud. Acum când sunt la Sud, 

mi se iau două Divizii și se duc la Nord. 

Mi s-au lăsat patru Divizii din care de abia se pot forma două Divizii, și din acestea 

chiar numai una de nădejde. 

În capul acestor trupe voi putea răspunde oare așteptărilor, voi putea justifica oare 

speranţele ce se pun în mine! Am scris lui Take Ionescu și lui Filipescu, rugându-i pe 

amândoi să mă ajute cu influenţa lor, ca să fiu trimis şi eu în străinătate, pe lângă vreo Armată 

străină. 

Take Ionescu a venit să mă vadă şi mi-a spus că trebuie să stau la postul meu; a înţeles 

însă că stau în calea celor care credeau că nu vor fi decât lauri pe toate cărările, fără opriri, şi 

din cauză că opinia publică începe să menţioneze prea des numele meu, căută mijlocul de a 

mă paraliza. Eu presupun că ar fi încântaţi dacă ar putea să mă compromită, sau să-mi 

zdruncine reputaţia, fie chiar mai înregistrând o înfrângere. 

Este posibil să mă înșel, să fiu prea pesimist dar modul cum se desfășoară lucrurile, mă 

îndreptăţeşte să fac această presupunere. 

 

31 VIII  

Pentru ca să înlesnească victoria în Dobrogea (ordinul spune zdrobirea inimicului) am 

primit însărcinarea să fac niște demonstrații de trecerea Dunării. 

Am dispus, natural, în consecință. Primesc însă ieri un al doilea ordin, prin care mi se 

spune că pe lângă demonstrație, să caut a pune stăpânire pe insula Persina și să distrug flotila 

de monitoare austriece, care se adăpostește în spatele acelei insule!... 

Dau, natural, ordinele în limitele mijloacelor disponibile, raportez, în același timp, că 

acestea sunt insuficiente. 

Nu numai atât, dar după ce Contra-amiralul Bălescu îmi spune că marina nu-mi poate 

da nici un concurs, îl trimit să vorbească cu regele și să-i arate, imposibilitatea obținerii unui 

rezultat satisfăcător. 

Primesc spre seară o telegramă, prin care mi se spune că Marele Cartier nu a înțeles ca 

să se facă altceva decât simulacre!  

Între timp a avut loc o convorbire la telefon între Maiorul Rosetti de la Marele Cartier 

și Maiorul Economu de la mine; cel dintâi spune că dacă se începe prin a se face obiecțiuni, 

că nu sunt mijloace suficiente, desigur că operația nu va reuși; că nu prea are (el, Maiorul 
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Rosetti) încredere în Generalul Văleanu și că ar fi de dorit ca unul din șefii Maiorului 

Economu, adică Generalul Cristescu, sau eu, să ia afacerea în mână și să o conducă personal. 

Ar fi de dorit! Adică, Maiorul Economu trebuie să le sugereze această idee, sau poate să 

ne invite chiar!  

Am spus Maiorului Economu, să comunice camaradului său, că nu admit astfel de 

convorbiri la telefon; că orice comunicare venită de la Marele Cartier va fi considerată ca 

oficială și că, în fine, la Armata III-a impulsurile se dau de sus în jos, iar nu de jos în sus. 

 

1 IX 1916.  

Bătălia a început din nou în Dobrogea. Generalul rus Zaiontschikovsky care comanda 

trupele de pe dreapta Dunării  a dat ordin de atac. Atacul a început în zori. 

Până în momentul de față nici o știre. Ora 10 seara. 

Această întârziere mă neliniștește. Să nădăjduim ca neliniștea mea să fie lipsită de 

temei. 

 

 

 

LA GRUPUL ARMATELOR DE SUD 

 

2 IX  

Veștile din Dobrogea rele; deja la miezul nopții am primit știrea de la ofițerul meu de 

legătură că Divizia 9-a a fost cuprinsă de panică și, din această cauză, întreaga linie de luptă 

s-a retras peste 20 km. !... 

În cursul zilei, Consiliu de război la Marele Cartier. 

Idei bizare. Mai cu seamă, a fost pentru mine o mare surprindere G-lul Prezan, 

Comandantul Armatei de Nord, care a înotat o oră întreagă în teorii, voind să explice cum se 

întocmește un plan de operații. 

Propunerile lui, foarte discutabile, chiar teoretic, nu erau, în practică, dată situația în 

care ne găsim, executabile. 

Am fost numit comandant al Grupului Armatelor de Sud. 

Nu va fi oare prea târziu? Având în vedere că în Transilvania ofensiva română este 

oprită deci Armatele I și II și de Nord stau în defensivă, este cazul de a face o acțiune 

ofensivă la Sud. Această propunere fiind admisă de M. S. Regele, m-am hotărât să țin pe 

inimic de front în Dobrogea, chiar cedând și teren, dacă nu se va putea altfel și să încerc o 

trecere a Dunării la Flămânda, pentru a sili Armata Mackensen, din Dobrogea, să se retragă 

spre Sud. Voi avea mijloacele și trupele necesare? Ordinul de numire la Grupul de Sud, mi s-

a înmânat la 3,45 p.m. 

 

3 IX  

Am fost pe front în Dobrogea. Am auzit concertul sinistru al bubuitului tunului de 

diferite calibre și al pârâitului armelor de infanterie, subliniat de acela al mitralierelor. 

Am văzut pe Generalul rus Zaiontschikowsky. Foarte amabil, vorbește foarte lămurit, 

are experiența războiului; nu pot până acum spune că are vederi destul de largi, pentru ca să 

îmbrățișeze, în întregul lor, problemele mari strategice și tactice. 

Șeful de Stat Major: Glx Polofzow figură ștearsă. 

I-am spus generalului că am intenția a trece Dunărea, pe la Flămânda, pentru ca prin 

amenințarea în spate, să fac pe bulgari să dea înapoi în fața lui. Crede că planul este bun. 

Mi-a arătat că trupele noastre sunt demoralizate, prin panicile anterioare, dar că acest 

lucru este natural, la trupe care nu sunt încă obișnuite cu focul. 

Crede că ar fi bine să distribuie regimentele lui, pe la Diviziile noastre. 
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Foarte umilitor, dar cred că ideea este salutară. 

Nu am înțeles pentru ce ține cavaleria în spate, fără ca să aibă cel puțin cunoștință de 

forțele și situația inimicului. Va trebui printr-un ordin să-l îndemn să-și trimită cavaleria pe 

flancul și în spatele inimicului. 

M-am dus în sectorul de luptă al Diviziei 9-a. Am găsit pe Generalul Petala, la Nord de 

Peștera. 

El personal, încrezător, dar îmi descrie starea trupei în culori negre. 

Mi-a spus că în dreapta lui, Generalul Socec, Divizia 2-a, a angajat lupta ofensivă 

(contra ordinului Armatei) după oarecare progrese la început, s-a găsit deodată într-o situație 

foarte critică. 

Generalul Petala ar fi trimis trupe în ajutor; nu am putut lămuri dacă a fost o Brigadă 

sau un regiment. Fapt este că, contraatacul bulgar a fost oprit și Divizia 2-a degajată. 

În realitate o Brigadă germană (Bode) a atacat Brgx 4 I. (Div. 2-a romx) care prin 

poziția ce ocupa se găsea înaintea frontului ordonat, iar între stânga Div. 2-a și dreapta Div. 

9-a, care era la Arabagi, rămăsese un gol. Brigada 4 I. fiind atacată de Brgx germană e dată 

înapoi, grație însă intervenției Regtx 53 I. (Div. 15-a) de sub comanda colonelului Broșteanu, 

Brgx germană este oprită, colonelul Broșteanu cade grav rănit. La respingerea atacului 

german, a contribuit și flota de Dunăre de sub comanda contra amiralului Negrescu. 

Am mers la Ivrinez să găsesc pe Generalul Socec. Îmi face un raport foarte lămurit 

asupra acțiunii sale; nu mi-a răspuns însă tot atât de lămurit la întrebarea: din ordinul cui s-a 

luat ofensiva?  

Pe drum, era deja întuneric; m-am întâlnit cu Divizia 15-a General Grigorescu, care 

venea din Moldova și mergea spre front. Melancolie în tot lungul coloanei. 

La Cernavodă o dezordine extraordinară. Un singur medic, Maiorul de rezervă 

Costinescu, luat și el acolo întâmplător. Răniţii curg și evacuarea se face cu greu de tot. 

 

4 IX  

Am mers la Marele Cartier General pentru a dezvolta planul meu. 

În timpul expunerii, vine o telegramă din Medgidia semnată Major Moruzzi, prin care 

se anunța că dreapta Armatei din Dobrogea (Socec) a fost copleșită și se retrage la 

Cernavodă. 

Impresia a fost penibilă. 

Pentru mine însă mult mai penibil a fost ceea ce vedeam, decât vestea în sine, care de 

altfel s-a dovedit că nu a fost deloc întemeiată. 

După amiază am primit știrea oficială de la Armata de Dobrogea că trupele mențin 

pozițiile lor. 

 

5 IX  

Nimic important decât că am primit un Înalt Ordin să plec imediat în Dobrogea, pentru 

a face o anchetă personală asupra ofensivei Diviziei a 2-a?... Eram în toiul pregătirii unei 

operații atât de complicată și atât de importantă ca trecerea Dunării! Desigur că pentru 

moment m-am grăbit să-mi văd mai departe de treabă pe loc. Am telegrafiat la M. C. G. în 

acest sens. 

Am recunoscut punctul ales pentru executarea trecerii. Lucrul mi s-a părut realizabil. 

Generalul Văitoianu, comandantul Diviziei a 10-a este entuziasmat. Mi-a solicitat să treacă 

primul cu Divizia lui. Sunt convins că ceea ce a spus a gândit. Avem și de aceștia. 

 

6 IX  

Din toate părțile se insistă să fiu numit Șef de Stat Major al Armatei. 
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Nu o doresc și m-ar mâhni aceasta, căci ar aduce încurcături cu sine. A venit Doctorul 

Gruescu și mi-a spus din partea lui Filipescu, că mâine va merge la Rege și va vorbi despre 

Înaltul Comandament. L-am rugat să-i spună lui Filipescu din parte-mi, că schimbarea care ar 

duce la rezultatul practic cel mai bun, ar fi să se numească Generalul Christescu, Șef de Stat 

Major, iar eu să rămân pe front. 

 

7 IX  

O zi foarte interesantă. Am plecat seara cu trenul la Medgidia. 

Am sosit la ora 7 dimineața; o foarte lungă conferință cu Generalul Zaiontschikowsky. 

Foarte gentil, dar foarte susceptibil. 

Trebuie să umblu cu el ca și cu o babă coaptă, lucru cu atât mai greu, cu cât în 

chestiunile de tactică generală și strategie, ideile noastre cam diferă. Până acum însă 

rezultatul a fost mai degrabă favorabil. 

Pe la 12 de abia am putut pleca pe front. M-am îndreptat mai întâi spre Constanța ca să 

văd trupele din Divizia 105 rusă, care debarcă acolo azi. La 3 km. de Constanța am întâlnit 6 

companii din Regimentul 460. Am primit defilarea lor. Ideea a fost a Colonelului Tatarinof, 

atașatul militar rus. 

Aspectul trupei admirabil, ofițeri însă puțini. 

În oraș, am întâlnit un al doilea eșalon din același regiment iarăşi de 6 companii. Am 

primit defilarea și a acestuia. 

Cred că a impresionat favorabil pe soldați, faptul că le-am zis bună ziua în rusește. 

După defilare am fost obiectul unei manifestații entuziaste din partea locuitorilor. 

Pe timpul mesei, a venit un aeroplan german. A fost primit de focurile foarte intense și 

relativ precise ale artileriei antiaeriene. Spectacol grandios. 

M-am dus apoi pe front. Am vizitat Diviziile a 19-a (General Scarișoreanu) și a 5-a, 

(General Hartel), Divizia 61 rusă (General Simansky), Divizia sârbă (Colonel Hadjici) și 

Diviziile a 12-a (General Găiseanu) și a 9-a (General Petala N.). 

La primele două, moralul ridicat, dorința de a merge înainte foarte pronunțată. 

La celelalte două, de la centru, moralul ferm, dar ambele foarte încercate, mai ales cea 

sârbă; în fine, la ultimele două, moralul zdruncinat. 

Mâine vor fi trecute în linia a doua. Divizia sârbă și a 9-a, pentru a se reface. 

Seara din nou conferință cu Generalul Zaiontschikowsky. 

Mă întărește tot mai mult în credința că este de o susceptibilitate excesivă. Voi trece cu 

vederea orice, până se va ajunge la o nouă situație. Atunci voi vedea ce va fi de făcut. 

 

8 IX  

Am recunoscut mai de aproape locul ales pentru trecerea Dunării . 

Este mai favorabil decât cel din 1913. 

Am primit de la M. C. G. explicația că nu a fost în intenția sa, numindu-mă 

Comandantul Grupului să las comanda Armatei a III-a. 

Bine; dar este de remarcat, că am a conduce, din cele 21 Divizii române, 11, plus trei 

Divizii aliate, una sârbă și două ruse, plus două Divizii de cavalerie, una română și una rusă, 

adică un total de 16 Divizii, cu un singur aparat administrativ, acel al Armatei a III-a, în 

spatele întregului front. 

Pentru restul Armatei române compus din 10 Divizii și o Divizie de cavalerie, adică 

total numai 11 Divizii, avem trei comandamente de Armată, având fiecare Armată aparatul 

său propriu administrativ în spate. Bine echilibrează lucrările M. C. G.! În orice caz pentru 

mine un tratament de favoare. 

 

12 IX 1916 
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Lucrările pentru pregătirea trecerii înaintează, deși încet. 

Până acum inimicul nu dispune de forțe pentru a ne opri în drum; dar dacă se întârzie, 

va mai fi tot așa?  

Întorcându-mă de la recunoașterea ce am făcut la Flămânda, la ieșirea din satul Prundul, 

au trecut pe deasupra noastră un grup de aeroplane. 

Unora din însoțitorii mei le era în grijă, că vor fi bombardate trăsurile de pe șoseaua pe 

care ne găseam noi!  

Când am sosit în București, am aflat că au bombardat Capitala. Au făcut zeci de 

victime!  

În Dobrogea situația se menține neschimbată. 

 

13 IX  

Peste noapte și astăzi la ora 12, din nou bombardare aeriană. Sunt cu totul nedumerit 

asupra punctului de vedere din care consideră lucrurile cel care le ordonă. Am intenția să-i 

scriu lui Mackensen. 

În Dobrogea, mici frecări între Generalul Zaiontschikowsky, Comandantul Armatei de 

Dobrogea și cei de Divizii. Trebuie să mă duc negreșit acolo. Câștig din ce în ce convingerea 

că Generalul Zaiontschikowsky este susceptibil și nervos, deși în fond este de o educație 

aleasă și caracter mlădios. 

 

14 IX  

Am văzut pe Generalul Socec, Comandantul Diviziei a 2-a; mi-a făcut o excelentă 

impresie. Sigur de sine, în bună dispoziție de spirit, hotărât și arătând multă energie. 

De altfel, dese momente de veselie, din vechiul său repertoriu. 

Mi-am reamintit un moment, viața noastră la al 4-lea roșiori! Generalul Petala N. a 

început să pună ordine în Divizia lui. Crede că poate să fie reținut în rezerva generală și să se 

conteze pe intervenția Diviziei lui. 

Generalul Grigorescu cu care am mers la punctul lui de observație, mi-a făcut impresia 

unui adevărat General de câmp. Perfect orientat asupra situației tactice, liniștit și încrezător în 

propria lui situație. 

Înainte de a pleca din București, adică pe la 7,30 a.m., am avut iarăși o bombardare. În 

cursul nopții de asemenea. 

Seria se prelungește, spre marea glorie a nației care pretinde, că prin cultura și calitățile 

sale sufletești, are dreptul să stea în capul civilizației.  

Poate merge inconștiența atât de departe?  

La Medgidia am avut o lungă conferință cu Comandantul Armatei de Dobrogea. Ar 

dori să ia ofensiva pentru a nu da timp inimicului să se întărească. I-am spus, că ofensiva 

armatei din Dobrogea va fi mult facilitată prin acțiunea Armatei a III-a. Am adăugat însă, că 

nu vreau să-i îngrădesc inițiativa. Dacă este convins că poate lua ofensiva înainte, să o ceară 

și i-o voi aproba, dar pe răspunderea lui personală. 

Mi-a răspuns atunci, că obiecțiile lui erau făcute numai în scopul de a mă îndemna să 

grăbesc îndrumarea acțiunii Armatei a III-a. Am și nevoie de un asemenea îndemn!  

Încordarea dintre Generalii Zaiontschikowsky și Hartel provine din aceea, că cel dintâi 

crede, pe cel de al doilea, foarte arierat și străin de conducerea actuală a războiului. Bun 

cunoscător! Am aplanat lucrurile. 

Am plecat satisfăcut din Dobrogea. 
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15 IX  

Conferința cu Comisia însărcinată cu pregătirea trecerii și cu Comandanții de Corp de 

Armată. Lucrările s-au executat, și după cum s-a hotărât și în urma unei amănunțite examinări 

a situației din toate punctele de vedere s-a stabilit că trecerea va începe Duminică 18 IX. 

Sunt convins că se va obține rezultatul voit, adică izgonirea bulgarilor din Dobrogea. 

 

16 IX  

Am întrunit pe comandanții de la regiment în sus, la Colibaș la ora 4 p.m. Le-am 

explicat rostul operațiilor Armatei a III-a. Cuvintele mele au fost ascultate cu încordare 

vădită, iar ultimele au fost acoperite cu urale entuziaste. Generalul Valeanu, locțiitor de 

Comandant al Armatei a III-a, foarte emoționat, mi-a răspuns în câteva cuvinte bine simțite, 

care la rândul lor au fost urmate de urale entuziaste. 

Cred în izbândă!  

 

17 IX  

La ora 11 a.m. am fost la Marele Cartier General spre a supune aprobării Regelui, 

ordinul pentru operațiile coordonate ale Armatelor de Sud. 

Regele a aprobat fără nici o rezervă. Deci mâine Armata a III-a va începe trecerea 

Dunării. 

Generalul Iliescu mi-a făcut impresia că are încredere în reușită. 

Convingerea mea este că va reuși trecerea, căci este bine pregătită, nu știu însă în ce 

mod se va desfășura ofensiva. Cert este că nu mi s-au dat mijloacele necesare, pentru a i se 

pune succesul afară din îndoială. 

Am cerut Divizia 2-a de cavalerie și mi s-a spus că este necesară (în munți)!  

În fine!  

După amiază a venit Colonelul Tatarinof, atașatul militar rus, și mi-a citit o telegramă 

lungă și plicticoasă, ca o zi de toamnă, a Generalului Alexeieff. 

În esență, părerea lui este, că trecerea Dunării prezintă mari primejdii pentru atâtea și 

atâtea consideraţii; că ar fi mai bine să se arunce inimicul afară din Dobrogea, numai cu 

atacul armatei ruso-române din Dobrogea, iar dacă este vorba de trecut Dunărea, atunci să o 

trecem la Rahova, pentru a merge la Berkovatz!  

Am rugat pe Colonelul Tatarinof să telegrafieze înapoi, că eu primesc bucuros consilii, 

înainte de a mă hotărî, în urmă însă, nu. Dacă Armata din Dobrogea poate să bată singură pe 

bulgari, succesul ei va fi cu atât mai asigurat, cu cât Armata III-a ar putea să înfigă un ghimpe 

cât de slab, în coasta și spatele dușmanului. 

În ceea ce privește trecerea pe la Rahova, cu siguranţă generalul nu și-a consultat bine 

harta. 

Către seară, Filipescu mi-a trimis vorbă că ar dori să-mi vorbească. Am trimis pe 

maiorul Ressel. I-a spus, că ar fi informat că vrem să mergem la un dezastru. Maiorul Ressel 

i-a explicat și situația şi rostul operației mele. S-a liniştit. 

Generalul Christescu îmi spune pe de altă parte, că și părerea ataşatului militar francez 

este cam la fel. 

Văd eu oare atât de greșit lucrurile?  

Din punctul de vedere strategic, sunt ferm convins că soluţia mea este bună și duce la 

rezultat decisiv; destul însă ca instrumentul de care dispun să reprezinte valoarea de război 

proporţională cu numărul forțelor care compun Armata III-a. 

Mai întâi dă de gândit mijloacele tehnice ale adversarului. 

Totuşi merg înainte cu încredere. 

Am luat locuinţă în tren care s-a transportat la Comana. 

Am asistat la prima bombardare a unui aeroplan la Prundu Belu, ora 11,30. 
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18 IX  

Până la ora 11 a.m. lucrurile s-au desfășurat favorabil. Divizia 10-a (General Văitoianu) 

și-a trecut infanteria toată și construirea podului merge bine, deși cam încet, din cauză că 

puterea de tracţiune a șalupelor remorchere este slabă. 

După amiază însă, situaţia a început să devină defavorabilă din cauza apariţiei 

aeroplanelor vrăjmașe, care au bombardat continuu și cu furie toată lunca Flămânda. 

Ofițeri şi oameni de trupă, morţi și răniţi. Lucrările podului suspendate. Aeroplanele 

noastre ca și când n-ar exista! La 7 şi 1/ 2 s-a terminat în fine şi podul. 

Bilanţul zilei, favorabil. Desigur însă, că dispunând și noi de avioane de luptă, cu 

aviatori cel puțin tot atât de îndrăzneți ca cei germani, lucrurile ar fi mers mult mai bine. 

În orice caz, dificultăţile de până acum au fost învinse. 

 

19 IX  

Peste noapte s-a dezlănţuit o furtună grozavă, care a dislocat pe la 11, două portiţe la 

pod. Cu mare greutate, stricăciunea a fost reparată și la ora 7 a.m. a început să treacă artileria 

Diviziei a 10-a. Noaptea a mai trecut pe ambarcaţiuni o Brigadă din Divizia 21-a. 

O ştire însă foarte gravă! Escadra inimică de monitoare și-a făcut apariţia, la vreo 10 

km. de pod! Cel puțin astfel mi se raportează de Comandantul Corpului VI armată. 

Pe de altă parte, ploaia, care a început odată cu vijelia de aseară, a desfundat drumurile 

și a făcut orice comunicaţie afară de șosea, imposibilă. 

Trebuia să iau o hotărâre. 

Am suspendat imediat orice mişcare. Ora 11 a.m. 

Am plecat la Marele Cartier pentru a expune situaţia și a lua ordinele Regelui. 

Propunerea mea a fost: a se reduce, pentru moment, operațiile la proporţia unei 

demonstraţii ameninţătoare; a retrage deci artileria și grosul infanteriei pe malul stâng, lăsând 

pe cel drept numai numărul de batalioane necesare și toate bateriile de 53, pentru a organiza 

și ocupa capul de pod. 

Pe de altă parte, a se lua toate măsurile putincioase, pentru a pune escadra inimică de 

monitoare în neputinţă să mai facă vreun rău. 

Am putut sosi la Rege de abia pe la ora 4 p.m. A aprobat și am dat ordinul chiar de 

acolo. 

Situația este lămurită și orice pericol este înlăturat. 

Cred că vom izbuti a pune afară din cauză monitoarele. Am avut o conferință în această 

privinţă la ora 10 seara, cu Comandantul artileriei grele. 

 

20 IX  

Zi foarte penibilă.  

Operația de retragere a artileriei și trupelor, ce nu erau strict necesare la capul de pod, s-

a făcut în condiţii foarte bune; adică fără nici un incident. 

Timpul înseninându-se, aeroplanele au reluat bombardarea, cu mai puţină intensitate și 

cu nici un efect asupra podului. 

Pe la ora 12 primesc însă vestea, că podul a fost torpilat și stricat pe o întindere de 50 

m. Situaţia devine dacă nu critică, desigur îngrijitoare. 

Am convocat pe comandantul artileriei grele și pe comandantul apărării fluviale, pentru 

a mai examina încă odată măsurile, ce s-au luat în contra monitoarelor inimice. A sosit la 

cartierul meu (gara Comana) Contra-amiralul Bălescu, trimis de Marele Cartier General, 

pentru a vedea ce concurs poate să-mi dea marina noastră . 

Pe când eram în consfătuire cu Bălescu, soseşte Generalul Christescu de la Marele 

Cartier General cu un ordin, în care se spune că: "după cele spuse de mine ieri: trecerea 



15 
 

Dunării ne mai fiind posibilă, se vor retrage trupele și Diviziile 21 și 22 vor fi trimise pe 

frontul de Nord!"  

Cu alte cuvinte, se iau Diviziile pe baza celor arătate verbal de mine, ieri. Dar atunci de 

ce nu s-a hotărât acest lucru ieri, când am expus situaţia? A intervenit ceva nou?  

Am răspuns de executare, dar am arătat în acelaşi timp, că dacă am lăsat un cap-de-pod 

și podul, este că, consideram operația numai suspendată, iar nu părăsită. 

Ordinul acesta a produs un efect deprimant asupra tuturor. 

Cum se va îndrepta situația generală, mai ales cea locală pe frontul de Sud? 

 

21 IX  

Trupele s-au retras; au fost părăsite trăsurile care le-au luat cu sine regimentul 46. De ce 

au fost duse aceste trăsuri peste Dunăre și de ce au fost părăsite, nu am putut să aflu, cu toate 

întrebările mele repetate, adresate Comandantului Corpului de Armată. 

Am văzut pe Generalul Văitoianu. Era dezolat că s-a părăsit acțiunea; este ferm convins 

că s-ar fi izbutit. 

 

22 IX  

La ora 9 şi 20 dimineața, un aeroplan a aruncat un coş cu şase bombe la 150 m. de 

vagonul meu. O sfărâmătură, mică desigur, a spart geamul de la uşa vagonului! 

S-a găsit la puțini metri de vagon o sfărâmătură mai măricică. O voi păstra ca amintire. 

Mă întreb, ce ne rezervă viitorul?  

 

23 IX 

Tot felul de comentarii asupra sfârșitului întreprinderii mele. 

Desigur, că răuvoitorii cred că au găsit un argument puternic pentru a dovedi că planul 

meu nu putea duce la ceva bun. 

Pur și simplu dezgustător. Nici primejdia care ne înconjoară nu poate pune stavilă 

pasiunilor meschine! 

 

24 IX  

Ordin să iau măsuri a nimici flotila dunăreană austriacă. Studiez chestiunea; probabil 

vom putea stabili un plan, dar mult mai probabil că nu mi se vor da nici mijloacele, nici 

răgazul pentru a-1 duce la bun sfârșit. 

 

 

 

LA ARMATA II 
 

25 IX  

Mutat din nou. Sunt numit Comandant al Armatei a II-a, care se retrage în dezordine de 

la Braşov, spre frontieră. Pe păcatul original s-a grefat o lovitură bruscă, dată de duşman, 

lucru la care trebuia să ne așteptăm. 

Nu am nici timpul, nici talentul necesar, pentru a reda cu condeiul, haosul și deprimarea 

care am găsit-o în mijlocul acestei nenorocite Armate. Faţă de această situație, mi-am pus 

întrebarea dacă voi izbuti să restabilesc ordinea? 

 

26 IX  

Situaţii din cele mai urâte. Comandanții sunt dominați literalmente de sentimentul fricii. 

La cea mai mică presiune din partea vrăjmașului, gata de retragere. Se vede că-și închipuie că 

a face război nu înseamnă a lupta. 
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LA GRUPUL DE NORD 
 

22 IX 

Sunt numit Comandant al Grupului compus din Armata II-a și de Nord!  

În fine, iată a cincea numire în mai puțin de 2 luni de război. 

Regele dorește să aibă un proiect de operații pentru Armatele II-a și de Nord, cum și 

părerea mea asupra operațiilor Armatei I-a. 

Am nevoie să văd mai întâi pe Generalul Prezan pentru a lua cunoştinţă de situaţia pe 

frontul Armatei sale și numai atunci mă voi putea fixa asupra celor de făcut. 

Cred în orice caz, prima chestiune de rezolvat este rezistenţa cu orice preţ. 

Am fost în acest scop să văd unde s-ar putea organiza o rezistenţă solidă pe valea 

Prahovei, unde nu este organizat încă ceva serios în acest scop. 

Ca să ocrotesc castelul Regal Peleș, aș fi dorit să găsesc o poziţie la Nord de Sinaia, dar 

terenul nefiind favorabil, ar trebui să aleg o poziţie mai la Sud și anume la Comarnic, unde 

cred că, cu o bună organizare se poate obţine o adevărată închidere a văii. Am făcut o 

recunoaştere, împreună cu Generalii Cotescu, Comandantul Corpului II Armată şi Văitoianu, 

Comandantul Diviziei 10-a. Am însărcinat pe acesta din urmă cu organizarea poziţiei și am 

bună nădejde că va face lucrurile așa cum trebuie. 

 

30 IX  

Am avut o nouă întâlnire cu Generalul Văitoianu; i-am dat nou instrucţiuni. M-a 

priceput. 

Am mers cu Generalul Cotescu în valea Teleajenului; am găsit o poziţie foarte 

avantajoasă, chiar mai bună decât cea de la Comarnic. 

Voi însărcina pe Generalul Tănăsescu, Comandantul Corpului III Armată, cu 

organizarea ei. Pe aceste două direcţii sunt ca și liniștit. 

Mă preocupă însă foarte mult direcţia Bran. 

 

1 X 1916 

Am sosit dimineața la Bacău unde am avut o conferință foarte lungă cu Generalul 

Prezan. Până la ora 2 p.m. 

Din rapoartele ce am primit și din expunerea sa verbala, ar trebui să conchid că 

retragerea Armatei de Nord s-a făcut de bună voie și că situația Armatei este excelentă. Din 

examinarea mişcărilor executate și din unele fraze scăpate pe ici-colea, rezultă însă, că 

retragerea a fost dacă nu impusă de inimic, dar desigur datorită sentimentului de temere. 

Pe cât s-a mers de încet înainte, când nu erau greutăţi în faţă pe atât de repede s-a mers 

înapoi, îndată ce au început greutăţile. Cred că mai multă activitate la înaintare şi mai multă 

îndărătnicie la retragere, ar fi fost mai de acord cu situația generală a Armatei. 

Pe drum, spre Băicoiu, am redactat proiectul de operații. 

O fază defensivă, pe timpul căreia să se organizeze Diviziile și să se eșaloneze în 

adâncime astfel ca să putem forma o rezervă generală de circa 6 Divizii, la care mai adăugând 

4 Divizii rusești (2 Corpuri de Armată promise a veni), să ne dea posibilitatea de a lua 

ofensiva pe frontul Braşov-Keysdi Vasarhely. 

 

2 X  

Divizia 22 (General Razu), întoarsă pe flancul stâng de 5 batalioane alpine, s-a grăbit să 

se retragă spre Câmpulung. O adevărată panică în populaţie. Am dat ordin Diviziei 22-a să se 
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menţină pe poziţiile de la Sud de Rucăr și numai în caz de absolută necesitate să se retragă la 

Nămăești. 

Seara am primit raportul că s-a reocupat poziţia pe Argeşel. 

Rezultă prin urmare, că pe baza ordinului meu din ajun, de retragere în caz de extremă 

necesitate, s-a și luat drumul hotărât spre Câmpulung. Bine că au putut reveni pe Argeşel. 

Am dispus transportarea Diviziei 12-a de sub comanda Generalului Găiseanu de la 

Ploieşti la Câmpulung. 

Am conferit cu Generalul Găiseanu; i-am dat instrucţiuni ca să execute o viguroasă 

contra-ofensivă. Intenţia mea este să-l fac să conveargă asupra flancului stâng al inimicului, 2 

coloane de câte o Brigadă fiecare, una de la Petroşiţa, alta de la stânga Diviziei a 10-a 

(General Văitoianu) din valea Vidombakului. 

 

3 X  

Un batalion inimic apărut la Tabla Buţii a putut să producă o întreagă perturbare. 

Generalul Niculescu, Comandantul Diviziei a 3-a, s-a arătat mai prejos de orice 

aşteptare. A dus alarma până la Marele Cartier General!... 

 

4 X  

Mi s-a pus la dispoziţie Divizia 3-a rusă de trăgători. Era hotărât să se concentreze la 

București, ca rezervă generală. 

Din cauză însă că nu mi s-a mai putut da de Armata I-a 6 batalioane, pe care le 

destinasem pentru Petroșita, am cerut ca o Brigadă rusească să meargă acolo în locul 

batalioanelor promise şi cealaltă Brigadă să meargă la Bușteni ca rezervă a sectorului 

Prahova. 

 

5 X  

S-a aprobat propunerea privitor la Divizia rusă. Nădăjduiesc mulțumită acestei 

aprobări, să clarific în bine situația la Câmpulung. 

 

6 X  

A venit Comandantul Diviziei a 3-a ruse de trăgători. 

Mi se pare un om cu sânge rece şi sclav al datoriei. 

Sper că totul va merge bine la Grupul Găiseanu (Div. 12 și Div. 22). 

Situația Diviziei 22-a nu era deloc satisfăcătoare, fie din cauza presiunei neîntrerupte a 

inimicului, fie din cauza slăbiciunii organice a Diviziei (nou creată din unități răzlețe). 

 

7 X  

Am avut vizita Generalului francez Berthelot. Nu știu dacă a fost simplă politeţe sau 

sinceritate, dar a împărtășit în total, absolut în total, vederile mele: necesitatea de a reorganiza 

trupele, de a crea o rezervă puternică și de a îndruma cu ea, o ofensivă viguroasă. Crede 

dânsul că în urma acestei ofensive, ajunși la debușeurile munţilor să ne oprim, pentru a duce 

tot disponibilul pe frontul de Sud. Ar fi reluarea proiectului meu de la începutul lui 

Septembrie. 

Am luat dispozițiile necesare în vederea ofensivei de mâine. 

A venit Comandantul Brigadei rusești, spre a se pune la curent cu situaţia și cu cele de 

făcut. Mi s-a părut un soldat în toată puterea cuvântului. 

Generalul Găiseanu propune să amân începerea ofensivei pentru ziua de 9; îmi face 

impresia că nu are încredere în reușită. 

Am dat ordin Generalului Cotescu să conducă el personal acțiunea. 

Ce sărăcie de oameni la treabă și ce belșug la pretențiuni! 
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8 X  

Este oare o fatalitate, care mă urmărește pe mine, sau destinul vrea ca ţara să treacă 

printr-o grea încercare!  

Totul era pregătit pentru atacul de la Nămăeşti și pregătit în așa mod încât izbânda era 

mai mult ca asigurată. Iată acum că se repetă cele întâmplate la Flămânda, cu deosebire că de 

asta dată revocarea a precedat începerea operațiilor propriu zise; s-a ordonat pe timpul 

preliminărilor. 

Pe la ora 1 din noapte am primit ordin telegrafic să dispun transportarea Diviziei ruse 

de trăgători în Dobrogea din cauză că situația pe frontul de Sud este foarte critică!  

Natural, am dat ordin de execuţie brigăzii de la Buşteni. Pentru cea de la Petroșita, pe 

lângă care am dat ca ofițer de stat major pe Lt. Colonel Pietraru, am telegrafiat Marelui 

Cartier General că dispozițiile pentru ofensiva de la Nămăeşti sunt deja luate și acțiunile 

premergătoare în curs de execuţie. Brigada nu mai este în Petroşiţa, ci la punctul de unde 

urma să înceapă acțiunea tactică. 

Speram că se va aprecia inconvenientul revocării ofensivei și se va amâna trimiterea 

acestei Brigăzi până la terminarea atacului, care nu ar fi putut dura mai mult de trei zile, poate 

nici atât. 

A urmat un schimb de convorbiri telefonice care s-au terminat prin menținerea 

ordinului de a expedia Brigada. 

Astfel s-a încheiat și acest act de iniţiativă serioasă! Un detaliu caracteristic: Pe când 

stăruiam ca Brigada de la Petroşiţa să fie lăsată pe loc, în care scop eu nu i-am dat nici un 

ordin, privitor la retransportarea în Dobrogea, prin excesul de zel nu ştiu al cui - nu însă de la 

Armată - Brigada a fost pusă în cunoştinţă de retragerea ei și dimineața se găsea deja la gara 

Petroşiţa, gata pentru îmbarcare. A pus foarte multă vreme spre a se mişca înainte; mișcarea 

înapoi a executat-o cu o repeziciune demnă de toată admiraţia. 

Felicitările mele!  

Mărturisesc, decât astfel de ajutoare, mai bine lipsă. 

Ziua de azi este marcat iarăşi printr-un incident neplăcut. 

Acum două zile, Armata de Nord a fost atacată ceva mai serios în flancul ei stâng. 

Plătea, se înțelege, imensa greşeală de a fi lăsat trecătoarea Oituz să fie apărată numai de 

cavalerie, grămădind toate forțele la Nord. 

Comandantul Armatei de Nord s-a impresionat mai mult decât era nevoie și fără a mă 

pune în cunoştinţă de situație, telegrafiază Marelui Cartier General că situaţia este alarmantă 

și că are nevoie de ajutor. Se înțelege, Marele Cartier General a început, ca de obicei, să pună 

în mișcare  regimente, unul de colo, unul de dincolo. 

Am cerut explicaţii Armatei de Nord asupra situaţiei și asupra procedeului de a raporta 

direct Marelui Cartier General, fără ca să am cea mai mică cunoştinţă de cele petrecute. 

Generalul Prezan s-a formalizat, şi-mi răspunde, în termeni înţepaţi, lăsând a înțelege că 

el ca, Comandant de Armată şi pe baza ordinelor ce are, poate comunica direct cu Cartierul 

General și eu dacă vreau să ştiu ce se petrece la Armata lui, (care momentan era pusă sub 

comanda mea), să mă adresez Marelui Cartier!  

Şi să ne mai mirăm de destrăbălarea care domneşte în rânduri?... 

Este o stare de lucruri generală tristă, foarte tristă, tocmai pentru că este generală!... 

I-am scris o scrisoare, pentru a-i spune că acum toate sentimentele trebuie să facă loc 

unui singur!... Va înțelege?  

Au sosit la Cartierul General al Armatei II-a trei ofițeri francezi, pentru a ne ajuta cu 

experiența ce au căpătat în cursul celor doi ani de război. 

Colonelul de Roince, infanterist,  

Maiorul Marie, artilerist,  
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Căpitanul Vitrey, mitralierist. 

Mi-au făcut o excelentă impresie. Sper să ne fie de folos. 

Vor locui în vagonul ataşat la trenul meu. 

 

9 X  

Am fost la Ploieşti ca să văd la ce punct este organizarea Centrului de completare. Ca 

de obicei nimic. A trebuit să intru în mici amănunte. Să sperăm că se va face, de acum înainte 

ceva. 

Efectele retragerii Brigăzii ruseşti se resimt. Germanii au ocupat ei acum înălţimile de 

pe care voiam să îndrept atacul principal, așa că în definitiv, pregătirile mele, fiindcă nu au 

putut fi urmate de execuţie, dau rezultate favorabile pentru duşmani. L-am făcut atent asupra 

direcției periculoase. 

 

10 X  

Am fost la Marele Cartier General. Este inutil a mai intra în detalii. Totuşi se poate 

spune cu această frază: nu au simţul realităţii. 

S-a întâmplat ca venirea mea să coincidă cu un mare consiliu pentru evacuarea Olteniei 

și a unei părţi din Muntenia. 

Lucrul este privit cu mult sânge rece și desigur că este bine; dar cred că examenul 

chestiunii a fost cam superficial și mă tem că execuția va fi lipsită de ordinea necesară într-o 

chestiune atât de complicată. 

Am văzut pe G-lul Prezan; m-a surprins și de data asta modul lui de a raţiona. 

Reintrat la Băicoi, mă așteptau vești nu tocmai bune. 

Divizia 21-a, glx Lambru, arată că se găsește la Predeal în situaţie critică și că fără noi 

ajutoare nu mai poate ţine poziţia. 

Am cerut să-mi trimită pe șeful de stat major cu situaţia și tactică și numerică a 

Diviziei, pentru a hotărî cele de făcut. 

De la Câmpulung mi se raportează că situaţia devine critică și acolo și că începe să se 

gândească la retragere. În acest stop am trimis pe col. Dabija șeful secției de operație a 

Armatei ca să vadă ce este acolo. 

Am ordonat ca tot gândul să fie la rezistenţă. 

Am ordonat nu mai puțin Corpului II a studia și propune poziţiile de retragere. 

Noaptea această nu voi dormi. De altfel trebuie să aștept pe șeful de stat major al 

Diviziei 21-a. 

 

11 X  

Iarăși o zi foarte urâtă. De abia la 3 şi jumătate dimineața a sosit lt. col. Stefanescu 

Amza, şeful de stat major al Diviziei 21-a, însoţit de lt. col. Tuhaşi de la Divizia 10-a. 

Am examinat situaţia, care este în adevăr extrem de îngrijitoare. Divizia 21-a nu mai 

are în linie decât 2.400 oameni, iar cu ajutoarele succesive ce a primit, din alte Divizii, pe un 

total de 22 Batalioane, nu numără decât 7.000 luptători! Am hotărât retragerea la Azuga, însă 

în așa condiții, ca să fie executată ca o adevărată schimbare de poziție. 

Raportul meu asupra situaţiei de la Predeal și Câmpulung, a produs, la Marele Cartier 

General, un efect, pot zice, comic. În loc să se aprecieze gravitatea lucrurilor, m-am pomenit 

cu o telegramă observatorie, care desigur că va constitui unul din documentele cele mai 

caracteristice în istoricul războiului. Va fi dovada cea mai pipăită că cei de la Marele Cartier 

trăiau în nori. 

Ca să dovedesc Regelui cum conduc eu Armata, i-am trimis copii de pe unele din 

ordinele mele, în care se vede lămurit hotărârea fermă de a rezista, cu orice preţ până la 

ultima extremitate. 
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După amiază a venit generalul Berthelot, desigur trimis de Marele Cartier General în 

urma telegramei Regelui. 

M-a întrebat asupra situaţiei și i-a tot dat înainte, cu creare de rezerve. I-am spus că 

rezerve se pot crea, dar mai întâi trebuie să completăm golurile, care sunt de aşa fel că unele 

Divizii sunt schelete. 

Mi-a răspuns că: da, înțelege și că de aceea are să-mi dea un ofițer care se pricepe în 

organizarea serviciului de completarea golurilor. I-am spus că desigur un asemenea concurs 

va fi preţios, dar pentru moment important este a se face să funcţioneze canalele pe care 

trebuie să vină la armată: oameni, echipamentul și armamentul. 

Mi-a promis apoi că va face să se dea comandanților de Armată plină putere și mi-a mai 

promis că peste patru zile vom avea la Pitești o Divizie din Armata I-a. 

Ce situaţie are el în Armată?  

S-a încheiat convorbirea noastră prin niște ordine semnate de Rege pentru ofițerii 

misiunii franceze, pe baza cărora  aceştia au dreptul să meargă la Divizii, să îndemne la 

rezistenţă pe comandanţii de Divizii şi să se asigure de executarea recomandărilor ce vor 

face. Maiori care au dreptul să îndemne și să controleze pe Generalii noştri. 

Un alt document preţios!...  

 

12 X  

Dimineața, Generalul Văitoianu Comandantul Corpului II mă înștiințează că situația nu 

este așa de rea încât să fie nevoie de a se începe retragerea la Predeal. I-am dat de aceea ordin 

ca mișcarea să înceapă, numai atunci când comandanții la fața locului ar crede-o imperios 

necesară. 

După amiază, retragerea a început. 

Aparențele favorabile semnalate de Comandantul Corpului II erau datorite unei mișcări 

ofensive din ajun a Diviziei a 10-a, care a făcut pe inimic să fie mai puțin activ pe frontul 

Diviziei 21. 

Când și-a dat seama însă că era numai o mișcare  ofensivă pe rază mică și fără 

împingere din urmă, și-a reluat presiunea în contra Diviziei 21-a și de aceea retragerea a 

devenit o necesitate vădită. 

Am avut vizita Dlui Washburn (corespondentul ziarului Times), bun prieten al 

generalului Alexeef. 

M-a ținut 2 ore. Persoană interesantă. Pricepe situațiile militare și mecanismul 

comandamentului. 

 

13 X  

Veștile de la Nămăeşti, foarte rele. 

La aripa noastră stângă inimicul pare că a străpuns frontul. 

Marele Cartier General este alarmat din cauza unei telegrame a Maiorului de jandarmi 

din Câmpulung, prin care anunța că inimicul înaintează spre oraș. Prefectul din partea sa a 

telegrafiat că Regimentele 10 și 50 sunt lașe. Voi vedea cum sunt regimentele, desigur însă că 

Domnii care au telegrafiat astfel de lucruri, trebuie să fie în prada groazei. 

Nu știu dacă regimentele erau lașe, sau cel care a telegrafiat... Cum se puteau permite la 

M. C. G. astfel de necuviințe?  

Colonelul Dabija mi-a raportat situația de la Câmpulung. 

Am plecat acolo. Trecând prin Târgoviște, am văzut pe Generalul Cotescu, 

Comandantul Corpului II Armată. Era deja fixat: considera partida pierdută la Câmpulung, 

dar când a auzit că mă duc acolo, nu a crezut că este cu cale să meargă și el. Singur să se 

ducă, desigur că nu a intrat deloc în proiectele sale. 
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Am găsit pe cei doi Generali, Găiseanu și Razu. Cel dintâi mi-a făcut impresia a fi 

foarte îngrijorat. 

Nu am fost mulțumit nici de expunerea făcută, nici de dispozițiile luate. 

Le-am cerut să combine o acțiune ofensivă la spărtura făcută. Mi-au spus că aveau 

intenția  s-o facă, ba chiar dăduseră și ordine, dar totul mi s-a părut foarte nebulos. A fost 

nevoie să intru în detalii să fac să se pună punctele pe i. 

Prin dispozițiile ce am luat personal, situaţia s-a îmbunătățit. 

Primejdia definitiv înlăturată. Parte din teren recâștigat. 

Numeroși prizonieri. 

Am plecat pe la 10,30 seara și chiar în marginea orașului un automobil a dat în șanț. Pe 

când se lucra la scoaterea lui, m-am apropiat de casa vecină de unde ieșise o femeie că să ne 

dea o cazma. A început să se vaiete de război și mă întreba dacă nu putem să-i împingem 

încolo pe hoții aceștia. Apoi de odată îmi spune: "am auzit că avem un General mare, grozav 

de tot, pune săracul pieptul în toate părțile pentru noi, îi zice Generalul Averescu". Generalul 

Mărdărescu, care era cu mine, a întrebat-o dacă n-ar vrea să-l vadă pe acel General; i-am 

șoptit însă că nu este nevoie a-i spune că sunt eu obiectul admirației și al legendei... 

Am avut atâtea accidente în noaptea aceasta… am ajuns la 5,30 dimineața acasă, unde 

am găsit vagonul închis și când în fine 1-am putut deschide, era atât de rece, că mi-a trecut 

somnul. 

 

14 X  

Am avut o întreținere cu ofițerii francezi. Nu ştiu dacă nu vor încurca treaba. 

Sunt foarte inteligenți și bogați în cunoștințe. Dar inteligență avem și noi, prea mulți 

chiar și tot astfel și cunoștințe. Ceea ce ne lipsește nouă, este metoda și simțul practic sub 

raportul acesta nu cred că stau tocmai bine nici dânșii. 

Desigur au experiența a doi ani de război, dar am impresia că le lipsește simțul practic, 

pentru a vedea, că ceea ce se aplică în Franța, nu se poate aplica fără modificări la noi. 

Astfel, ei cred că este necesar să avem trupele dispuse în adâncime și să facem o rotire 

între ele, pentru a se odihni. Aceasta este ca să zic așa: abculx profesiei noastre. Chestiunea 

nu stă în a ști, ci în a hotărî cum se poate aplica ceea ce știi!  

Francezii au pentru un front de circa 500 km. 80 de Divizii, iar eu pentru un front de 

vreo 140 km. am numai 8 Divizii, din care una numai Divizie nu este. Așadar, francezii au 6 

km. de Divizie ca front de apărat și eu am pentru niște Divizii schelet, câte 18 km. de fiecare, 

adică întreit! Apoi, cu siguranță germanii sunt inferiori în număr în fața francezilor, ceea ce 

nu este cazul la mine. 

Cu ceva mai mult simt practic, desigur că ar porni de la situaţia de fapt și s-ar căuta a se 

adapta principiile la acea situație, adică tocmai ceea ce ne frământam și noi să facem. 

 

15 X  

Două luni de război. Numeroase înfrângeri. Aproape 25% din combatanții propriu ziși, 

afară din luptă. Războiul adus în țară. O parte din teritoriu pierdut și absolut nici o victorie. 

Iată bilanțul!  

În Dobrogea s-a pierdut și linia Cernavodă-Constanța. Din ce în ce mai bine!  

S-a crezut că Generalul Zaiontschikowsky putea să ție situaţia ce i-am creat eu. 

Când este apa la gât, un raționament; de îndată ce situația se ameliorează și pot să 

respire în voie, altul. 

Faptele vin însă îndată și se răzbună în mod crud și brutal. Nenorocire numai, că 

răzbunarea este mai mult pe spinarea țării decât pe a vinovaților!... 

Am avut o lungă convorbire cu căpitanul Cezărescu, care a venit cu ordinul de operații 

de la M. C. G. 
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Mi-a spus între altele, că acum câteva zile se dispusese chiar a se face ordinul pentru 

numirea mea la Statul Major al Marelui Cartier și s-a revocat aceasta, mulțumită influenței 

Maiorului Rosetti. Să sperăm că nu este adevărat, dar destul că s-a putut vorbi așa ceva. 

Eu nu pot fi decât mulțumit că am scăpat de o adevărată năpastă, dar nu mai puțin 

interesant este a ști, ce rol important are sau se atribuie unui Maior, în tragedia care se 

desfășoară în țară. 

 

16 X  

Nimic demn de notat ca evenimente de război. Merită totuși să mă opresc ceva  mai 

îndelung asupra unei noi decepții. 

În dorința de a suprima cât mai repede starea de nesiguranță de la Câmpulung, m-am 

gândit să adun de unde se va putea puține trupe ca, cu ele să opresc forțele de la Nămăești și 

să încep o ofensivă hotărâtă. Acum câtva timp am trimis la Armata de Nord un regiment din 

Brigada Colonelului Sturdza, fiindcă se simțea atunci nevoie acolo de un mic sprijin. 

Am întrebat mai alaltăieri telefonic pe Generalul Prezan, pe de o parte dacă-i mai 

trebuie acel regiment, iar pe de alta, dacă nu ar putea să-și întindă stânga ceva mai mult ca să 

pot face liberă brigada Sturdza. 

Mi-a răspuns, tot telefonic, că regimentul ce i-am dat este singura lui rezervă, iar pe de 

altă parte spune, că regimentul nefiind instruit încă, nici nu este de întrebuințat și că dânsul îl 

ține înapoi pentru a face instrucție!!... 

Privitor la întinderea frontului, îmi spune hotărât, că-i este imposibil pentru nenumărate 

motive!... 

În aceeași zi însă, câteva ore mai târziu, mi se aduce un ordin de la Marele Cartier 

General, prin care mi se arată că situația pe frontul Armatei de Nord nefiind îngrijitoare, s-a 

dispus luarea de acolo a două Divizii!  

Așadar, pe când Generalul Prezan, judeca peste putință să-mi restituie regimentul 

împrumutat și să întindă puțin stânga lui, într-o regiune de altfel ușor de supravegheat, Marele 

Cartier General crede că este posibil a se lua de la el două Divizii întregi hotărăște luarea lor!  

 

18 X  

Astăzi atac serios la grupul Predeal, mai ales contra Diviziei a 10-a, care este în poziţie 

pe Clăbucetul Baiului, la Vest de Azuga. Inimicul a reușit a pune picior, în centrul Diviziei, 

pe punctul de ramificare a celor două coame ale Clăbucetului. 

A venit la mine Generalul Văitoianu. Este sfârșit de oboseală. 

Am căutat să-i ridic moralul care de altfel nu este scăzut, dar se resimte de oboseală 

fizică. 

Părerea lui este că după restabilirea situației la Divizia 10-a, să înfige cu întregul Grup 

între Muntele Cleștele și Clăbucetul Taurului inclusiv, deci călare pe Valea Prahovei, cu 

acțiuni secundare spre Unghia Mare și spre Predeluș. Nu numai atât, dar ideea lui este chiar, 

că trupele noastre sunt mai de nădejde în atac decât în apărare. Nu împărtășesc această părere, 

dar am admis atacul, dispunând să participe la el și detașamentul din Valea Doftanei (de la 

Predeluș). 

 

19 X  

Am fost la Nehoiași, în valea Buzăului, pentru ca să văd Divizia 6-a (General 

Arghirescu), la care nu m-am putut duce încă. 

Drumul foarte rău și în urma ploii din ziua precedentă, s-a făcut noroi a trebuit să merg 

foarte încet. Am ajuns târziu, va trebui să mă duc acolo altă dată. 

Am văzut, în orice caz, spatele Diviziei care era în perfectă regulă. Spiritul în Statul 

Major, bun, încrezător în situația momentului și chiar înclinat spre ofensivă. 
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M-a bucurat foarte mult starea morală a Generalului Arghirescu. 

Am cerut noutăți prin telefon de la grupul Predeal. Mi s-a răspuns: merge bine. 

M-am întors împreună cu Generalul Tănăsescu, Comandantul Corpului III și Colonelul 

Margineanu, șeful lui de Stat Major, la Văleni; am ajuns la 9 seara. Am cerut noutăți de la 

Predeal mi s-a răspuns că atacul care mersese până către seara foarte bine, a fost respins, fie 

din cauză că inimicul a primit ajutoare, Divizia 187 de la Bratocea-Predeluș, fie din cauză că 

unele trupe ale noastre s-au purtat rău. Cred că s-a convins și Generalul Văitoianu de valoarea 

ofensivă a unor trupe lipsite de cadre și diluate peste marginile admisibile. 

Am dat ordin pe de o parte grupului să-și păstreze atitudinea amenințătoare, iar pe de 

alta, Diviziei a 3-a, din fața căreia au plecat ajutoarele inimicului, duse în valea Prahovei, să 

atace. 

Generalul Tănăsescu mi se plânge de comandantul Diviziei a 3-a. Generalul Niculescu, 

că nu se supune ordinelor ce primește.  

Desigur că o asemenea atitudine este condamnabilă și fără îndoială nu voi lăsa lucrurile 

astfel.  

Se adaugă însă ceva foarte grav în sarcina Diviziei a 3-a. Ultimele zile mi-a cerut 

ajutor, apoi alaltăieri a cerut a se schimba Divizia, zicând că nu mai poate rezista unui inimic 

superior și tocmai atunci, Divizia ce avea în față, mascată de slabe detașamente, a trecut, ca 

să zic sub ochii Diviziei a 3-a în valea Prahovei. 

 

20 X  

Faptul este adeverit prin prizonieri. Divizia 187 se găsește: în valea Prahovei și Divizia 

3-a raportează că nu a putut înainta mult în ofensivă, din cauza forțelor superioare ce are în 

față. 

Am avut vizita Generalului Berthelot, care a venit la mine, după ce s-a dus la grupul 

Predeal. 

Care este rostul acestei vizite, nu pot să înțeleg. 

Mi-a expus situația generală și mi-a spus că în curând va începe ofensiva stângii ruse 

prin Moldova și că atunci se va ușura situația în fața mea. 

I-am răspuns că chiar dacă ofensiva rusă ar începe atunci când se spune, adică în vreo 

zece zile chiar dacă ar izbuti, totuși mă îndoiesc, atât cât cunosc eu pe germani, că se vor 

impresiona așa de mult, încât să se grăbească a părăsi și a nu exploata mai departe avantajele 

obținute aici. Mă tem chiar de contrariu, adică să nu bruscheze acțiunea. 

În orice caz, i-am spus lămurit că prefer un ajutor direct. 

Am vorbit apoi de situația Armatei noastre și mărturisesc că mă sufocam când auzeam 

consilii zise practice, dar absolut teoretice în perfectă și absolută necunoștință de cauza 

locală. 

De teorii avem noi nevoie, de care din nenorocire suntem prea plini?  

Astfel, mi-a spus că munițiile sunt în descreștere foarte repede. Din cauză că consumul 

este superior producției și că trebuie ținută disciplina focului de aproape. 

I-am răspuns pur și simplu că "avec cette recommandation on enfonce des portes 

ouvertes". 

Deja demult am dat de la mine ordin a se evita luptele nefolositoare și a cruța munițiile 

cu cea mai mare strictețe. 

Dar efectul!  

Când un regiment nu mai are nici un ofițer superior și când trebuie a se lua un maior de 

la un alt regiment, pentru a-1 comanda, când în capul unui batalion ai un locotenent de 

rezervă, singurul ofițer disponibil, iar cele patru companii sunt comandate de plutonieri, la ce 

rezultat practic poți să te aștepți?  
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Ne-ar trebui soluții pentru astfel de condiții, nu pentru cele normale, căci pe acestea le 

cunoaște foarte bine toată lumea!  

Cine a avut ideea cu aducerea Francezilor nu cred că a făcut ceva bun. 

Eu înțeleg și umilința, dar cu folos real. În cazul acesta ne-am umilit și nici nu văd, nici 

nu prevăd compensarea. 

Se face mare caz de organizarea centrelor de completare; ori există rapoarte primite de 

la Armata II-a și anterior de la Armata III-a pentru organizarea unor asemenea centre, înainte 

de a ne fi sosit dădacele. 

Înainte de a pleca, mi-a spus că în 4-5 zile se va începe constituirea unei rezerve la 

Pitești, lucru posibil, mulțumită izbânzilor de la Jiu. 

 

21 X  

Situaţia la Predeal, foarte rea. Deja aseară, generalul Mărdărescu, care a fost acolo, mi-

a adus vestea că lucrurile nu merg bine. Regimentul 33 a rămas numai cu vreo 130 oameni; 

toți Nemții, Bulgarii și Turcii s-au predat. Regimentul al 6-lea de Vânători, atât de vrednic 

până acum, s-a împrăștiat, iar colonelul s-a îmbolnăvit. 

Am chemat imediat la telefon pe generalul Văitoianu și i-am spus cuvinte de 

îmbărbătare, făgăduindu-i ajutoare. 

Am dispus a i se trimite trupe de unde am putut: un Regiment din Divizia 21-a (Reg. 

61), unul din Divizia 3-a (Reg. 2 Vânători) și  un Regiment din Divizia 16, care se găsește 

acum la Divizia 6-a. Dar toate aceste trupe sunt obosite și dezorganizate. Am cerut la telefon 

Marele Cartier General. Nu era acolo decât maiorul Rosetti. I-am spus că este nevoie a se 

întări grupul, după cum a promis generalul Berthelot, generalului Văitoianu. Așa mi-a 

raportat acesta. 

În cursul nopții, către dimineață, sosește un raport detaliat de la generalul Văitoianu, 

prin care arată situaţia astfel cum este, adică foarte critică. Am trimis pe generalul 

Mărdărescu cu raportul generalului Văitoianu la Marele Cartier General. 

Rezultatul?  

Deși s-a dispus trimiterea unui Regiment, în urma convorbirii mele cu maiorul Rosetti, 

se recomandă a nu se întrebuința acel Regiment pentru că situaţia nu este așa de critică. 

Generalul Berthelot a fost pe frontul grupului, a vorbit cu Comandantul și a adus cu sine 

impresia că nu sunt necesare ajutoare!  

Himmel bast Du Keine Flinte!  

Am trimis imediat pe generalul Mărdărescu la Sinaia, pentru a întreba pe generalul 

Văitoianu ce a spus generalul Berthelot. 

Mi-a adus rezultatul că generalul Văitoianu a arătat că situaţia era critică, foarte greu de 

ținut mai departe, lucru la care a convenit generalul francez, punând pe adjutant a lua notă să 

se trimită acolo un regiment și o baterie de 150!... 

Se poate, din partea generalului Berthelot atâta ușurință?  

Am spus generalului Mărdărescu să-mi facă rapoarte în scris asupra ambelor sale 

însărcinări. 

 

22 X  

Lucrurile se complică din ce în ce mai mult cu dădacele noastre. 

Unde vom ajunge?  

Lucram cu generalul Mărdărescu la mine în vagon, pe la 10 a.m. Când este chemat la 

telefon de Șeful de Stat Major al generalului Berthelot, colonelul Petin, pentru a-i recomanda 

să nu se întrebuințeze rezerva decât în caz de absolută nevoie și la 25 să o trimită negreșit 

înapoi. 



25 
 

Ceva mai târziu a venit la mine colonelul de Roince, cu însărcinarea din partea 

generalului Berthelot, de a-mi spune ca să trimit înapoi trupele ce mi s-au dat ca ajutor, dacă 

nu am absolută nevoie. 

I-am răspuns că dacă cei în drept socot că nu am nevoie de ajutor, să-mi dea ordin a 

retrimite trupele voi executa, din parte-mi pot numai spune că dacă le-am cerut, înseamnă că 

am nevoie asupra afirmațiilor mele nu primesc nici o discuție. 

Mi-a spus apoi că are ordin să se ducă pe front. I-am răspuns că poate să se ducă. 

Lucrurile merg prin urmare, din ce în ce mai bine!  

Am chemat Marele Cartier General. Nu era acolo decât maiorul Rosetti. Am fost nevoit 

să vorbesc cu el. I-am povestit nepotrivirea între cele vorbite de generalul Berthelot cu 

generalul Văitoianu și cele spuse de același general la Marele Cartier General după arierat 

generalului Iliescu, cel puțin. I-am povestit povețele date de colonelul Petin și în fine 

însărcinarea colonelului de Roince. După aceea i-am spus că ridic două chestiuni: una de 

fond și una de formă. 

Nu admit să se discute și să se puie la îndoială arătările mele. Dacă am spus că este 

nevoie de ajutor, înseamnă că este în adevăr nevoie. 

Aceasta este chestiunea de fond; în ceea ce privește cea de formă, aș dori să mi se 

spună oficial, în ce calitate se amestecă ofițerii francezi în chestiunile de comandament. 

Aveam numai cunoștință că sunt admiși a ne ajuta cu experiența lor de război, dar nu mi s-a 

spus că pot să se amestece în comandament. 

Voi vedea rezultatul, căci maiorul Rosetti mi-a răspuns că va reproduce întocmai ceea 

ce i-am spus. 

M-am dus la Sinaia. Am găsit situația mai rea decât credeam. 

Aripa noastră stângă, copleșită și zvârlită înapoi. Regimentul 33 desființat, Regimentul 

73 redus la nimic aproape. 

Au început să sosească ajutoarele și sper să se restabilească pentru mâine linia de luptă 

ceva mai înapoi. După ce vor sosi toate ajutoarele, se va cerca o reluare a vechii linii de lupta. 

Ofițerii francezi de Roince și Marie erau foarte plouați, și-au dat seama că șeful lor e 

lipsit complet și de tact și de simț tactic, deoarece acolo unde el spunea că situaţia nu era 

îngrijitoare, ei au găsit începutul unei înfrângeri, care s-ar fi putut transforma în dezastru, 

dacă nu ar fi sosit ajutoarele trimise de mine, de îndată ce am primit raportul generalului 

Văitoianu, din noaptea de 20 la 21. 

 

23 X  

Încă o dovadă de favoarea deosebită de care mă bucur în cercurile înalte. 

Primesc un ordin prin care mi se impută că nu am constituit o rezervă a Armatei, așa 

cum s-a ordonat acum câtva timp. Măsura nu s-a observat și executat decât de Armata de 

Nord. 

Iar se dă Armata de Nord ca model!... 

Înțeleg să aibă cineva simpatii și antipatii, nu înțeleg însă denaturarea faptelor, care, 

oricum le-ai întoarce, rămân fapte. 

Am fost adus la această Armată când era în cursul unei retrageri, după ce a suferit 

înfrângeri. Era un adevărat haos aici. 

Una din Divizii, a 4-a, era literalmente dezorganizată, pentru care motiv am fost nevoit 

a o retrage din luptă și a o trimite la Băicoi spre a se reorganiza. Aceasta la 26 Septembrie. 

Dacă se vrea, în oarecare mod, ea constituia un fel de rezervă. 

Toate silințele au fost puse pentru a o completa, astfel ca să o aduc în stare să fie 

întrebuințabilă, dar mi s-a dat necesarul cu atâta încetineală!  
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Nu a apucat însă să fie închegată bine și am fost nevoit la 12 Octombrie să o duc  iarăși 

pe front. Am retras însă Divizia 21 pe care am reorganizat-o și care constituie de fapt astăzi 

rezerva Armatei. 

Acum am retras Brigada 20 din Divizia a 10-a, care va intra în constituirea rezervei și 

ea. 

Iată deci, lămurit și pipăit că imputarea de a nu fi avut rezerve, este absolut gratuită; că 

nevoile au fost mai mari decât rezervele, aceasta este o altă chestiune, despre care poate fi 

făcut răspunzător, numai inimicul. 

Acum să vedem cum stau lucrurile la Armata de Nord. 

Când am fost numit Comandant al Grupului de Nord, comandantul acelei Armate, era 

după sistemul austriac, în cursul unei regrupări înapoi: cu două Divizii în retragere în prima 

linie (spre inimic) și o Divizie în linia a doua, în rezerva (Divizia 8-a). Comandantul Armatei 

afirma că se retrage de bună voie că poate recuceri terenul pierdut, în 2 zile. 

M-am mirat foarte mult de această concepție și am dat ordin a întrerupe acea retragere 

"voită" și a ține în stăpânire trecătorile în munți, care după cum se știe sunt dincolo de 

frontieră, în acea parte a Carpaților. 

Retragerea a continuat însă și de abia la frontieră, sau în vecinătatea ei, s-a început o 

rezistenţă mai serioasă. 

La 6 Octombrie, mă pomenesc cu un ordin de la Marele Cartier General, prin care îmi 

transmite o telegramă a Armatei de Nord. Această Armată cerea ajutor fiindcă se găsea într-o 

situație alarmantă. 

Acesta cred că a fost cuvântul întrebuințat. 

M-am mirat foarte mult, căci din comunicatele Armatei, rezulta că Divizia 8-a era 

constant în situație neschimbată, adică în rezervă. În orice caz i-am trimis regimente. 

La 10 crt. am văzut pe Generalul Prezan la Marele Cartier General și 1-am întrebat de 

ce a cerut ajutoare, când mai avea o întreagă Divizie în rezervă. 

Mi-a răspuns: "nu mai am nici un batalion din Divizia 8-a!"  

Acum câteva zile, am întrebat Armata de Nord dacă poate să-mi restituie regimentul 

"Cloșca" pe care îl avea de la mine (un alt regiment era deja retras de mai înainte). Mi-a 

răspuns că este singura rezervă de care dispune. 

Va să zică, Armata II-a care avea o Divizie în linia a doua, nu a observat recomandările 

Marelui Cartier General, iar Armata de Nord, a cărei întreagă rezervă constă dintr-un 

regiment împrumutat de la mine, observase aceste recomandări. Cred că orice reflexie este de 

prisos. 

Mi s-a promis o Brigadă pe valea Prahovei. Ar fi de ajuns, depinde însă de calitatea ei. 

 

24 X  

Brigada promisă consta din un Regiment de 4 batalioane (Reg. 55) și un batalion din 

Reg. 86. Cu alte cuvinte, mi s-au dat 3 batalioane bune și 2 foarte slabe. Mi s-a pus și condiția 

de a nu le ține decât până la 25 și a nu le întrebuința, decât în caz de extremă nevoie. 

Am fost înștiințat însă în cursul zilei să trimit ajutorul înapoi, dacă nu mai am nevoie de 

el. 

Pentru ca să trag un oarecare profit, vom încerca o ofensivă, cerând să mi se lase aceste 

trupe 2-3 zile. 

 

25 X  

Mi s-a aprobat să țin ajutorul dat, până voi termina contra-ofensiva. 

Am plecat imediat la Sinaia, spre a da instrucțiunile necesare pentru atacul de mâine. 

Mi-am terminat ziua la ora 3 din noapte!... 
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26 X  

Contra-ofensa a nu a izbutit, pentru motivul că, coloanele nu au mers așa cum s-a 

ordonat au întârziat, astfel că de aceea atacul s-a produs pe întuneric. 

Am asistat la duelul de artilerie de la Piatra Arsă. Priveliște impunătoare. Seara am fost 

din nou la Poiana Țapului, unde este postul de comandă, sub traiectoria tunurilor noastre; 

desigur sub a inimicului. 

Am vorbit cu Colonelul Popovăț și Generalul Boureanu, comandanții celor două 

atacuri. Mi-au promis că vor ataca și în cursul nopții vor izgoni pe inimic. 

 

27 X 

La Predeal situaţia în loc să se îmbunătățească, s-a înrăutățit. Atacul proiectat de noi a 

fost întâmpinat, ba chiar prevenit la timp de un contraatac al dușmanului, care a fost 

încoronat de succes. Aripa noastră stângă a fost dislocată. 

Colonelul Popovăț care comanda în această parte, a murit ca un brav în mijlocul 

trupelor sale. 

Trupele venite din Moldova, deprinse cu victoriile ușoare, de îndată ce s-au găsit într-o 

luptă serioasă s-au debandat!... 

Am dispus darea în judecată a celor vinovați. 

 

28 X  

Sforțările de a mai câștiga din terenul pierdut, au rămas fără folos. 

Mă voi mulțumi, pentru moment, să păstrăm ceea ce avem. Sper să izbutim. 

Am văzut azi dimineață, pe comandanții sectoarelor regimentelor 33 și 73. Ambele 

aceste regimente s-au întors cu câte circa 250 combatanți, socotind și pe cei adunați în drum. 

Poziția a fost părăsită când nu mai aveau în luptă nici 200 de oameni!  

La Regimentul 33, comandant este un locotenent (locot. Mihail). Colonelul a fost ucis 

(sau făcut prizonier: nu se știe exact). 

 

29 X  

Am proiectat să merg în valea Doftanei pentru a face o recunoaștere în vederea unei 

ofensive pe acolo, cu Divizia 21, în contra stângii trupelor inimice, din valea Prahovei. 

Am chemat la Doftana și pe Comandantul Corpului III Armată cu Șeful de Stat Major. 

Credeam să mergem cu toții a face recunoașterea; ceața ne-a împiedicat. Am discutat 

chestiunea pe hartă, am stabilit punctele esențiale, toți sunt de acord și încrezători în reușita 

manevrei. 

Când m-am întors în Cartierul meu, mi s-a anunțat vizita Prințului Carol. M-am dus la 

biroul operațiilor și acolo a trebuit să răspund la o sumă de chestiuni puse din partea Marelui 

Cartier General, prin care mi se controla întreaga acțiune, până și modul cum funcționa 

serviciul în birouri. 

M-am făcut că nu înțeleg sensul acestei vizite și am răspuns la toate chestiunile puse, ca 

și când aș fi avut în fața mea un adevărat inspector. 

Sunt convins că răspunsurile ce am dat și în care se oglindea realitatea, nu au fost ceea 

ce s-ar fi dorit să fie la Marele Cartier General. Poate că mă înșel, dar aceasta mi-a fost 

impresia. 

Mă găseam, cu tot personalul meu, pe un teren prea solid... 

Prințul și-a exprimat intenția de a merge pe front la Sinaia. L-am întrebat dacă trebuie 

să-l însoțesc; mi-a răspuns că da; dar nu ar dori să mă deranjeze. 

 

30 X  

Prințul Carol a vizitat Divizia 21, trecând în revistă un regiment de infanterie. 
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La Sinaia s-a luat dejunul la restaurantul Ungarth; apoi ne-am suit la stânca lui Franz 

Iosef și de acolo am privit până la ora 6 duelul de artilerie, care nu a fost atât de viu ca în alte 

dăți. Era totuși interesant. 

Ne-am întors la Băicoi și aici, Prințul Carol, venind în tren la mine, a voit să-mi 

vorbească între patru ochi. Am înțeles atunci că scopul vizitei sale era mai cu seamă această 

convorbire. 

Iată de ce era vorba:  

Acum câteva zile, când m-am pomenit ca din senin, cu ordinul observator, privitor la 

rezerve, dându-mi-se drept pildă Armata de Nord, în primul moment am voit să răspund 

oficial. M-am gândit că nu voi obţine alt rezultat, decât să înăspresc și mai mult lucrurile; căci 

dovedind în ce mod erau denaturate lucrurile, desigur că nu era să dispun favorabil mie pe cei 

care le-au denaturat. 

Am renunțat de aceea. Ideea însă nu m-a părăsit de a reacționa contra unei nedreptăți ce 

mi se făcea așa din senin. 

Scrisesem cu o zi înainte o scrisoare generalului Iliescu, arătându-i cum stau lucrurile, 

atât la mine, cât și la Armata ce mi se dă ca model și-i ceream, ca omagiu adevărului, să 

aducă la cunoștința Regelui nedreptatea care mi se făcea. 

Scrisoarea a fost arătată Regelui, căci Prințul mi-a spus: că nu trebuie să exagerez, că 

nu a fost înțeles lucrul tocmai așa, că Armata de Nord nu a cerut ajutor, ea a avut rezerve, 

etc.. Când i-am spus că aduc dovezile de la dosar, a convenit că este posibil ca la Marele 

Cartier General să nu se interpreteze tocmai exact rapoartele trimise de la Armată. 

De aceasta sunt convins. Cuvintele Prințului m-au satisfăcut și de aceea mi-au făcut 

plăcere. 

 

31 X  

Situația s-a înrăutățit la Câmpulung; ieri frontul nostru a fost împins înapoi în două 

locuri. Aseară generalul Cotescu a cerut ajutor; i-am spus că nu este de unde. Azi dimineață a 

venit colonelul Robescu, trimis de generalul Cotescu, pentru a-mi expune situația. Nu am 

putut să-i dau alt răspuns, decât: să caute puterea de rezistență în forțele de care dispune și în 

voința nestrămutată de a rezista. Am trimis acolo pe colonelul Dabija, pentru a convinge pe 

generalul Cotescu despre aceasta. 

Am fost din nou la Divizia 21-a (general Lambru). Am văzut iarăși două regimente. Le-

am trecut în revistă și apoi le-am pus să defileze. Ținuta foarte bună. Am ținut ofițerilor o 

cuvântare, pentru a explica rostul ofensivei ce voiam să întreprind cu acea Divizie. Mi s-au 

părut cu moralul ridicat și chiar cu oarecare entuziasm. 

 

1 XI 1916. 

Azi au venit mai mulți ofițeri de artilerie ruși, pentru a fi repartizați pe la 

Comandamente în calitate de consilieri tehnici. 

Foarte simpatici, atitudinea cât se poate de plăcută, dar nu înțeleg ce rost au, precum nu 

am înțeles nici rostul francezilor. Bine că au ofițeri pentru a-i trimite să nu facă nimic!  

Am avut o lungă convorbire cu George Diamandi, asupra situației de la Câmpulung, 

care continuă a fi rea. De vreo două ori mi-a dat a înțelege că trebuie să am încredere în el și 

să spun tot ce gândesc. Știu ce încredere pot avea în asemenea personaje. Nu mai puțin i-am 

spus fără nici o reticență, cum judec eu situaţia. 

Iarăși una de la Marele Cartier General. 

Trebuia să dezlănțui ofensiva cu Divizia 21-a azi. Planul de acțiune 1-am dat Prințului 

Carol. 

Nu am primit nici un răspuns, în schimb azi am primit o tartină lungă, rezultat al 

conferinței pe care o ține misiunea franceză, Lunia; tartină, în care mi se spune că peste 
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câteva zile trebuie să avem o atitudine de rezistență cu minimum de forțe și să-mi fac o 

rezervă de 2 Divizii pentru Armată, precum și o rezervă de o altă Divizie cu două Brigăzi de 

cavalerie pe care să o pun la dispoziția Marelui Cartier General!  

Frontul pârâia în toate părțile și se cer trei Divizii. Cât de dezvoltat este simțul realității 

în noii consilieri de la Marele Cartier General?  

Am răspuns arătând cum stau lucrurile, ce se poate face și ce nu, am cerut hotărârea în 

privința ofensivei din valea Prahovei. 

După un schimb de note telegrafice, am putut în fine să obțin dezlegarea afirmativă. 

Am dat ordinele necesare și în urma raportului făcut de colonelul Dabija, am hotărât să 

merg mâine dimineața la Câmpulung. 

Am dat ordin de aseară a se retrage un regiment de pe frontul Diviziei a 3-a, pentru a fi 

trimis la Câmpulung. Am dat și pentru Câmpulung ordin a lua două batalioane de la dreapta, 

spre a le împinge la stânga, unde situaţia este înrăutățită. 

 

2 XI  

Am ajuns la Câmpulung la ora 3 p.m. Toți sunt cu moralul abătut. De generalul Cotescu 

nu vorbesc, deoarece era absolut străin de cele ce se petreceau. Este destul să spun că afirma 

că muntele Cioara poate să fie luat de două companii ale noastre și când am întrebat pe Șeful 

de Stat Major al Diviziei a 12-a, venit la Câmpulung, ce are inimicul pe muntele Cioara, mi-a 

răspuns: trei batalioane. 

Capul generalului Cotescu era adorabil de văzut, când a auzit acel răspuns. 

Generalul Razu își cunoaște treaba, dar este supraobosit și ce-i mai grav, a luat frica 

inimicului, zice din cauza puținei rezistențe a trupelor. 

Colonelul Robescu, comandantul sectorului atacat, iarăși cu moralul foarte zdruncinat. 

Ce este însă de neînchipuit, nu-și cunosc situaţia. 

Am descurcat cât am putut lucrurile și am hotărât proiectul unei contra-ofensive la 

stânga noastră, cu regimentul adus de la Divizia 3-a și cu brigada 3-a cavalerie. 

Am amânat-o pentru poimâine. Ziua de mâine va fi pentru preparative și angajamente 

preliminare. Pentru a se evita indiscrețiile, s-a dat un ordin prin care se hotărăște o ofensivă 

între sectorul dintre Lerești și Argeșel, adică la centru, pentru ziua de poimâine. 

Seara, am primit o telegramă de la Rege, prin care mă întreba, dacă nu este mai bine, ca 

ofensiva cu Divizia 21 să o fac la Câmpulung. 

Am răspuns că urgență la Câmpulung este în adevăr mai mare, dar că nu pot risca să iau 

Divizia 21-a din valea Prahovei, dacă nu mi se promite să fiu ajutat de Marele Cartier 

General, în cazul când grupul Predeal ar fi covârșit de forțele inimice din fața lui. 

Mi s-a răspuns că nu mi se pot da ajutoare, ca și când aș fi cerut ceva!... 

 

3 XI  

Venirea mea la Câmpulung a fost și de asta dată cu noroc aici. Inimicul a voit să-și 

continue înaintarea. A fost oprit net pe loc; în unele părţi chiar a dat înapoi; i-am luat 300 

prizonieri, un ofițer și 3 mitraliere. 

Am voit să merg pe front, am mers la unele posturi de comandă și la o baterie grea. 

Ninge, drumurile au devenit aproape impracticabile pentru automobile, căci zăpada se 

topește. 

Moralul s-a mai ridicat, fie mulțumită dojanei jumătate în glumă, făcută comandanților, 

fie atitudinii mele foarte încrezătoare în succes. 

Generalul Cotescu a plecat însă de la dejun la cartierul său... 
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4 XI  

O zi bună. S-a executat ordinul dat, care avea drept scop de a induce în eroare pe 

inimic. Schimbarea aceasta s-a datorat măsurilor de ieri și atitudinii adversarului. 

Până la ora 3 p.m. când am plecat din Câmpulung, frontul nostru s-a rectificat, inimicul 

a fost izgonit din satele ocupate de el acum trei zile și trupele noastre au reluat poziţiile 

pierdute. 

Situația s-a îmbunătățit sub toate raporturile. 

Pentru mâine îmi este anunțată din nou vizita Prințului Carol. 

În Oltenia, lucrurile merg rău. Inimicul este la Sud de Târgul-Jiu, deja! Iar în valea 

Oltului, pe linia Călimănești Suici! Acum câteva zile, generalul Berthelot îmi spunea că 

situația este excelentă în Oltenia! Pe de altă parte, pentru ofensiva rusă, este din nou anunțată 

o întârziere de 10 zile. 

În toate părțile, lucrurile merg de minune... 

 

5 XI  

Lucruri extraordinare de înregistrat pe ziua de azi. 

După ora 9 dimineața a venit Prințul Carol, însoțit de Colonelul Petin. 

I-am ieșit înainte. Mi-a spus că vine să-mi vorbească în particular. L-am poftit în vagon 

la mine; a venit cu colonelul Petin. 

Prințul a început prin a-mi descrie situaţia nenorocită din Oltenia și a terminat prin a-mi 

spune că Marele Cartier General îmi cere două Divizii pentru a le duce la Armata I. A invitat 

pe Colonelul Petin a-mi da explicații, asupra acestei necesități. 

Colonelul Petin spune mai întâi că după cele arătate de A. S. R. nu mai are aproape 

nimic de adăugat, în schimb mi-a servit o tartină lungă, cât toate zilele și a pus în ea un 

adevărat ghiveci. El a spus că situația din Oltenia e foarte tristă, situația relativ atât de bună la 

Armata II-a, se va ameliora în curând cu efectele ofensivei rusești, etc. etc. În fine, după o 

perorație lungă, a încheiat spunându-mi: "noi considerând situația în general, am ajuns la 

concluzia, că Armata II-a are disponibile două Divizii și Marele Cartier General vă roagă să i 

le cedați". 

Cuvântul "noi" m-a scos din toate săritele. Cine este el? Ce atribuțiuni are? Pe baza 

căror drepturi, vorbind de Comandamentul român de căpetenie zice "noi". Voiam să-i pun 

aceste întrebări; prezența Prințului m-a făcut să mă abțin. 

Când a terminat, am întrebat pe Prinț dacă trebuie să vorbesc. Răspunzându-mi că mă 

roagă chiar să vorbesc, am spus următoarele:  

Domnule colonel, d-voastră greșiți când spuneți că am Divizii la dispoziție. E nu am 

nimic. Toate Diviziile Armatei române aparțin Comandamentului de căpetenie; eu comand, 

prin delegație de la Majestatea sa Regele, numărul de Divizii ce mi se dă. Dacă 

Comandamentul de căpetenie, care cunoaște situația generală, crede că se pot lua de la mine 2 

Divizii, să ordone și eu execut. 

Răspunsul meu i-a lăsat pe Prinț și pe colonel perplecși. 

Pentru a risipi puțin atmosfera apăsătoare, creată prin cuvintele mele, după o scurtă 

tăcere, am reluat a spune, că răspunsul meu este acesta și chestiunea o cred rezolvată. Dacă 

mi se cere însă părerea, pot adăuga că nu împărtășesc deloc vederile domnului colonel. 

Situația în Oltenia este rea, dar aici ea este bună numai în aparență. Luarea Diviziei 21 

descoperă Bucureștii. 

Acum câtva timp, generalul Berthelot mi-a spus că lucrurile stăteau admirabil în 

Oltenia, în urma succeselor strălucite ce au avut acolo și acum se constată contrariul. 

La aceasta colonelul mi-a răspuns că situația s-a schimbat. 

Atunci am replicat eu, de ce nu admiteți că situația poate să se schimbe și aici?  
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Am adăugat, că atât cât cunosc eu pe Germani atunci când țin pe cineva de păr, nu sunt 

ei oameni a lăsa din mână ceea ce au, fiindcă-i mușcă din altă parte de picior. 

Conversația devenea din ce în ce mai penibilă; pentru a curma, am repetat că eu execut 

ordinul cu tot devotamentul cerut de gravitatea împrejurărilor și urez din suflet, ca rezultatul 

să fie cel dorit, căci mai presus de toate sunt român ca român, am numai o dorință: izbânda. 

Tot ca român însă mă simt dator a-mi spune sincer și fără înconjur modul meu de a vedea. 

Mi-a răspuns că și el este tot atât de interesat în mersul operațiilor noastre; i-am spus 

atunci că nu mă îndoiesc. Dar proverbul nostru spune: cămașa este mai aproape decât haina. 

Am terminat. Am pus pe hârtii răspunsul meu, prin care arătam că se pot lua Diviziile 

10 și 21, arătând și urmările ce ar putea să aibă luarea acesteia din urmă, dacă s-ar întâmpla să 

fie copleșit Grupul Predeal. 

De fapt, aseară când eram la masă cu generalul Mardărescu și maiorul Ressel, spuneam 

cât de adânc sunt mâhnit de soarta Olteniei și regretam că nu mi s-a spus mai din vreme să 

dau Divizia 21-a. 

"Cum, ați fi dat Divizia 21-a? " m-au întrebat plini de mirare, ambii; am spus: "desigur 

că da, căci pentru mine situația generală se ridică deasupra situației locale". 

Obiecțiunile de azi le-am făcut, mai întâi pentru că mă revoltă ca un străin să vie să 

judece și să intervină cu pledoarii în chestiunile noastre vitale, iar pe de alta, pentru că mă 

tem să nu fie un sacrificiu inutil. Lăsăm din mână o situație aproape sigură și creăm o situație 

foarte periculoasă, fără să avem certitudinea remediului. 

Prezența Prințului și alte considerații, mă împiedicau a-i spune că o conducere luminată 

ar fi făcut cel puțin cu 10 zile înainte ceea ce s-a hotărât să facă acum, când cred că este prea 

târziu. 

Nu au simțul realității, iar calculul timpului spațiului este cu desăvârșire neglijat, sau 

făcut cu nepricepere. 

De altfel, dacă generalul Berthelot este atât de luminat atât de influent, cum se crede de 

ai noștri a fi, nu ar fi fost mai judicios a face să vie un Corp de Armată rus la Curtea de 

Argeș, chiar cu riscul de a întârzia cu câteva zile faimoasa ofensivă care tot se anunță și nu 

mai începe?  

Când a fost aici colonelul Washburn i-am spus că ar fi de o extremă utilitate un Corp de 

Armată rus dacă nu chiar două, aici la Armata II-a sau la Armata I-a aceasta numai pentru 

câteva zile. 

Prevedeam catastrofa deja de acum 10 zile; cei de la Marele Cartier General se legănau 

în brațele victoriilor din Oltenia! Concluzia zilei de azi este, că mi-am mai făcut un amic: 

simpaticul Petin. 

 

6 XI  

Evenimentele din Oltenia iau din ce în ce mai mult caracterul catastrofei. Trupele 

noastre se retrag în dezordine, inimicul înaintează cu repeziciune. Pe când noi facem războiul 

cu totul dezorientați, ei îl fac în modul cel mai judicios posibil!  

Văzând situația din Oltenia, cât  și progresele realizate de Germani în valea Oltului, am 

dat Corpului II Armată ordin ca să pregătească o linie de rocadă între Văile Râul Târgului și a 

Dâmboviței, care să permită mișcări mari de trupe. 

Îmi sângerează inima și durerea mea este cu atât mai mare cu cât sunt convins, că toate 

aceste nenorociri ar fi putut fi evitate. 

Fără să fi făcut un război strălucit, din cauza nepregătirii noastre, totuși am fi putut face 

unul onorabil!... 

Vor fi oare pedepsiți criminalii?... 

Mi s-a pus întrebarea de oamenii noștri politici din opoziție, dacă aș primi situația în 

Oltenia; am răspuns că în Oltenia nu mai este o situație, dar pentru a salva ce mai este de 



32 
 

salvat, aș primi să conduc operațiile cu condiția categorică de a nu fi pus sub nici un fel de 

tutelă. Sunt sigur că nu se va primi o asemenea condiție. 

 

7 XI  

Mi se spune că chestiunea a fost discutată cu Regele și că ar fi fost dificultăți de a se 

găsi o soluție; s-a hotărât însă ca, pentru moment cel puțin, să fiu chemat a-mi da și eu 

părerea asupra celor de făcut. 

Se înțelege că nu am fost chemat!... 

Dar de altfel la ce bun? Aș fi ascultat? Nu mi-am dat de atâtea ori părerea? Cine a fost 

ascultat? 

 

8 XI 

Craiova a fost ocupată de inimic și după comunicatul primit, forțele principale se retrag 

împinse numai de patrulele inimice. Aceasta dă măsura stării morale a trupelor, ceea ce este 

cu atât mai important, cu cât speranța de a restabili lucrurile este pusă într-o bătălie ce se va 

da cu ajutoarele trimise dar și cu trupele din Oltenia. Totul deci va depinde de capacitatea de 

luptă a trupelor. Aș fi făcut poate o altă încercare. 

Cu o întărire de două singure Divizii peste cele ce aveam, s-ar fi putut întreprinde o 

ofensivă bruscă pe la Predeal și Nămăești spre Braşov. Reușita acestei ofensive ar fi schimbat 

imediat fața lucrurilor în Oltenia, în orice caz mult mai sigur și mai repede decât faimoasa 

ofensivă rusă, care se tot anunța și nu mai începe. 

Oltenia este ca și pierdută. 

Îmi sângerează inima de durere și revoltă!  

Ne găsim în fața unei fatalități. 

Greșelile se plătesc, când faptul brutal are cuvântul și abilitățile bizantine nu-și mai pot 

avea curs. Nenorocirea mare este că plătesc cei nevinovați. Adică am dreptate s-o spun, 

nevinovați?  

Sunt oare absolut nevinovați acei care din indiferență, din lașitate, sau din interes, își  

lasă de bună voie gâtul în jugul unor criminali pe atât de abuzivi pe cât de inconștienți?  

De doi ani ne pregătim de război!  

Pe mâinile cui a fost lăsată această pregătire?  

Sunt numai ei vinovați? Dar acei care au asistat la pregătirea... noastră fără să 

reacționeze. Nu sunt oare tot atât de vinovați? Suferim soarta pe care o merităm! 

Eu însumi sunt vinovat. Am vorbit, este dreptul, dar nu am vorbit destul! Am avut 

scrupule, cred însă că în fața marilor evenimente ce natura îți îngăduie să le întrevezi, 

scrupulele nu-și au locul. 

Trebuie să recunosc fără înconjur, că sunt și eu vinovat. Mai puțin ca alți mulți, dar 

vinovat! 

 

9 XI  

Comunicatul spune că inimicul a ocupat Drăgăneștii, cu două companii, ori pare că pe 

acolo se luase poziţie, așa încât este de dedus că retragerea continuă, căci dacă trupele noastre 

ar fi solid întărite, apoi numai două companii nu s-ar fi putut aventura până sub nasul poziției 

noastre. 

Situația trebuie să fie foarte rea și Berthelot vorbește de mase de manevră! Unii sunt 

atât de încrezători în proiectele ce se au în vedere încât prezic, foarte convinși, că în curând se 

va reproduce pe Argeș bătalia de la Marna în mic. 

Numai de ar fi așa, iar nu cum se arată deja simptomele. 
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Din parte-mi, găsesc foarte prudent de a începe să-mi fixez ideile asupra modalității 

retragerii, în care scop am întocmit un plan general de retragere pentru Armata II-a, de pe 

frontiera de Nord, pe linia Cricovului. 

Mișcarea trebuind să se facă printr-o conversie înapoi, cu presiune pe front și 

amenințare în flanc, se prezenta ca una din cele mai grele operații strategice. Rezultatul în 

asemenea condiții putea să depindă în parte de puterea de rezistenţă a trupelor, dar mai cu 

seamă de perfectul acord în mișcările părților componente ale Armatei. Era nevoie de aceea 

ca totul să fie prevăzut și fiecare parte să se pună în mișcare  exact la timpul hotărât, nici mai 

devreme, nici mai târziu. 

Un punct esențial era hotărârea începutului mișcării. Am luat cunoştinţă de starea 

drumurilor ce aveau să fie urmate de Divizii și am ordonat lucrările de îmbunătățire. 

 

10 XI  

Am avut la Ploiești, în casa Dnei Bolintineanu, fostul meu Cartier general, o convorbire 

foarte curioasă cu M. Cantacuzino. Voia cu orice preţ să capete de la mine un răspuns 

asigurator asupra situației. I-am răspuns cum și este de fapt, că nu mă pot pronunța. Nu ştiu 

măcar cine sunt comandanții din Oltenia! Simt însă ceva oprimator în mine, lucru ce nu am 

simțit încă, deși am trecut prin momente destul de grele, cum a fost prima debandadă în 

Dobrogea, după Turtucaia și debandada Armatei a II-a, după Porumbacu. Eram foarte mâhnit 

de cele ce se întâmplase, dar nu mă simțeam deprimat ca acum. 

A insistat mereu să-i spun de ce nu cred că se va obţine un succes cu forțele ce 

concentrează Berthelot? Ce puteam să-i răspund, când nu cunosc nici măcar ce forțe se vor 

concentra și care va fi concepția acțiunii? I-am spus că Berthelot, atât cât am putut să-l 

cunosc, nu-mi inspira mare încredere. Va fi fost un foarte bun comandant de Corp de Armată, 

ca executor în subordine. Nu am până acum impresia că este dotat și cu darul de a scruta 

viitorul strategic, pentru a se ridica la nivelul comandamentului de Armate. 

S-au răspândit zvonuri că s-au executat de cavaleria noastră un atac, nemaipomenit 

până acum în istoria războaielor!  

Pe baza acestor zvonuri se arăta și M. Cantacuzino foarte încrezător în cavaleria noastră 

care dispunea de automobile blindate, vreo 6 după el; eu știam numai două. 

Credem ușor pentru că ne lipsește simțul realității, simț cu atât mai necesar nouă cu cât 

natura ne-a înzestrat cu imaginație care nu cunoaște margini... 

 

12 XI  

Văzând că MCGlx nu-mi dă directive în vederea retragerii, am cerut eu raportul Nr. 

1844, ca să-mi precizeze anumite puncte indispensabile pentru ca operația retragerii să se 

poată face la timp, în bune condiții și cu bun rezultat. 

Ceream să mi se precizeze direcţia retragerii pe noul front de ocupat, dacă se lasă la 

inițiativa mea, în care caz ceream să mi se arate: "la ce anume situație a celorlalte Armate ar 

dori Comandamentul de Căpetenie ca să înceapă retragerea". 

Această din urmă cerere era motivată din Ordinul Observator Nr. 2.263 din 18 X în care 

se spune explicit că "inimicul fiind obosit, dacă caută să întoarcă vreo poziţie a noastră, poate 

și el fi întors la rândul lui"; de aceea ordinul nu admite a se vorbi de retragere, și eram făcut 

personal răspunzător de neexecutarea "până la limitele putinței omenești a ordinului". Cererea 

mea de mai sus era motivată și de ordinul de operație Nr. 2.978 din 6 XI prin care se anunța 

formarea unei mase de manevre compusă din 4 Divizii, care se va concentra la Vest de Pitești 

în scopul unei bătălii decisive pentru a zdrobi pe inimicul care operează în Văile Oltului și 

Jiului, se prescria Armatelor I și II-a ca să procure printr-o rezistenţă îndârjită timpul necesar 

grupării forțelor destinate a forma masa de manevră. 
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Se mai adaugă în fine că rezistenţa Armatei a II-a va fi ușurată: "prin ofensiva ce vor 

lua în curând Armata IX-a rusă și Armata noastră de Nord". 

Față de astfel de ordine și proiecte, îmi era indispensabil să știu că alegerea momentului 

retragerii se lasă la facultatea mea, la ce anume situație generală începerea retragerii nu ar 

mai fi zădărnicit proiectele avute în vedere de MCGlx, dat fiind că Armata II-a nu avea să se 

retragă din cauza presiunii directe împotriva ei, ci tocmai din cauza situației generale. 

La raportul meu atât de precis nu am primit nici un rezultat. 

 

13 XI  

Primesc Ordinul Operx Nr. 19, în care se arată că situația devenind alta, s-a făcut o 

nouă grupare a forțelor, creându-se un Grup sub comanda Guluix Prezan, cu misiunea de a 

opri înaintarea inimicului de la Vest și Sud Vest. 

"În acest stop - zice Ordinul - Armx I-a va căuta pe de o parte să-și retragă forțele, 

pivotând în jurul aripii sale drepte, astfel ca să nu descopere flancul stâng al Armatei etc."  

"În operațiile care vor urma din această însărcinare, Corpul I Armx (Div. 14, 8 și 13) va 

servi de pivot, retrăgându-se pas cu pas în zona dintre Argeș și râul Bratia, păstrând 

comunicația Mușetești-Domnești-Berevoești-Câmpulung". 

Armatei a II-a i se prescria a-și "menține frontul pe care-l ocupa actualmente. 

Retragerea Grupului Nămăești, în cazul când din mișcările aripii drepte a Armx I-a ar fi 

nevoit să o facă se va executa astfel încât să acopere rezistenţa de pe Valea Prahovei, care nu 

trebuie părăsită decât prin Ordinul MCGlx"  

Rezultă din acest ordin al MCGlx că retragerea grupului Nămăești era subordonată 

situației Armatei I-a. Aceasta însă avea să slujească de pivot întregii manevre a Grupului 

Prezan și avea să păstreze comunicația Mușetești-Domnești- Berevoești-Câmpulung. 

O retragere intempestivă a Grupului ar fi putut compromite întreaga manevră chiar dacă 

ea ar fi izbutit în modul cel mai strălucit. Dar și o întârziere ar fi periclitat propria lui 

siguranță. Pentru a nu greși nici într-un sens, nici în celălalt, era necesar să fiu ținut la curent 

nu numai cu mersul aparent al operațiilor, dar și cu intențiile viitoare precum și cu cauzele 

lor. 

Mai mult decât atât, caracterul însuși al retragerii era încătușat de vederile și intențiile 

ce se aveau, în afară de Armata mea. 

În adevăr, prescriindu-se ca în nici un caz Grupul Predeal să nu-l retrag decât după 

ordinul MCGlx era natural să presupun că se spera o repede restabilire a întregii situații. 

 

14 XI 

Ca simplă orientare asupra situației generale am avut comunicatul Grupului Glx Prezan 

Nr. 1.244 din 14 Noiembrie  în care după ce se arată situaţia și sunt arătate diferite operații 

din ajun se spune:  

"după ce concentrarea tuturor forțelor va fi terminată, (când era necesar să mi se indice 

măcar aproximativ) voi trece la ofensivă. Pentru realizarea acestei intenții doresc să constitui 

o masă de manevră, cu care să pot ataca pe inimic fie în direcţia Costești, fie către 

Alexandria". 

Tot prin acel ordin se dispunea Armatei I-a, de a se scobori cu flancul drept la 

Dărmănești în Valea Argeșului. 

Deși dispuneam de puține date, pentru a judeca situația generală în suficiență cunoștință 

de cauză, totuși numai din elementele menționate, am căpătat convingerea că operațiile 

proiectate nu aveau la bază realitatea stării de lucruri. 

Ofensiva, fie spre Costești, fie spre Alexandria, nu putea avea nici o urmare serioasă 

chiar în cazul celui mai strălucit succes local, dacă nu se putea stăvili forțele inimice care 

strângeau de aproape Armata I-a, deja în retragere la cea mai mică presiune a inimicului. De 
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aceea în ziua de 14 XI am și luat toate măsurile pregătitoare în vederea retragerii; nu mă 

simțeam îndreptățit de a ordona vreo retragere, căci părăsirea poziției ce ocupam cu Grupul 

Nămăești ar fi descoperit dreapta Armatei I-a și virtual și spatele masei de manevră, cu care 

se spera a se restabili situația generală. 

Din aceste motive am cerut la 19,20 seara, cu telegrama Nr. 1.939 a mi se da rezultatul 

raportului meu Nr. 1.844 din 12 XI prin care ceream să mi se indice, care anume situație 

generală ar îndreptăți începerea mișcării mele înapoi. 

Dar nu mi s-a răspuns decât în noaptea de 15 spre 16 XI și nici atunci în mod precis. 

 

15 XI  

Evenimentele se desfășoară însă cu o repeziciune care nu este deloc surprinzătoare, dar 

iau din ce în ce un caracter de nemărginită gravitate, care depășește cu mult prevederile mele, 

deja atât de pesimiste. Inconștiența celor care conduc operațiile noastre ușurează sarcina 

inimicului, căci acolo unde ar fi putut fi rezistenţă, nu este decât retragere, iar acolo unde ar fi 

putut fi retragere, nu avem decât fugă!  

Ieri seara la ora 5 am primit în copie ordinul dat de G-lul Prezan, prin care prescrie: "că 

în seara de 14 Noiembrie  frontul Armatei I-a va fi pe linia Dărmănești (Vlx Doamnei) Vlx 

lui Neagu-Prislopul-Popești-malul stâng al Vediței". 

La ora 18,30 primesc de la C. II Armx știrea: "că dreapta Armx I-a (Div. 14-a) s-a 

retras la Sud de Curtea de Argeș, iar detașamentul ei de legătură cu Armx II-a a părăsit 

Mușetești, trecând la Bălilești în Vlx Bratia. Două batalioane inimice înaintează spre 

Domnești". 

Pentru mine era ceva cu totul de neînțeles retragerea atât de precipitată a Armx I-a, care 

lăsa în aer stânga Grupului Nămăeşti (C. II Armx), Dărmăneștii fiind la 35 km. înapoia 

stângii Armx II-a, aflată la Nord de Cândești; iar MCGlx nu dă nici un ordin cu toate că am 

cerut un ordin categoric. Văzând această situație nu am mai așteptat și am luat dispozițiile 

impuse de împrejurări anume:  

a) Grupul Nămăeşti să scoată tunurile grele din poziţie să îndrumeze coloanele de 

trăsuri a diferitelor servicii pe direcțiile de retragere. 

b) Am indicat comandamentelor eventualele direcțiuni de retragere, dând o tabelă de 

mișcare , cu o schiță. 

c) Am ordonat detaliate măsuri de ordine ce trebuie luate pe timpul marșului în 

retragere. 

Evenimentele ulterioare din, nenorocire și-au luat însărcinarea să oblige pe Dl C. a-și 

amenda părerile, după cum se vede din prezenta scrisoare.  

Situația a devenit critică însă, când noaptea la 22,30 am primit comunicarea Armatei I-

a, că în cursul zilei de 15 va fi nevoită a se retrage la Golești!  

Cu alte cuvinte, dreapta Armatei I-a vine în spatele trupelor mele de la Câmpulung! Iată 

unde ne-au adus proiectele cu mase de manevre, pentru a le azvârli asupra inimicului cu 

scopul de a-l spulbera!... 

Starea Armatei I-a este deci de așa natură, încât nu mai este capabilă de nici o rezistenţă 

și aceasta nu-mi este comunicat francaménte de cel care o comandă, în loc de a face proiecte 

nerealizabile. Nu-mi este comunicată adevărata stare de lucruri, nici de Marele Cartier 

General. 

Asupra acestui punct este nevoie, după întorsătura ce iau lucrurile, să notez aici unele 

detalii operative, pe care voiam să nu le mai înregistrez. 

Fiind convins după cum am arătat anterior că primul obiectiv strategic al Germanilor 

era Oltenia, am avut necontenit ideea că sforțările lor de la Câmpulung, nu puteau să aibă alt 

scop decât pe acela de a înlesni atingerea acestui obiectiv, prin ocuparea Piteștiului, căci 
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astfel se obținea îndoitul rezultat de a izola Oltenia și de a întoarce apărarea noastră  din 

defileul Oltului. 

Stăpânit de această idee, hotărâsem ca în caz de sunt respins de la Câmpulung, să retrag 

Divizia 22-a spre Pitești iar Divizia 12-a spre Târgoviște. 

De îndată ce am văzut însă întorsătura excesiv de defavorabilă a lucrurilor în munții 

Olteniei pentru noi, și în special în defileul Oltului, am început a mă gândi la o retragere a 

tuturor forțelor în direcţia Târgoviște. În acest stop am dat ordin Generalului Cotescu încă de 

la 6 Noiembrie, a se îngriji de o linie de rezistenţă între văile Râul Târgului și Dâmbovița, 

pentru ca în caz de retragere, Divizia 22-a să poată trece din valea R. Târgului în a 

Dâmboviței, în afară de bătaia artileriei grele a inimicului. 

Tot pe atunci am început a înjgheba un plan de retragere generală, determinând pentru 

fiecare coloană direcţia de urmat și etapele zilnice. 

Reușita unei așa de complicate operații, nu se putea obţine decât prin o execuție cât se 

poate de precisă, din partea tuturor elementelor care intrau în compunerea întregului sistem. 

Aveam de executat o retragere cu inimicul în strâns contact și de schimbat frontul pe 

timpul retragerii, fără ca să am, pentru cazul unei complicații, nici cea mai mică rezervă. 

Era deci necesar a calcula cu precizie totul și a compta pentru reușită numai pe acordul 

părților. 

În ziua de 11 Noiembrie, Generalul Mărdărescu a fost chemat la Marele Cartier General 

spre a i se spune: să ne gândim la o eventuală retragere. A răspuns că ne-am gândit deja și că 

am și întocmit un proiect în această privință. 

În ziua de 12 am făcut un raport prin care arătam că fiind anunțat de posibilitatea unei 

retrageri, am nevoie să știu:  

1. Care va fi direcţia retragerii?  

2. Pe ce linie ne vom retrage și care va fi sectorul Armatei mele, pe acea linie?  

3. Cine avea să determine momentul începerii retragerii?  

Nu am primit până acum nici un răspuns, deși am revenit cu cererea de două ori. 

În schimb, alaltăieri am primit un ordin de operații, prin care se anunța că în ziua de 15, 

Armata a IX-a rusă și Armata noastră de Nord, vor începe ofensiva de la Dorna până în valea 

Buzăului. Armata a II-a, mai puțin grupul Nămăeşti, trebuie să concure la această ofensivă, 

prin atacuri foarte vii, pe frontul inimicului!  

Vom vedea rezultatul... 

În orice caz, eu am dat ordin grupului Nămăeşti, să înceapă mâine retragerea, înapoia 

liniei Poenari-Mățău-Stoenești, executând astfel o conversie de 90 grade cu stânga înapoi. În 

seara de 14, după cum am arătat, ordonasem deja a se începe scoaterea artileriei grele din 

poziții. Sunt însă acum anunțat, că pe flancul meu stâng au apărut forțe inimice (la 5 

batalioane cu artilerie) la Berevoești (6 km. de valea R. Târgului). Deci retragerea cu 

conversie, având inimic în fața și spre spatele flancului ocolitor!... 

 

16 XI  

În fine în noaptea de 16 XI MCGlx dă ordinul Nr. 3.224, din care rezulta că: "Grupul 

Nămăeşti în mișcare  de retragere va pivota pe aripa sa dreaptă și se va opri ocupând o poziţie 

între Râul Târgului și râul Argeșul. Această poziţie se va întări imediat. 

Misiunea Grupului Nămăeşti este de a rezista și ține absolut pe aceste poziții în scopul 

de: 

a) A asigura dreapta Armx I-a al cărei gros acționează către Sud;  

b) A acoperi apărarea Văii Prahova, a cărei părăsire nu intră deloc în intențiile 

MCGlx" 

Se cerea deci Armx II-a să "asigure dreapta Armx I-a", dar această Armată se retrăsese 

precipitat în zilele de 14 XI și 15 XI punând grupul Nămăeşti într-o grea situație. În adevăr, la 
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14 XI Armata I-a se retrăsese 24 km., la 15 XI se retrăsese alți 22 km. ducându-se cu dreapta 

la Priboeni, ceea ce a înlesnit Corpului Alpin să înainteze liber până la Slănic, adică la 15 km. 

de stânga Grupului Nămăeşti. Și acum prin Ordinul MCGlx se cerea ca tot Grupul Nămăeşti 

"să asigure dreapta Armatei I-a". Aceasta însemna a răsturna posibilitățile. Era o singură 

ieșire, anume de a da ordin Armx II-a ca să se retragă până la înălțimea Armx I-a; numai așa 

se mai putea "asigura dreapta Armx I-a", care nu putuse să asigure ea stânga Armx II-a. 

Dar ordinul dat de MCGlx mai greșea și prin faptul că oprea Grupul Nămăeşti "între 

Râul Târgului și Argeșul" ceea ce impunea ținerea aripii drepte pe loc, lucru ce alcătuia o 

evidentă greșeală, dacă MCGlx nu reușise a opri precipitata retragere a Armatei I-a din zilele 

de 14 și 15 XI, lucru pe care Comandamentul Armatei II-a nu-l știa. 

Prin retragerea precipitată a Armatei I-a, retragerea grupului Nămăeşti se face în 

condițiile cele mai defavorabile posibile, din cauza presiunilor atât pe front, cât și pe flancul 

stâng și din cauza formelor terenului, care înlesneau acțiunea inimicului prin aceea că nu 

facilita ruperea contactului printr-o mișcare  repede înapoi. 

La toate celelalte condiții defavorabile, inerente unei retrageri prin conversie în fața 

unui inimic superior sub toate raporturile și într-un teren dificil având obstacolele topografice 

orientate în sensul  de a îngreuia mișcarea fără ca să faciliteze rezistenţa, s-a adăugat una care 

a fost, pot zice, determinantă în provocarea debandadei trupelor. 

Pregătirile ordonate nu au slujit la nimic, cel puțin la Corpul al II-lea (grupul 

Nămăeşti), deși s-au indicat itinerariile ce se vor urma, iar acum câteva zile, am trimis acolo 

pe Colonelul Darvari, pentru a da consilii în privința rețelei de comunicații. 

Inimicul s-a interpus între Divizia a 12-a și a 22-a, iar aceasta din urmă are o brigadă 

izolată, mult spre stânga, de soarta căreia nu se știe nimic. 

Cartierul General al Corpului de armată și-a pierdut bagajul. 

Desigur inimicul a surprins trupele noastre, rău păzite, încă pe când erau în 

cantonamente!... 

Cerusem de mai multe zile unele schimbări în comandament! Dar ca întotdeauna, fără 

rezultat la timp. 

 

17 XI  

Extraordinar, după ce nu mi se dăduse indicațiile precise cerute de mine și mi se 

răspunsese în mod sibilic, acum a trebuit să repet ordinul ca grupul Nămăești să facă o 

conversie înapoi și să ia poziția între R. Târgului și Argeșel!  

Asta însemna a da în mâinile inimicului corpul de Armată, care atacat din spate de 

Divizia ce înaintează pe valea Dâmboviței, nu ar mai fi avut scăpare. 

Înaltă strategie!... 

 

18 XI  

Zvonuri de mare victorie la Sud. Trupele inimice care au trecut Dunărea la Zimnicea au 

fost oprite pe Argeș de Divizia 21-a, li s-a barat drumul spre Dunăre de Generalul 

Iancovescu, iar masa de manevră a Generalului Prezan le-a căzut în stânga. 

Cercul se va strânge și vor fi făcute prizoniere. 

Cunoaștem astfel de victorii realizate cu mase de manevră! Să dea Dumnezeu să mă 

înșel și să fie cum se spune. 

M-ar bucura, fără îndoială, dar m-aș mira de o asemenea minune.  

 

19 XI  

Zvonurile de izbândă strălucită persistă. 

Astă seară am avut vizita Regelui în tren; M. S. este în drum spre Buzău, noul punct 

ales pentru instalarea Marelui Cartier General. 
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Regele crede că mâine va trebui ca masa de manevră a Generalului Prezan să fie 

îndreptată spre Nord, pentru ca să degajeze Armata I-a. 

Prințul Carol crede că este mai bine să fie lăsată să înconjure de tot pe inimic la Sud și 

numai apoi să fie dusă spre Nord!  

Regele persista în ideea sa, fiindcă este urgență la Nord. 

Ascultam și mă întrebam dacă nu visez! Mase de manevră cu adunături de trupe! 

Atacuri învăluitoare într-o direcție și apoi stânga în prejur în direcție opusă. 

 

20 XI 

Marea victorie anunțată s-a sfârșit cu un desăvârșit fiasco! Înfrângere completă! Nici nu 

mai am sângele rece necesar, pentru a scrie mai departe! 

 

21 XI 

A venit Prințul Carol pentru a-mi aduce ordinul de retragere și din valea Prahovei. În 

același timp îmi cere să-i dau copie de pe planul de retragere. 

Am făcut proiectul, căci chemasem deja la mine pe Comandanții de corp de Armată. 

Operația va fi cu atât mai grea, căci dacă Corpul II nu va putea să oprească pe inimic, 

flancul grupului Predeal va rămâne foarte expus. 

Pentru care cuvânt s-a întârziat atâta timp? 

 

22 XI  

M-am strămutat la Mizil. 

Prima zi a retragerii, relativ bună. Corpul II cedează însă mai repede decât ceea ce este 

necesar. 

 

23 XI  

Lucrurile se complică. Divizia 4-a col. Lupescu împinsă foarte de aproape de inimic, nu 

se știe cum și în ce împrejurări, s-a debandat. 

Iată la ce duce crearea situațiilor complicate, când nu dispui de material solid!... 

 

25 XI 

A trebuit să continui mai departe mișcarea de retragere. Am venit la Buzău, după ce am 

trecut noaptea de ieri la Ulmeni. Azi dimineață a plecat Marele Cartier General de aci, la 

Bârlad. Am găsit în Buzău pe comandantul Corpului VIII de armată rus. Divizia a 15-a rusă a 

început să sosească. Va sosi și un Corp de cavalerie cu 3 Divizii. 

 

27 XI  

Divizia de cavalerie rusă s-a pus în marș de aici la Mizil. Mâine va intra în luptă. 

Divizia de infanterie va mai întârzia din cauza încetinelii transporturilor. 

Totul funcționează de minune!  

Este o debandadă generală; a vedea puhoiul de fugari e și dureros și revoltător. 

Am pus baraje peste tot, pentru a opri pe fugari. Dezagregarea face progrese văzând cu 

ochii. 

Cei care au pregătit războiul pot să se felicite. 

 

2 XII 1916 

De câteva zile, circulă zvonul unei noi cârpeli; astăzi am căpătat quasi confirmarea ei. 

Extraordinar. 

Eu voi rămâne deocamdată Comandantul Armatei a II-a, care se va compune din ceea 

ce a rămas în stare de a mai fi de întrebuințat. 
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Generalul Prezan va fi Șeful de Stat Major al Armatei române. 

Generalul Berthelot va fi însărcinat cu reorganizarea unităților scoase de pe front. 

Generalul Zaharow, ajutorul Regelui, iar Regele, Comandantul tuturor forțelor de pe 

frontul român. Cu alte cuvinte, Regele va avea comanda nominală, iar cea efectivă se va 

exercita de Generalul Saharow. Armata română înglobată în cea rusească. Șeful de Stat Major 

român o ficțiune, iar organizator al Armatei noastre un străin, fie el chiar francez. 

Iată unde am ajuns din cauza dorinței de a inventa oameni! 

Chiar și acum, când apa a trecut și de gât, se numește Șef de Stat Major al Armatei, un 

ofițer meritos în arma geniului dar care nu a servit măcar o zi în Statul Major!  

Nu era mai la local lui, chiar așa ca figurant, Generalul Christescu în această funcție de 

Șef al unui Stat Major sui. generis? Cel puțin în convorbiri ar fi putut reuși, să se vadă în el, 

un ofițer de Stat Major. 

Nu ar fi fost, pe de altă parte, mai cu cale să se fi însărcinat un ofițer român cu 

reorganizarea Armatei noastre? În fine, dacă este adevărat că așa se vor face numirile, nu 

doresc decât să dea rezultate bune. 

 

4 XII  

Aflu că în caz de retragere, Armata rusească se va opri pe linia Putna-Siret, cu dreapta 

la Nord-Vest de Focșani, iar Armata a II-a românească, de aici, până la răsărit de direcţia - nu 

este precizat unde. 

M-am interesat să știu ce lucrări sunt făcute pe această linie și aflu că nimic!  

Au fost însărcinați cu pregătirea pozițiilor doi generali și vreo trei colonei din geniu!  

Lucrările au fost atât de bine combinate că rezultatul, după o lună și jumătate, este nul. 

Am lucrat ce este drept la întărirea unei linii orientate de la Nord la Sud, la Vest de linia 

Focșani - R. Sărat, care întărire nu servea la nimic, prin orientarea ei, atât de inteligent aleasă!  
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Partea II 
 

6 XII 

Noile numiri pare că s-au făcut, deși ordinul de zi nu s-a comunicat încă. 

Generalul Saharow este ajutorul Comandantului de căpetenie al întregului front. 

Generalul Sischievici, Șeful de Stat Major iarăşi al întregului front, iar Generalul Prezan, 

probabil Șeful de Stat Major special pentru trupele române. 

Am impresia că trecând conducerea superioară de fapt în mâinile Rușilor, lucrurile vor 

merge mai bine. Va înceta diletantismul și simțul realității va lua locul zvârcolirilor teoretice.  

Ar fi cu putință chiar să se puie frâu înaintării germane și să aibă ei acum a rezista 

presiunii ruseşti. Din nenorocire sosirea ajutoarelor suferă întârziere, pentru că trebuie să se 

facă pe jos. Și liniile ferate ruseşti și ale noastre, mai cu seamă ale noastre, de abia dacă pot 

satisface trebuințelor curente. 

Am văzut un tren care a stat în gara Focșani trei zile, ca apoi bieții soldați să fie 

debarcați și trimiși pe jos la destinație. 

În orice caz, intrăm hotărât într-o altă fază a războiului nostru, desigur mai bună decât 

cea de până acum, deși umilitoare. 

 

8 XII 

O adevărată stare de efervescență. Schimbări peste schimbări. Se va ajunge oare la o 

stare de echilibru de idei? Să sperăm că da. 

Doua puncte serioase pe acest orizont vijelios: Generalul Christescu a fost numit Sub 

Șef de Stat Major general al Armatei noastre, iar Comandantul Armatei a IV-a ruse, este 

Generalul Ragoza, cu care sunt în relații strânse de veche prietenie. 

 

10 XII 

Am fost la Tecuci. Am văzut pe Generalul Ragoza care m-a primit în modul cel mai 

cordial posibil.  

Am căzut pe deplin de acord asupra operațiunilor, adoptând ca linie generală de 

conduită principiul: a nu ceda nici o palmă de teren fără cea mai crâncenă rezistență și a ne 

folosi de toate liniile de rezistență posibile. 

De pe Râmnic, la nevoie retragerea se va face pe Râmna - Plăinești și numai în ultima 

extremitate pe Milcov. 

Am credința că, cu puțină energie, am putea să ne fixăm la Sud de Focșani. Totul 

depinde însă de tăria rezistenței Rușilor, care la rândul ei este în raport, cu capacitatea de 

transport a căilor ferate. 

 

15 XII 

Rușii s-au retras de la Râmnic. Noi urmam desigur mișcarea. Este însă ceva de 

neînțeles: au aerul de a se retrage din cauza amenințării pe dreapta și de fapt mișcarea noastră 

este în așa fel, că dreapta e întotdeauna ultima a se retrage. 

Am fost să întorc vizita Dlui Enibace care a venit acum vreo două zile să mă vadă. 

Foarte indignat de nenorocirile ce au dat peste noi, datorită în cea mai mare parte 

ticăloșiei vieții noastre politice. A ajuns la convingerea că trebuie totul refăcut. 

Nu veți putea face nimic  - i-am spus - căci nu aveți în jurul cui să vă grupați. 

"Am găsit noi pe cine ne trebuie. " Făcea în mod vădit aluzie la mine. M-am făcut că nu 

înțeleg și am trecut la alt subiect. 
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17 XII  

Prevăd apropiata părăsire a Focșanilor. Deși Ragoza mi-a promis o rezistenţă 

îndărătnică, văd că se cedează cu o grabă nejustificată. Divizia 15-a rusă a suferit la Râmnic 

foarte mult, dar în fine și inimicul nu este atât de puternic. Pe de altă parte i-am dat în schimb 

Divizia a 6-a a mea! 

 În fiecare noapte sunt deșteptat din somn de două trei ori de Locot. Colonelul 

Schmelow, ofițerul de legătură al Armatei a IV-a. Și de ar veni cel puțin cu vești bune sau cu 

propuneri de rezistenţă! 

  Numai retragere și iar retragere toate în timpul nopții. Sunt acum trei nopți de când 

trupele mele nu au dormit!  

Am fost astăzi de m-am fotografiat ca amintire de pe hotarul dintre Muntenia și 

Moldova. 

Când te voi retrece înapoi? 

Marele Cartier General îmi ordona să-mi strămut cartierul!  

 

18 XII 

Linia Engești a fost părăsită. Retragere pe Milcov. 

Ordinul de strămutare al Cartierului Armatei a sosit la ora 9. Generalul Mărdărescu 

voiește să plecăm chiar în noaptea aceasta. I-am dat voie să plece cu Cartierul Armatei. Eu 

voi pleca după cum stabiliserăm, în ziua de 19. G-lul Mărdărescu este de părere că trenul îmi 

va fi bombardat. Se resimt nervii de presiunea războiului. 

 

19 XII. 

Am plecat la ora 11 a.m. și m-am întâlnit cu familia în gara Mărășești (venind de la 

Tecuci) la ora 1 p.m. Am plecat cu inima strânsă, din cauza deznădejdii ce vedeam pe fețele  

tuturor celor ce lăsăm în urmă. Dna Kirmaier, stăpâna casei în care am stat, a plâns; desigur 

plecarea mea însemna depărtarea de soțul D-sale care este automobilist la Corpul II Armată. 

La Mărășești am întâlnit o adevărată bandă de refugiați: familiile Averescu, Ressel, 

Plesnilă și Bolintineanu. 

Mi-am dat toată silința să fac o atmosferă de încredere. Cred că am izbutit. 

Am ajuns la ora 5 p.m. la Bacău. Mare încurcătura în gară. Un adevărat haos. 

Am luat locuința în casa Perlberger, fostul cartier al Generalului Prezan. 

Am improvizat o masă în comun la noi, pentru toți ce mă însoțeau. 

Frig însă peste tot. Încălzire centrală și nici un lemn. Străzile numai gropi... 

 

20 XII 

Situația rea pe tot frontul, mai ales însă la aripa dreaptă. Brigada Col. Sturdza dă 

continuu înapoi, iar generalul Grigorescu comandantul Diviziei a 15-a, care a intrat sub 

ordinele mele, face înaltă strategie, în loc să execute repede și precis ordinele mele. 

 

24 XII 

Cea mai urâtă zi din cursul campaniei poate din viață chiar!  

Colonelul Sturdza s-a retras fără cauze aparente, precipitat și fără a mă preveni la timp, 

astfel că a lăsat un gol între el și generalul Grigorescu. 

Austro-Germanii au profitat. Patrulele lor sunt deja la Pralea. Dacă nu parez repede 

lovitura, linia Trotușului este amenințată foarte serios. 

Am dispus să meargă la Pralea: Divizia I-a de Don, ce mi-a pus Armata a IV-a rusească 

la dispoziţie; operația se executa chiar în noaptea aceasta. Tot în noaptea aceasta s-a pus în 

mișcare în aceeași direcție și pe același drum, prima brigadă a Diviziei a 7-a, pe care o scot de 
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pe front de la aripa stângă a Armatei, unde sunt înlocuite de trupe rusești; brigada a 2-a va 

urma mâine. 

Formez un grup din Diviziile 15, 7, 12, brigada de grăniceri române și Divizia I-a Don. 

sub generalul Grigorescu, pentru a restabili frontul nostru, pe culmile de la Sud de Zăbrăuț, 

împingând pe dușman, din direcţia Pralea. 

A trebuit cu toate acestea să-mi compun o mină liniștită la pomul de Crăciun!... 

 

25 XII 

Focșanii, Brăila în mâinile dușmanului. 

G-lul Ragoza mă înștiințează că de pe linia Putna se va retrage cu toate trupele pe 

stânga Siretului. 

Nu voi ceda decât pas cu pas; golul ce s-ar produce îl voi împlini cu cavaleria. Mi s-a 

pus la dispoziţie corpul Keller. 

Divizia I-a Don a ajuns la destinație; brigada 1-a din Divizia 7-a este în apropiere; sper 

să astup spărtura făcută de retragerea Sturdza. 

 

27 XII 

Colonelul Sturdza este supărat că judec sever retragerea lui! ... Am scris G-lului Prezan 

să mi-l ia din Armată. Nu am ce face cu astfel de înfumurați, care cu toate că au unele 

calități, sunt mai mult o încurcătură, decât un ajutor. 

Prin noua ordine de bătaie acest tactician  " sui generis" este numit comandant de 

Divizie, în Armată la mine. Sper să mă curăț de el. Are calități; defectele însă precumpănesc. 

Armonie, bazată pe disciplină, mai presus de orice, în împrejurări grele. 

 

31 XII 

Se încheie anul: urât, posomorât. 

Luptele de la Pralea încep mâine dimineață; am bună speranță să pot obţine restabilirea 

frontului. 

 

 

 
1917 

 
1 I 1917 

Te Deum. Recepție la popota ofițerilor înainte de dejun. Am ținut o cuvântare 

înălțătoare și sfârșind cu bune urări pentru M. S. Regele și întreaga familie Regală. 

După masă la ora 5 am invitat pe toți ofițerii din garnizoană la mine, la ceai. Starea de 

spirit bună.  

Situația pe front ceva ameliorată. Luptele în sectorul Pralea au început și par a se 

dezvolta avantajos. 

 

4 I 

Aseară am venit la Onești. Am văzut mai întâi întăririle de pe stânga Trotușului, în 

sectorul Onești (la Râpele). Apoi am mers la Caiuți, unde am hotărât constituirea unui cap de 

pod, pentru că în caz de retragere pe linia Trotușului, să avem posibilitatea de a relua 

ofensiva. Am fost însoțit de generalul Văitoianu, generalul Grigorescu, generalul francez 

Ungerer și mai mulți alți ofițeri. 
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6 I 

Nu s-a atins exact și peste tot linia indicată de mine, totuși situația s-a restabilit destul 

de bine și inimicul a fost oprit. Cred că frontul nostru va căpăta stabilitate pe linia pe care ne 

găsim. 

Vor ține Rușii?  

Am cerut Marelui Cartier General a nu se mai încuviința părăsirea terenului înainte de a 

se utiliza toate liniile de apărare posibile. Am primit instrucţiuni, foarte judicioase, în aceste 

vederi, primite de la Comandamentul rus. 

Organizarea Comandamentului de căpetenie este cât se poate de nelămurită. Cine 

comanda efectiv? Nu vor decurge oare inconveniențe din această nelămurire?  

 

15 I 

A venit Regele la Bacău și de aici am mers cu trenul pe front. 

Vizita la Mănăstirea Cașinului, unde Regele a trecut în revistă trupele care se găseau 

acolo. S-a trecut pe la unele tranșee din linia II-a. 

Seara a sosit și M. S. Regina la Onești. 

Vizita aceasta are scopul ca Familia Regală să ia contactul ceva mai intim cu trupele. 

 

 

16 I 

Zi foarte importantă. 

Dimineață, paradă la Onești, unde s-au decorat drapelele unor regimente, ofițerii și 

grade inferioare din Divizia a 15-a, care cuprindea trupe din Diviziile a 1-a, a 7-a și a 8-a. 

Am văzut pe colonelul Sturdza și ieri și azi. Nu am avut prilejul să vorbesc mai pe larg 

cu el, deși mi s-a părut, că se aștepta la o explicație între noi. De altfel, știindu-l foarte 

persistent în ideile sale, nici nu mi-am dat osteneala să găsesc un moment liber, că să mă 

întrețin cu el. 

Generalul Grigorescu, a făcut un discurs pompos, după cuvântarea Regelui. Este 

extraordinar să auzi cu propriile tale urechi, din gura unui comandant superior: " Divizia 15-a 

a scăpat de două ori soarta țării, odată în Dobrogea și odată la Oituz. A înscris în istoria țării 

pagini nepieritoare, iar Regele a fost astăzi în șanțurile din prima linie ale pozițiilor noastre!"  

Dacă se vorbește astăzi așa, în fața celor ce cunosc personal realitatea, ce se va povesti 

mâine?  

După amiază am fost la Divizia 3-a Col. Mărgineanu (la Drăgușeni). S-au decorat 

drapelele regimentelor 24 și 22, precum și mulți ofițeri și trupă. 

Divizia foarte redusă ca efectiv; oamenii cu echipamentul uzat; aspectul totuși 

impunător. 

Pe drum, colonelul Ferigo atașatul militar italian, mi-a spus că maiorul Știrbei din 

Statul Major Regal ar dori să-mi vorbească, într-o chestiune foarte importantă și că aș face 

bine, nu numai să mă întrețin cu el, dar să iau hotărârea ce-mi va sugera, căci vine de la o 

persoană, care este pe jumătate pregătită... 

Am spus că-l voi primi cu plăcere în tren,  în compartimentul meu. 

În substanță, întreținerea a fost aceasta: că ar fi bine să se facă ceva, pentru a scăpa de 

catastrofa economică la care suntem expuși, prin încordarea relațiilor dintre guvern și Marele 

Cartier General. 

I-am spus că în adevăr, ceva ar fi de făcut și primul pas ar fi împărțirea teritoriului pe 

circumscripții, înființând în fiecare circumscripție un organ cu putere nelimitată, în care organ 

să fie reprezentate: interesele Armatei noastre, interesele populației și interesele Armatei 

ruseşti. 

Nu am înțeles bine scopul urmărit de maiorul Știrbei. 
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Col. Ferigo m-a lămurit în urmă puțin, dar desigur nu cu totul pe față; de altfel el nici 

nu avea căderea. 

Se pare că s-ar voi să se formeze un nou guvern, cu caracter mai mult sau mai puțin 

militar. În capul guvernului aș fi pus eu!  

Un guvern militar ar fi o soluție. Dar desigur nu cu mine. 

Eu voi fi arătat ca prea periculos și chestiunea va cădea.  

De altfel,  în zilele prin care trecem, cu cât răspunderea, este mai mică, cu atât mai bine. 

Natural, acest mod de a gândi este foarte egoist și puțin lăudabil în momentele de față, 

dar când cineva este înlăturat în mod sistematic, pentru a se da Armata și deci soarta țării pe 

mâna unor diletanți, pe atât de inconștienți pe cât de prezumțioși, nu este firesc să pătrundă în 

suflet o amărăciune imensă, care să înece toate celelalte sentimente!  

 

17 I 

Convorbire cu colonelul Ferigo la telefon. Părerea lui este, să merg numaidecât la 

Bârlad, fiind sigur că lucrul se va face! Cum aș putea eu să risc un asemenea pas? Am eu 

vreun motiv serios? Aș avea aerul că alerg eu după situația ce mi se propune în culise, când 

nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva!  

 Dimpotrivă, consider întreaga chestiune ca o adevărată năpastă pe mine și dacă 

eventual, fiind cazul nu voiu da înapoi, va fi numai pentru că socotesc, a fi de datoria oricui, 

în ziua de azi, să facă orice sacrificiu i s-ar cere. 

 

23 I 

Am vorbit cu maiorul Știrbei la Hughes și părerea lui este să merg la Iași. I-am răspuns 

același lucru. I-am propus o întâlnire la Tg. Frumos, unde am recruții. Acum el mă 

înștiințează că mâine dimineață va fi la Tg. Frumos pe la orele 11. 

Desigur că am înaintea mea, o zi din cele mai importante. 

 

24 I 

Am venit înainte de ora 11 la Tg. Frumos, unde am găsit pe G-lul Aslan. și pe G-lul 

Pretorian. Timpul care ieri a fost atât de frumos, astăzi este foarte urât: ninsoare cu viscol. Eu 

am sosit cu bine, adică fără greutăţi. Pare-mi-se că zăpada este mai mare spre Iași. 

Suntem înștiințați că Regele, care a plecat de la Iași spre Tg. Frumos, nu mai poate 

continua, din cauză că s-a înzăpezit la Sârca. Am trimis două automobile în întâmpinare și cu 

mare greutate, cu ajutorul unor atelaje de artilerie, s-a putut scoate automobilul regal din 

zăpadă. 

De abia la ora 4 p.m. a sosit Regele la Tg. Frumos. 

Am dejunat împreună, improvizând o masă la Corpul II Armată, partea sedentară, 

comandată de generalul Aslan. 

Mai pe seară, am trecut cu maiorul Știrbei într-o cameră alăturată, unde am avut o lungă 

convorbire. În substanță mi-a spus că lucrurile nu merg bine și că ar trebui format un guvern 

cu caracter militar, în capul căruia să fiu pus eu. Am răspuns, că sarcina este foarte grea și nu-

mi aparține mie să judec, dacă sunt sau nu la înălțimea ei. Desigur însă că, dacă voi primi o 

astfel de însărcinare, aș face toate sforțările posibile ca să fiu util țării mele. 

Am fixat ideile și asupra unei eventuale liste de guvern, întocmind chiar două, una cu 

persoane luate cu totul în afară de viața noastră politică, alta admițând în ea și oameni politici. 

Cel mai de vază dintre ei pe ambele liste figurează Mișu, ministrul nostru plenipotențiar 

de la Londra. Planul conceput de mine este următorul:  

Adevăratul meu loc este evident, la Armată. Pentru moment însă operațiunile 

stagnează, Armata noastră este ca și lovită de paralizie. Nu vom putea începe o reluare a 

operațiunilor, decât prin Iunie; cel mai devreme în Mai. Avem înaintea noastră deci trei, patru 
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luni. În acest interval de timp, zisul guvern ar putea prinde rădăcini și atunci, lăsând 

conducerea lui Mișu, aș putea să mă întorc la locul meu, adică pe front. 

Când am trecut în cancelaria de alături unde erau Regele și adjutanții, maiorul Ressel, 

generalul Aslan și generalul Pretorian, mi s-a spus, că de la Corpul II de Armată, generalul 

Văitoianu, comunică de pe front, că colonelul Sturdza, care trebuia să părăsească frontul să 

meargă în interior, a venit, de la aripa dreaptă a Armatei, la aripa stângă, să vadă brigada de 

grăniceri și că acolo ar fi dispărut cu locotenentul Wachman. S-a găsit cadavrul ordonanței lui 

Sturdza; omorât de cine?  

Ce s-a întâmplat? Să nu fie o greșeală la mijloc? Cum putea Sturdza să meargă în alte 

sectoare fără autorizare și fără să înștiințeze cel puțin pe cineva de asta?  

De la sosirea Regelui adică de la ora 4 s-a cerut un tren de la Iași, pentru Rege. 

Imposibil de avut! Nu este nevoie de nici un comentariu. 

Un moment Regele ar fi voit să meargă cu sania la Hârlău, în urmă considerându-se 

lucrul ca prea riscant, a rămas a-și petrece noaptea în Tg. Frumos. Am luat masa împreună tot 

la comandament. 

Am dormit la generalul Aslan. 

 

25 I 

Azi dimineață am avut din nou o lungă convorbire cu Știrbei. 

I-am spus că reflectând bine, am ajuns la concluzia că locul meu adevărat este la 

Armată și orice altă însărcinare nu ar putea să fie decât cu caracter trecător; de aceea aș 

formula o dorință, care nu trebuie luată în sensul unei condițiuni. Această dorință ar fi, ca de 

îndată ce noua stare de lucruri, dată s-ar realiza, ar căpăta destulă stabilitate, să fiu trimis la 

Armată, creându-mi-se acolo situaţia pe care a avut-o Cernat în 1877, adică Regele să ia 

Comandamentul Armatelor aliate din România, iar eu să comand Armata Romană. 

M-a întrebat: dar cu G-lul Prezan ce s-ar face?  

Am spus că poate să rămână pe lângă Rege, în calitatea sa de azi, ca Șef de Stat Major, 

prin raporturile dintre Comandamentul frontului și Armata Română. 

Nu știu cum va fi primită această dorință a mea, eu o cred însă indispensabilă, pentru ca 

Armata să poată fi pusă în condițiuni să recâștige, din prestigiul pierdut. Sunt sigur că 

propunerea va fi rău primită de Camarilla de la Marele Cartier General și în special de 

misiunea franceză. 

Am rugat atunci pe Știrbei, să spună Regelui a nu mă judeca după spusele altora. Este 

drept că nu sunt din acei care se încovoaie sau măgulesc, dar nu cred că Regele poate spune, 

că în raporturile personale cu El, am fost vreodată altfel, decât absolut corect. De abia la ora 

5,30 a sosit trenul regal și Regele a putut pleca în fine la ora 6 p.m. 

Am încercat să plec și eu în automobil; am făcut numai vreo 6 km. și m-am înzăpezit.   

M-am întors la Tg. Frumos și am cerut o mașină cu un vagon la șeful gării. Mi s-a promis și 

totul s-a pregătit, dar în momentul plecării, mi s-a spus că de la inspecție nu se dă voie să 

plec pe linie. Am întrebat cauza și mi s-a spus că se opune generalul rus Meissner. 

Am chemat la telefon pe acest Domn general Meissner și mi-a spus că da, s-a opus 

fiindcă trenurile trebuie să circule pentru aprovizionarea Armatei. I-am spus că circulația 

pentru moment este oprită pe toată rețeaua și deci călătoria mea nu ar aduce nici o perturbare; 

neavând ce răspunde, cu o politețe la înălțimea rangului ce are, a închis telefonul. 

Șeful de gară a avut curajul să-mi dea drumul, pe răspunderea sa personală, să plec. Am 

ajuns după miezul nopții acasă, la Bacău. 

 

27 I 

Dispariția colonelului Sturdza devine tot mai enigmatică. Generalul Văitoianu este 

convins că a trecut la inimic!... să fie așa?  
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29 I 

Oribil!... colonelul Sturdza a trecut la inimic!  

Astăzi au fost prinși mai mulți soldați de ai noștri prizonieri, trimiși de Sturdza cu 

manifeste, prin care îndeamnă trupele, să treacă la dușman! Locot. colonelul Crainiceanu  

comandantul Reg. 25 Inf., a fost arestat,  pentru că  a avut o întrevedere cu Sturdza între linii 

și  s-a înapoiat cu un sul de manifeste! 

 Ambii acești ofițeri erau eroii Generalului Grigorescu. Îi socotea podoaba Armatei și 

cerea în interesul apariției naționale să fie ținuți pe front. 

Bun cunoscător de oameni. Ambii cu calități incontestabile, dar desigur cu mințile 

turburate de zguduirile războiului și dezechilibrați. 

O pagină urâtă pentru noi. 

 

30 I 

Am venit la Coțofenești; am interogat mai mulți din soldații care au adus manifestele 

lui Sturdza. 

Mi-au descris primirea ce s-a făcut acestuia la Soveja de către ofițerii duşmani. Apoi 

cuvântarea ce a ținut soldaților noștri, alergând vreo 40 dintre ei pentru a veni cu manifeste în 

liniile noastre. 

Lipsa de judecată liniștită se arată și în această procedare. 

Mă întreb însă cum a putut fi încurajat de nemți! 

 Înțeleg să recurgi la orice mijloc, dar când pe lângă a fi murdar ești lipsit de cea mai 

mică probabilitate de reușită, cred că este prea mult și pentru nemți!  

 

31 I 

Am continuat cu cercetarea. Am vorbit cu mai mulți ofițeri și impresia ce mi-au lăsat 

unii din ei a fost din cele mai penibile. 

Departe de mine să bănuiesc buna lor credință, dar mi s-au părut de o indiferență 

culpabilă. Mai mult bun simț și revoltă sufletească la soldați împotriva actului de trădare. 

Am fost seara la Onești și am interogat pe locotenent colonelul Crainiceanu. 

Un adevărat inconștient. 

S-a încurcat în răspunsurile sale și când a văzut că nu mai poate să-și justifice pasul 

nenorocit ce a făcut, a căutat să mă înduioșeze, spunând că a fost o copilărie necugetată din 

partea lui și că eu aș putea, dacă aș voi, să-l scap, nedând nici o urmare afacerii!... 

 Faptul este cert. A știut de plecarea lui Sturdza, în ajunul dezertării și era convenit a se 

întâlni în ziua de 29. S-a dus în întâlnire și s-a întors cu manifestele!  

Adevărat inconștienți; orbiți! Ce-și închipuiau că vor putea face, este imposibil de 

stabilit. 

Și aici mi se semnalează unii ofițeri a căror mutare ar fi de dorit. 

Întreaga chestiune este foarte urâtă și consider că e o adevărată fericire că am provocat 

precipitarea lucrurilor prin mutarea lui Sturdza în interior. Dacă rămânea aici, comandant de 

Divizie pe timpul stagnării din cursul iernii, este mai mult ca probabil că ar fi izbutit să 

creeze o stare de lucruri primejdioasă. 

Efectele încurajării arivismului! ...  

 

5 II 

Am scris generalului Crăiniceanu prin generalul Mărdărescu, să vie la Bacău spre a 

vorbi cu el, despre afacerea fiului său. Cred că s-ar putea rezolva chestiunea foarte simplu, 

dacă nenorocitul și-ar aplica singur pedeapsa de care sigur nu poate să scape. La aceasta nu-l 

poate hotărî decât părintele lui. 
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Dar, aveam de a face cu Crăiniceanu. Mi-a răspuns că între patrie și fiul său, nu ezită a-

și face datoria față de patrie și de aceea nu poate veni! 

 Ca și când sugestia mea implică lipsa de la datorie. 

Este de nedescris dezordinea care domnește în Armată și în țară. 

În Armată, după cum ideile nu au fost la timp fixate asupra liniilor punctului pe care se 

va retrage Armata pentru a relua rezistenţa și totul s-a lăsat în voia întâmplării, tot astfel și cu 

formațiunile din spatele Armatei. 

S-au stabilit în ultimul moment garnizoanele pentru părțile sedentare ale corpurilor și 

ale marilor unități. 

Lucrul a fost făcut în pripă, a fost refăcut și astăzi 5 Februarie 1917, sunt încă unități 

care nu se găsesc la punctele ce li s-au fixat prin modificările din urmă. 

Pentru ca să-mi pot reface Diviziile, în cunoștință de cauză, am trimis ofițeri să facă 

catagrafia părților sedentare. De mai bine de o lună cutreieră acești bieți ofițeri țara în toate 

sensurile și încă nu au fost în stare să-și termine lucrarea. Prezidă la reorganizarea Armatei 

noastre adevărate capacități!  Ceea ce s-ar fi putut face în 2 cel mult 3 luni, prevăd că nu se va 

termina nici în 6 luni. Pentru Armata mea sunt însă sigur că, cu toată reaua voință de sus, voi 

fi gata la finele lui Aprilie. 

Este ceva dureros, dar și dezgustător în același timp, de văzut cantitatea enormă de 

oameni, ce se scurge prin Bacău în căutarea unităților căror aparțin. O dezordine mai mare 

este greu de închipuit. 

Cu rămășițe și oameni fugari am organizat 4 regimente, pentru a le trimite ca întărire pe 

front și le-am botezat regimentele A. B. C. D. Evident că aceste regimente vor fi dizolvate de 

îndată ce vor fi reconstituite cele organice, căci tot disponibilul în oameni va fi vărsat în 

regimentele refăcute, pe măsură ce va înainta refacerea. 

Starea igienică este deplorabilă. Aici în oraș este o adevărată oroare. Nu pot să fac 

decât complimentele mele spiritului de organizare al comandamentului de Armată rus care a 

rezidat aici, până la venirea Armatei a II-a, pe această parte a frontului nostru. 

Starea orașului, oribilă. Peste putință a merge cu automobilul mai repede decât la pas. 

Toate străzile sunt numai gropi. 

Populația moare de frig și foame, lucru ce se arată în toate păturile sociale. 

Am format un comitet de doamne, pentru a veni în ajutorul populației. Am împărțit 

orașul în circumscripții și am hotărât ca, cu mijloacele Armatei, să vin în ajutorul 

nenorociților. 

 Soția mea s-a devotat cu toată energia marelui ei suflet acestei gigantice opere de 

adevărată caritate. Asistă zilnic personal în diferitele părţi ale orașului, pe rând, la distribuirea 

de lemne și alimente. 

 

13 II  

Am intenția să văd spitalele din oraș. Am văzut primul, cel de la 4 obuziere. Peste 

3.000 de bolnavi. 

A început a se întinde tifosul exantematic; el ne prinde cu totul nepregătiți. Am pus să 

se construiască cuptoare de despăduchere, în toate părțile, adică atât în oraș, cât și pe front. 

Este necesar să se descentralizeze aglomerația aceasta enormă de lume din Bacău! 

Va trebui să fac un centru de convalescență poate la Răcoasa. Trebuie măsuri largi și 

repede luate, căci altfel nu se va putea stăvili primejdia. Se spune că în interiorul țării starea 

de lucruri este și mai urâtă. 

În unele părţi, la trupele în refacere, mor soldații zilnic cu sutele. 

La Armata a II-a starea de lucruri nu este cum aș dori și cum ar trebui să fie; totuși 

mortalitatea nu este mare, din contra, foarte mică. 
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Boala se întinde însă din cauză că oamenii de pe front vin în contact cu cei sosiți din 

interior, trimiși ca întăriri. Numărul bolnavilor crește văzând cu ochii. 

 

14 II 

Am vizitat lazăretul de contagioși; este pe cale de realizare, cred că se va organiza cu 

încetul. Ar fi trebuit să existe deja. Dar, noi ne gândeam la Budapesta și făceam înaltă 

strategie, în această parte a țării, în loc să luăm cele mai elementare măsuri, pentru o bună 

stare sanitară a Armatei. 

Colonelul Alexiu mi-a prezentat niște modele de cărucioare, pentru mitraliere. Ideea e 

bună; se reduce la jumătate numărului cailor, ceea ce este un avantaj enorm în timpurile de 

față. 

Incuria noastră și în ceea ce privește starea economică, este de neînchipuit. 

Am luat unele măsuri. Ce rezultate vor putea să dea ele nefiind generale? Am înființat 

cartele pentru carne. Voi vedea ce va fi de făcut și pentru restul alimentelor. 

Am numit o comisie care să înceapă a se ocupa de cultivarea pământului pentru recolta 

viitoare. 

Va trebui să se cultive pe o scară cât mai largă legumele și în special cartofii. 

Pentru legume am hotărât a se cultiva tot ce este disponibil prin localități: sate și orașe, 

grădini, curți, locuri virane, chiar și acoperișul caselor, acolo unde se poate pune pe el un strat 

suficient de gros de pământ. 

 

16 II 

Când am fost la Coțofenești am spus generalului comandant să facă un atac asupra 

Momâiei, ca răspuns la manifestul Sturdza. 

În loc să-l fac imediat, l-a făcut de abia ieri. 

Nu a reușit pentru că 1-a precedat de o pregătire de artilerie și 1-a întreprins cu forțe 

insuficiente. 

 

24 II 

Scrisoare de la colonelul Ferigo. S-a întors din Rusia. Zice, că pentru schimbarea de 

guvern se așteaptă închiderea Camerelor. Poate să creadă el. Eu nu!... Sigur este că nu se 

schimbă nimic. 

 

25 II 

Sentința în procesul Sturdza-Crăiniceanu, a fost monstruoasă. 

Acesta din urmă a fost pedepsit cu muncă silnică pe 15 ani. 

Va trebui absolut a se revedea procesul, căci este un adevărat non sens, prin faptul că 

un soldat, cu aceeași vină, a fost condamnat la moarte! 

 

27 II  

Guvernul a luat măsuri să se organizeze muncile agricole și am primit o înștiințare, 

desigur în scopul de a suspenda măsurile ce voiam să iau eu. 

Voi face așa în ceea ce privește arăturile, dar pentru grădinăriile din localități, le voi 

menține; le consider în afară de muncile agricole. 

Nu știu care va fi rezultatul organizării hotărâte de guvern. Cred însă că fără o 

sistematizare generală nu numai a producției dar și a consumației, mai curând sau mai târziu 

vom suferi. 

Ar trebui evaluate producția totală obișnuită, a o intensifica prin măsuri bine chibzuite, 

a evalua consumația și a subordona aceasta celei dintâi, prin măsurile cele mai severe 

posibile. 
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Nu avem însă oameni pentru așa ceva. Sunt absolut convins, că nu va ieși nimic. 

 

5 III 

O adevărată catastrofă pentru noi: revoluția în Rusia! 

Aceasta înseamnă prelungirea războiului și dacă se produce o stare anarhică în Rusia, 

ceea ce nu este exclus, ori dacă Rusia face defecțiune, ceea ce de asemeni poate fi posibil, 

atunci pentru noi este o adevărată catastrofă. 

Nu avem ieșire decât prin Rusia și în plus, avem poate un milion de ruși în țară! 

 Norocul ne-a răsfățat până la acest război și de aceea poate trecem acum prin încercări 

atât de dureroase!  

Ce va fi! 

 Dacă cei care vor lua puterea vor fi înțelepți  și energici în același timp, răul încă nu ar 

fi atât de mare. 

Nu știu ce suprafață are Marele Duce Mihail și de câtă energie este animat. Marele 

Duce Niculai este om de fier, dar nu are simpatii în Armată; din contră. 

 

9 III 

Am fost ieri noapte la Tescani, pentru ca să văd pe Prințesa Maruca Cantacuzino. 

Acum câteva zile mi-a trimis vorbă prin Locotenentul Mețianu că ar dori să mă vadă. I-

am scris că această dorință sună ca un fel de imputare pentru mine, căci am fost în casa D-

sale aproape două luni și nici nu m-am dus, nici nu i-am scris măcar să îi mulțumesc de 

ospitalitate. 

Pe un drum cât se poate de urât și după multe peripeții am ajuns de abia la 8 seara 

acolo. Am luat mai întâi masa și apoi am avut o convorbire de mai bine de două ore. 

În esență:  

Crede că în starea în care ne găsim astăzi, scăparea nu o vede decât într-un acord între 

Rege și mine. Uniți am constitui o forță care să scoată țara din prăpastie. 

I-am răspuns, că sunt gata să fac orice în folosul țării; am făcut însă în modul cel mai 

explicit rezervele mele asupra reușitei proiectului D-sale. 

Mai întâi, mă îndoiesc foarte mult să am calitățile necesare pentru a fi mai ales în așa 

grele împrejurări și fără nici un noviciat, un om de Stat. 

Apoi sunt convins că o apropiere în adevăr sinceră și dezbrăcată de orice restricție 

mintală, între Rege și mine, este de domeniul imposibilității, nu din cauza Regelui și nici din 

cauza mea. 

În orice caz, ideea Prințesei este de un patriotism admirabil, ceea ce dovedește că în 

fundul sufletului are calități superioare. Nu am voit să o descurajez, ci i-am promis că voi 

face tot ceea ce este posibil, pentru ca din partea mea să meargă totul înspre direcția voită. 

Am pomenit numele lui Știrbei. 

Atunci m-a întrebat: lucrează pentru noi? Nu am prea înțeles pe acel " noi ", dacă nu pe 

toți, oamenii de bine care nu sunt în contra prezumțioșilor de azi. 

I-am răspuns: Cred că lucrează sincer pentru Rege, căruia cred că îi este cu adevărat 

devotat. 

Trebuie, în orice caz, voiesc să pun punctul pe i în această chestiune. Am să-i scriu 

astăzi, pentru a preciza lucrurile. 

Nu mi-ar plăcea să se creadă prin faptul că nu mă dau în lături de a face orice mi s-ar 

cere în folosul țării, că eu însumi alerg după ceva. De asemenea nu aș dori să mi se exagereze 

însușirile, pentru ca în urmă să nu aibă lumea decepții... 
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14 III 

Am fost chemat la Iași. Am ajuns după amiază și am avut o audiență la Rege. Mi-a 

vorbit de chestiunea Berindei-Lupescu. Nu am putut să înțeleg în ce scop și nici nu am putut 

să deduc dacă este fixat într-un sens ori altul în această chestiune. 

 

15 III 

Fapte importante astăzi… Mai întâi Regele mi-a conferit Ordinul Mihai Viteazul cl. II 

Pentru ce?  

Mi-a spus că și o solidă rezistență este un strălucit fapt de arme. 

Dar tocmai în perioada aceasta nu am făcut absolut nimic. 

Foarte curios. 

Când am restabilit moralul unei Armate în debandadă și am oprit, cu adevărații fugari, 

înaintarea dușmanului pe frontiera Carpaților, în loc de distincție, nu primeam decât imputări. 

Când am executat cea mai grea și mai penibilă retragere ce se poate închipui, din 

întreitul punct de vedere: strategic, tactic și moral, nu am avut un cuvânt de încurajare, ba 

dimpotrivă, dacă se prezenta ocazia unei înțepături, nu era scăpată!  

Altora, pentru că erau în bunele grații ale puternicilor de la Stavca noastră , li s-au 

acordat distincții, fiindcă au știut să facă mult zgomot în jurul unor operațiuni, pe care eu le 

consideram ca episoade neînsemnate. 

Răscolind în fundul conștiinței mele, nu găsesc nici o urmă de amărăciune pentru 

această nedreptate. Dimpotrivă, aveam un sentiment de mândrie, căci mi se rezerva dreptul de 

a spune odată că: " cu toate acestea " am rămas neclintit în seninătatea mea, în patriotismul 

meu și în încrederea mea în mine însumi. 

Cea mai mare recompensă am găsit-o în iubirea ce am știut să inspir trupelor mele, sau 

mai bine zis întregii Armate și în încrederea ce au toți în mine și al cărui ecou răsună în toate 

unghiurile țării. 

În fine, lucrurile s-au schimbat. În Ianuarie, Prințul Carol a venit să-mi înmâne din 

partea Regelui și cu paradă pe piață Bacăului, marea Cruce a Coroanei României și acum 

Mihai Viteazul! 

 Doamna Cantacuzino mi-a povestit ce este dreptul, că în convorbirea ce a avut cu 

Regele despre mine, i-ar fi spus că El are cele mai bune sentimente pentru mine și după 

câteva zile i-ar fi spus ea m-a decorat cu Coroana României, ceea ce este o dovadă pipăită de 

sentimentele bune de care este însuflețit față de mine. 

Vor fi, dar eu tot mă mir și nu mă bucur deloc. 

Dacă lucrurile nu vin la timp, nu mai au aproape nici o valoare. 

De altfel, în chestiunea decorațiilor când a fost Brătianu în Rusia, a adus două cruci Sf. 

Gheorghe. Una a fost dată generalului Prezan și alta generalului Grigorescu! 

 Eroii noștri!  

Nu au fost ei cei dintâi decorați cu Mihai Viteazul? Faptul este că rușii au rămas 

surprinși, aproape rușinați de excluderea mea și generalul Zaharov a făcut o propunere din 

propria lui inițiativă pentru mine. 

Am avut o lungă conferință cu Regele și generalul Prezan, asupra unei viitoare ofensive 

a Armatei noastre. 

G-ralul Prezan propune a se forma o altă Armată română, Armata I-a. Să se puie 

această Armată în regiunea Nămoloasa. De acolo împreună cu Armata a VI-a rusească, să 

pornească ofensiva principală, pe două direcții: Armata I-a română spre Râmnicul Sărat 

pentru ca să arunce pe inimic în munți și deci să-l nimicească, iar Armata a VI-a rusească prin 

aceeași spărtură să înainteze spre Brăila pentru a deschide comunicația pe Dunăre. 



51 
 

Armata a II-a în timpul acesta va pătrunde pe la Oituz, în Transilvania și se va îndrepta 

spre Braşov. În modul acesta, din o singură lovitură, curățim toată țara de duşmani. Am 

rămas literalmente înmărmurit auzind  atâtea insanități! 

Mai întâi spargerea frontului pe la Nămoloasa și înaintarea divergentă spre Râmnicul-

Sărat și Brăila ar crea două flancuri într-o regiune care permite manevra! Apoi cele două 

jumătăți de Armate înaintând în direcții divergente cu un flanc descoperit înspre baza 

inimicului, ar însemna că înfrângerea uneia din ele să atragă un adevărat dezastru asupra 

celeilalte. 

Generalul Prezan mi-a răspuns că între cele două Armate va arunca o masă 

considerabilă de cavalerie. 

Nici până azi nu a priceput caracterul războiului actual și nu a parvenit să-și dea seama 

de adevărata valoare a dușmanului ce avem în față. Cu cavalerie să spulberi pe germani!  

Este adorabilă apoi ideea pătrunderii Armatei a II-a prin o singură trecătoare  - Oituz -, 

care și acum cade în sectorul Armatei a IX-a ruse. 

I-am opus la acest proiect, următorul:  

Armata a II-a, întărită cu două Divizii, să înainteze spre Putna și apoi spre sectorul 

Focșani - R. Sărat, pentru a împinge pe inimic din munți spre șes, obligându-l a lua front, 

orientat cu flancul drept spre frontul nostru de pe Siretul de jos. 

Această manevră de a cărei reușită sunt convins, ar înlesni trecerea Armatei I-a peste 

Siret și ar obliga pe inimic să-și rectifice frontul înapoia Râmnicului și poate chiar înapoia 

Buzăului, ceea ce ne-ar înlesni ducerea frontului pe Cricov- Ialomița. 

Peste putință să ne înțelegem. Vorbim două limbi diferite. Regele mi-a făcut impresia 

că înclină înspre ideile mele, deși cu siguranță este îndoctrinat în cealaltă direcție. 

Cine să fie autorul acestui genial plan?  

Cu siguranță va duce la un mare fiasco, dacă nu la ceva mai dureros. 

Am făcut mai multe vizite azi. 

Am văzut pe generalul Zaharov. Mi-a făcut impresia unui bun lucrător în birou. 

Este foarte îngrijat de cele ce se petrec în Rusia. Probabil că nu este în grațiile celor tari 

azi. 

Am văzut și pe Take Ionescu. Din convorbirea ce am avut cu el am dedus, că la Palat el 

este considerat ca o persoană în care nu se poate pune multă încredere. 

Ar fi cotat deci ca periculos!  

Aceasta le întrece pe toate! 

Regele mi-a cerut să mă duc să văd pe Brătianu. 

L-am văzut. Am stat de vorbă mai bine de trei sferturi de oră. Un adevărat duel de 

banalități. 

M-am ales cu promisiunea că-mi va da sprijinul, să organizez un sanatoriu de 

convalescenți la Piatra. 

Bine și atât. Cel puțin servește la ceva, această plimbare pe sub furcele caudine! 

 De altfel nu am avut Mihai Viteazul? Și nu mai am de înregistrat încă o distincție 

pentru ziua de azi? Am primit din mâna generalului Berthelot, în prezența Regelui, însemnele 

Legiunii de Onoare în gradul de mare ofițer! 

 Aș fi renunțat la toate onorificențele acestea, în schimbul adaptării planului meu 

pentru viitoarea ofensivă. 

Am văzut și pe ministrul Italiei. 

Mi-a arătat un document foarte important. La timp voi vorbi despre acest document. 

Îmi face impresia însă, că reprezentantul Italiei, însuflețit de prea multă bunăvoință 

pentru țara lui, se amestecă în treburile noastre interioare. Știu eu ce instrucţiuni are el?  
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16 III 

Am văzut pe M. Cantacuzino. 

Conservatorii cred că au găsit în mine pe viitorul lor șef. 

Nu știu ce va fi. Pentru moment sunt soldat și atâta tot; vom vedea ce va fi mai târziu. 

Am dejunat la palatul Reginei. 

Nimic de semnalat. Regele mi s-a părut de o extremă bunăvoință cu mine. Regina ceva 

mai rezervată, dar foarte amabilă. 

M-a întrebat mai cu seamă, asupra situației din Rusia. Nu am putut să-i spun ceva cu 

miez, pentru că nu cunosc lucrurile, decât incomplet și foarte superficial. 

De la Palat am plecat direct la Bacău. 

În Roman am văzut pe Numa Frumușanu. Din cele ce mi-a spus el și din cele ce mi-a 

spus aseară generalul Vasilescu Paraschiv, fostul Comandant al Armatei I-a, am putut în fine 

să mă lămuresc asupra evenimentelor de la Tg. Jiu. 

Marea victorie, despre care mi-a vorbit generalul Berthelot, când a venit să mă vadă la 

Băicoi, și mulțumită cărei victorii,  zicea el că s-a îmbunătățit definitiv situația în Oltenia, a 

fost o colorată bășică de săpun. 

Divizia 11-a bavareză, care se zicea că a fost distrusă acolo, a fost aceea care 1-a strâns 

de aproape și necontenit pe generalul Vasilescu, în timpul retragerii din Noiembrie. 

Strategia noastră! ... 

 

19 III 

Ideile revoluționare din Rusia se întind cu repeziciune. Soldații poartă cocarde roșii. S-a 

suprimat salutul, actele de necuviință (nu mai zic de indisciplină, căci disciplina a dispărut) 

nu mai cunosc margini. 

Am fost la Piatra și am dat acolo de o mare manifestație. 

Am intrat în vorbă cu niște soldați (ruși) asupra înțelesului acestei manifestații și nu au 

știut ce să-mi spuie. Știu numai că ei au acuma libertate și atâta. 

Când au aflat cine sunt, mi-au făcut o călduroasă manifestație amicală. 

 

22 III 

Regele a sosit din nou. Nici prin minte nu-mi putea trece adevăratul motiv!... 

În orice caz, este o zi de mare însemnătate denotă, că o stare, de foarte serioasă 

îngrijorare domnește în cercurile înalte ale țării. 

Probabil că au contribuit mult la producerea ei evenimentele din Rusia, care devin din 

ce în ce mai complicate. 

M. S. Regele a inspectat centrul de instrucție, a asistat la un mic exercițiu tactic la câmp 

și apoi s-au vizitat spitalele " Regele Ferdinand" și  "Cazarma 4 Obuziere ". 

A fost mulțumit de modul cum sunt adăpostiți și îngrijiți bolnavii. 

În realitate, la Obuziere totul este organizat foarte primitiv, dar pare că la Iași este ceva 

îngrozitor și de aceea modestia, ca să nu zic sărăcia, de aici, nu este băgată în seamă. 

După amiază (masa a fost luată în vagon) am mers la cele două Divizii în refacere, a 8-

a la Răcăciuni și a 1-a la Negri. 

După revistă și defilare, în fiecare loc, Regele a pus a se strânge trupa în careu și a ținut 

câte o cuvântare cam la fel. 

În rezumat, deși o introducere, cu care arăta mulțumirile Sale pentru bravura 

desfășurată în trecut și nădejdea ce pune în bravura viitoare, prin care se va izbuti a se libera 

țara de dușmani, a dat soldaților făgăduiala că pământul, pentru care luptă, va fi al lor. 

Cuvântarea, deși într-un mediu exclusiv militar, avea în partea ei finală, un caracter 

eminamente politic. 
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Am crezut că nu era în căderea mea, să răspund Regelui, căci ar fi fost o necuviință să 

ignorez în răspunsul meu partea politică a cuvântării, iar pe de altă parte atingând acel punct, 

m-aș fi amestecat în lucruri care ieșeau din sfera atribuțiilor mele. 

Am tăcut. 

 

23 III 

Am trecut noaptea în tren la Pufești. 

Am mers apoi cu automobilele la Divizia a 12-a (general Moșoiu) la Varnița. Revista, 

vizitarea unei baterii pe poziţie apoi dejun la Divizie. 

Aspectul trupelor excelent. Oamenii bine sub toate raporturile, cu moralul foarte ridicat, 

foarte voioși. Generalul Moșoiu este un bun soldat. 

După amiază am mers cu trenul până la Căiuți, iar de acolo cu trenul pe frontul Diviziei 

a 6-a (general Arghirescu). Vizita a ținut până seara târziu. 

La ora 11 noaptea am luat masa la Bacău, la mine acasă. 

În această privință sunt necesare unele detalii. 

Ieri, în tren, maiorul Știrbei mi-a spus că Regele se așteptă să fie invitat la mine, la 

dejun. 

Am spus că nu mi-aș fi putut închipui așa ceva, însă timpul nu este pierdut și dacă M. S. 

voiește, poate lua masa de seară la trecere, azi prin Bacău. 

Regele a primit și am telefonat imediat acasă, pentru pregătiri. 

La sfârșitul mesei am ținut un toast, prin care mulțumeam regelui de înaltă cinste ce mi-

a făcut și drept recunoștință, îi uram realizarea dorințelor și intențiilor exprimate, în 

cuvântările ținute pe front. 

După masă, Regele a plecat și mi-a spus în momentul despărțirii, că duce cu sine cele 

mai bune impresii. 

Cu siguranță că așa era. Întrebarea este, cât vor ține ele. 

Sunt convins că amicii de la Iași nu dorm. 

 

2 IV 

Am avut o foarte mare mulțumire sufletească, noaptea trecută. 

Am mers la Garbovani să serbez Sfânta Înviere cu delegați din toate Corpurile Armatei. 

La ora 12 s-a oficiat Sf. Înviere în parc, foarte frumos pregătit. La terminarea 

serviciului divin, am pus de s-a citit ordinul de zi dat Armatei pentru sărbătorile Paștelui și 

apoi am ciocnit cu oamenii așezați în mese în prelungirea mesei ofițerilor. 

La sfârșitul dejunului am închinat în sănătatea familiei Regale și apoi a familiilor celor 

care apară cu pieptul moșia strămoșească. 

Apoi am pus muzica să cânte dansuri naționale. 

Mai bine de o oră am asistat la dansul oamenilor, care s-au animat din ce în ce mai 

mult. 

Simțeam foarte bine că ofițerii, soldații în strigătele lor de iubire pentru mine, vibra 

toată nădejdea și încrederea ce pun ei în mine. 

Era o bucurie nesfârșită în sufletul meu, înconjurată însă de o deasă ceață de mâhnire 

căci ei nu știu anume că: în afară de influența morală, nu pot nimic sau aproape nimic. 

Dimineață am sosit acasă având încă în urechi ovațiunile spontanee ale soldaților, la 

plecare. 

 

11 IV 

Eveniment important. 

Ieri Regina a fost la Roman că să viziteze spitalele, între altele și pe acela al soției mele. 

Nevasta mea a mers ea la Roman că să întâmpine pe Regină. 
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Azi dimineață au sosit cu trenul la Bacău. 

Întâmplător plecau 30 de noi companii de mitraliere pe front. Le-am făcut să defileze în 

fața Reginei. 

S-a început după aceea vizita spitalelor. 

La ora 1 s-a luat dejunul în casa noastră. 

Când s-a pus temelia casei Perlberger își închipuia cineva, că vor veni Suveranii să ia 

masa și să găzduiască în ea?  

Și bietul stăpân al casei, deținut în tabără, urmărit  de o ură stupidă și neînțeleasă. 

După dejun s-a continuat cu vizita spitalelor, iar la ora 5:30, ceaiul la noi acasă, unde 

am invitat familiile ofițerilor însemnați și mai mulți ofițeri francezi și ruși.  

 Destulă animație ... Regina a fost foarte gentilă cu toată lumea. 

Seara masa în tren. 

 

12 IV 

Aseară am plecat cu trenul la Onești. 

Dimineață, inaugurarea spitalului și apoi dejun, pregătit prin îngrijirea generalului 

Grigorescu. 

Totul a fost foarte bine organizat. Nu mi-a plăcut numai cuvântarea ținută în urma 

serviciului religios. Era prea tămâietor de o fanfaronadă cam nepotrivită. Când mai mult 

decât jumătatea țării este cotropită și lupți alături cu un popor în efervescență, nu ştiu dacă 

sună bine cuvântul de Împărăteasă. 

Tărie și curaj, da, cât de mult, dar cu belșug de fapte sobrietate de cuvinte. Însă ce poți 

face, omul este cum este. 

După dejun, vizită la Mănăstirea Cașinului. 

Și aici primirea a fost nu se poate mai frumos organizată de colonelul Dabija, 

Comandantul Brigadei a 16-a. 

Seara, plecarea spre Bacău. Masa în tren apoi de la Bacău, Regina a continuat mai 

departe. 

 

22 IV 

Extraordinar. 

La 6 sunt înștiințat la telefon, de maiorul Florescu, că voi avea vizita a două persoane, 

care îmi vor face mare plăcere. 

Comunicare enigmatică; totuși am pus a se lua în grabă măsurile necesare. 

La ora 8, sosește Regele și Prințul Niculae. 

Au plecat incognito, din cauză că în Iași s-a bănuit o mișcare antidinastică. 

Ce farsă! 

Zeloșii au exagerat lucrurile, iar panica a făcut restul. 

Incontestabil, un moment de slăbiciune. 

Mi se va ierta oare, că am fost ales ca punct de sprijin, într-o situație crezută critică, dar 

care în realitate nu a fost decât o înscenare nedibace?  

Ar trebui o anchetă din cele mai severe și sunt sigur, că se vor descoperi lucruri din cele 

mai interesante. 

 

23 IV 

Am plecat la ora 9 din Bacău cu trenul spre front. La ora 11 am debarcat la Pufești. De 

aici cu automobilul pană la Moșinoaele, unde am găsit rezerva Diviziei a 3-a, Regimentul 4 

Argeș. 

Paradă și distribuiri de decorațiuni. 

Regele era fericit, simțindu-se în mijlocul trupelor. 
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Am mers apoi, până în apropierea postului de comandă al regimentului 2 Vânători. S-au 

distribuit decorațiuni și s-au ținut cuvântări. 

Eu m-am oprit cu generalul Văitoianu la marginea păduri, în fața Mărăștilor și am fixat 

cu terenul sub ochi, definitiv, direcțiile de atac. 

Terenul se prezenta foarte bine; cred că spărtura se va putea face între Mărăști și 

Încărcătoarea și apoi atacul se va îndrepta spre Vizantea Mănăstirească. 

Am luat dejunul la Divizia a 3-a, la generalul Mărgineanu. Pe drum înapoi spre 

Moșinoaele, m-am abătut cu generalul Văitoianu, spre a-mi alege observatorul, pentru timpul 

ofensivei proiectate. 

L-am fixat pe Dealul Carpenului, în apropiere de cota 707. 

Noaptea în tren. 

 

24 IV 

Am vizitat spitalul în construcție la Coțofenești. 

Proiectul a fost făcut pe baza unei idei cât se poate de strâmte. 

Am spus arhitectului Hârjeu, un om foarte priceput, să lărgească proiectul în socoteala 

Armatei și să comunice aceasta Direcției Generale a Sănătății Publice. 

Am călătorit apoi cu trenul, cale îngustă, din valea Bâlca și apoi șoseaua Coțofenești - 

Moșinoaele. 

Toate aceste comunicații, se datoresc activității și priceperii Comandantului Corpului II 

Armată, generalul Văitoianu. 

Am mers apoi la Divizia a 7-a, cantonată la Valea-Seacă. Regimentul 14 a defilat pe 

ploaie. Aspect mediocru. 

Regele a decorat pe colonelul Rujinschi cu Mihai Viteazul. 

Acuma câtva timp, am primit o propunere din partea generalului Grigorescu pentru 

decorarea colonelului Rujinschi cu Mihai Viteazul, pentru bravura desfășurată în " marea 

bătălie de la Oituz ". 

Am cerut să mi se trimită o relație asupra acelei mari bătălii, pentru ca să văd dacă este 

cazul de a face propunerea ce mi se solicită. 

Nu am primit nimic, până acum. 

Totuși astăzi văd că se recompensează bravura semnalată, dar poate să fie bine meritată. 

Atât cât cunosc eu pe colonelul Rujinschi, mă tem foarte mult să nu fie și aici o 

exagerare, datorită acelei tacite și mutuale admirații, de care am găsit îmbibată atmosfera în 

care a operat Armata de Nord. 

După amiaza am avut parada la Divizia a 12-a, de sub comanda generalului Moriu. 

Prezentarea recruților, revista, defilarea la Copăcești. 

Aspect în adevăr înălțător. 

Seara, masa cu ofițerii și trupa Diviziei, pe un teren anume pregătit. 

Am ținut o cuvântare, în scopul de a ruga pe M. S. Regele să aibă încredere nețărmurită 

în Armată. 

Cred că aceste cuvinte, erau necesare în împrejurările de față, atât pentru Regele 

personal, cât și pentru acei care și-ar închipui, că o zguduire a așezământului nostru politic, ar 

putea să fie încercată. 

Generalul Moșoiu, Comandantul Diviziei, a ținut și el o cuvântare. 

Putea face mai bine să se abțină, cu atât mai mult că așa și era stabilit. Dânsul a vorbit 

când au fost prezentați recruții. 

Lăsând la o parte că totul nu a fost decât repetarea frazelor sunătoare de ideal, victorie, 

împărății, etc., dar mi-a făcut impresia, că nu este tocmai omul pe care îl credeam. 

Doresc să fie greșită această impresie, de care de altfel mă voi ține independent, până la 

o probă absolut sigură. 
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Seara a fost cât se poate de animată; la plecare, animația s-a transformat în entuziasm. 

 

25 IV 

Am sosit la Bacău la 8. După două ore, am plecat în automobile la Piatra. 

Am mers la mânăstirea Bistrița, unde am vizitat biserica și monumentul lui Alexandru 

cel Bun. 

O părăsire neiertată și biserica și monumentul Domnitorului. 

Am luat dejunul pe câmp. Regele a fost în cele mai bune dispoziții. Totul s-a petrecut în 

chipul cel mai simplu. 

La întoarcere, am trecut pe dreapta Bistriței, și am arătat Regelui locul ce am ales 

pentru sanatoriul zis  "Carpații ". Este încântător și cred că vom face acolo, ceva și util și 

frumos în același timp. 

În oraș, Regele a vizitat spitalul Crucea Roșie, unde a decorat mai mulți ofițeri și 

oameni de trupă, răniți. 

Masa acasă  la mine, iar după masă, la ora 10, ceai pentru ofițerii străini, din 

garnizoană, și ofițerii superiori români. 

Destulă animație. 

Regele s-a liniștit cu desăvârșire. 

Mai întâi, atmosfera de pe front și din Bacău atât de asigurătoare, apoi știrile bune de la 

Iași au terminat prin a-l convinge, că totul s-a redus la o alarmă lipsită de temei. 

Dar tocmai aici stă răul, cred, pentru mine. 

 

26 IV 

Plecarea era hotărâtă pentru după amiază. În urmă s-a schimbat și s-a fixat pentru 

noapte. După amiază o excursie în automobil până la Moinești. 

În cursul dimineții pe care am petrecut-o acasă, am avut o lungă întreținere cu Regele 

asupra diferitelor chestiuni de ordin general și asupra simptomelor de unele mișcări socialiste 

la noi. 

Plecarea din Iași s-a datorat mai cu seamă faptului că un grup de vechi socialiști și 

tineri liberali, sub G. Diamandi, s-ar fi pus în legătură cu revoluționarii ruși. 

Între acei care formează grupul este și Tilică Ioanid. 

Am spus Regelui că-l voi chema la Bacău și sunt sigur că vom afla ceva de la dânsul. 

Regele nu numai că a încuviințat, dar a părut chiar mulțumit de propunerea mea. 

După dejun, o falsă alarmă, că într-un tren venind din direcția Burdujeni, în două 

vagoane ar fi soldați ruși revoluționari cu femei și că ar fi deciși să vină la Bacău să atace pe 

Rege. 

La Roman ar fi văzut în gară trenul Comandantului Armatei I-a și crezând că este trenul 

regal, ar fi încercat să-l atace. 

După minuțioase cercetări, am putut constata că nu a fost decât exagerarea unor 

cuvinte, prinse de un împiegat inferior din Burdujeni, de la doi soldați ruși. 

Voi pune să se facă o anchetă minuțioasă, pentru a pedepsi pe cei care fac exces de zel. 

Excursia la Moinești nu a prezentat nimic interesant; era pur și simplu o trecere de 

timp. 

La ora 11 Regele a plecat. 

Despărțirea destul de călduroasă. 

Atmosfera din Iași va coborâ desigur termometrul dispoziției Suveranului. 

 

6 V 

Am avut vizita generalului Berthelot, pe care 1-am găzduit la mine, împreună cu 

adjutantul lui. 
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Am mers la centrul de instrucție, pentru ca să se asigure de activitatea ofițerilor 

francezi. 

Pare că trebuie să plece în Franța, unde va primi comandamentul unei Armate. 

Independent de sentimentele lui față de mine, cred că vom câștiga, dacă va fi înlocuit. 

Cu cât îl cunosc mai bine și de fapt îl cunosc foarte puțin, cu atât mă conving mai mult 

că alegerea comandamentului sau guvernului francez, nu a fost din cele mai fericite. 

De o suficiență nemăsurată, căptușită cu o superficialitate uimitoare:  

În Rusia, evenimentele nu au nici o importanță pentru el: " Se va rezolva curând!" 

La noi, lucrurile merg de minune! În Franța, germanii de abia mai rezistă! 

 În orice caz, este o natură fericită și aceasta se dovedește prin proporțiile corpolenței 

sale. 

Nu pune prea multe la inimă, vede totul în bine și în două cuvinte rezolvă chestiunile 

cele mai complicate. 

Vom vedea ce va face în Franța, căci de activitatea lui în țară la noi, nu cred că vor fi 

încântați francezii, când se vor cunoaște lucrurile mai târziu. 

Față de mine, de rândul acesta a fost foarte amabil și ce este curios, că în toate 

convorbirile a fost continuu de acord cu părerile mele. 

Ne-am despărțit în termenii cei mai buni. 

În realitate, cred că este un suflet bun și s-a lăsat a fi influențat de cei interesați în 

cauză. Eu nu regret atitudinea lui față de mine personal, ci numai că nu a văzut clar. Cu mai, 

multă perspicacitate și prudență, poate că ar fi putut, prin influența lui, să ne cruțe cel puțin de 

unele părţi din relele care s-au abătut asupra capului nostru. 

Îl cred foarte răspunzător de dezastrele de la Jiu și mai cu seamă de pe Argeș, unde 

Armata noastră a fost înfrântă, ceea ce s-ar fi putut cu siguranță evita. 

Se poate să mă înșel, dar până la probe sigure, aceasta este credința mea. 

 

18 V 

Sunt chemat în Iași pentru a da relații asupra afacerii Wexler. Se crede că lucrurile au 

fost puse la cale de Armată. 

Am fost să văd pe noul " ajutor al augustului Comandant al frontului Român" generalul 

Cerbacief. 

Mi-a făcut impresia unui om șters. 

Are ticuri: dă din umeri, închide din ochi și când stă în picioare, are vârful unui picior 

întotdeauna în sus, iar călcâiul apăsat în jos. 

Vorbește multișor și foarte neînțeles, pronunția încurcată; parcă ar avea ceva în gură. 

Asupra situației, mi-a spus că nu poate emite nici o părere, deoarece nu o cunoaște. 

Nu cred că este omul care ne trebuia. 

Avem toate noroacele! 

 

 23 V 

Vizita Generalului Cerbacief. A venit aseară la Bacău. L-am găzduit la mine. Am trecut 

seara împreună. După masă, am invitat ofițerii ruși, ofițerii francezi și ofițerii superiori 

români. 

Azi am mers pe front. Mă instalam dar la postul meu de observație de pe dealul 

Carpenului, unde am pus două baterii să tragă asupra unuia din punctele sectorului ce va fi 

atacat. 

Rezultatul a fost mai mult decât satisfăcător. 

Am mers apoi la Divizia a 12-a (general Moșoiu), care este în Suceava. A fost trecută 

în revistă. Defilare. 

Impresia excelentă. 
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Am luat dejunul la Divizie și apoi am plecat îndărăt la Bacău. 

Am avut o lungă și interesantă convorbire cu generalul Cerbacief. 

Subiectul: viitoarea ofensivă. 

A început prin a-mi spune, că-i este foarte penibil să amestece considerații politice în 

proiecte de operațiuni militare. 

A găsit stabilit planul că lovitură principală să pornească de pe frontul Armatei a I-a, iar 

Armata II-a să facă numai un atac demonstrativ, sau mai bine zis, o acțiune cu scop limitat. 

Mi-a spus, că chiar cu acest plan, el ar fi fost de părere; ca să conduc eu atacul 

principal, adică să fiu trecut la Armata I-a. I s-a spus însă că aceasta nu se poate, tot din 

considerații politice. 

I-am arătat defectele planului adoptat. 

L-am pus în neplăcuta situație, să apere o chestiune, de a cărei raționabilitate nu era 

convins, deloc. 

Am avut această impresie cel puțin, căci la argumentele mele, dădea niște răspunsuri 

mai mult că șubrede. 

Când i-am spus, că împingând pe dușman cu spatele spre munți, îl punem în situația de 

a ne rezista cu puține forțe și de a ne învălui apoi stânga, îndreptată spre R. Sărat, mi-a 

răspuns că în munți dușmanul nu poate să reziste. 

I-am reamintit, că stânga ofensivei lui Brusilov a mers foarte bine, în Bucovina, până a 

ajuns în poalele munţilor și acolo s-a oprit. 

Mi-a răspuns că acolo au fost alte motive. Nu am insistat ... dar i-am spus că la finele 

lui Septembrie 1916 am luat comanda Armatei în debandadă și dacă am putut să opresc pe 

dușman, a fost numai mulțumită faptului că eram în munți. 

Mi-a răspuns: "acolo 1-ai oprit Dumneata, nu munții sau Armata ". Când ți se aduc 

astfel de argumente, orice discuție mai departe este de prisos. 

 

29 V 

Sunt chemat din nou la Iași. Am fost primit de Rege, cât se poate de bine, aproape 

cordial. Mi-a spus că este o greșeală din partea mea, că permit sublocotenentului Grigore 

Filipescu să facă politică pe numele meu. 

Am asigurat pe Rege, că nu am dat sublocotenentului Gr. Filipescu nici o împuternicire 

a face așa ceva și că nici nu cred ca el să fi făcut o asemenea greșeală. Cred mai degrabă că 

sunt născociri de ale rău voitorilor, cu care de altfel sunt foarte deprins. 

Regele a insistat însă a-mi recomanda să mă țin departe de politică, spunându-mi că 

sunt o forță și nu trebuie să mă uzez și că El dorește ca raporturile între noi să fie amicale. 

Desigur că în momentul acela era sincer, dar era și Dânsul ca și mine victima unei 

manevre, pe cât de abile, pe atât de perfide, care însă nu va reuși.   

Toată istoria din cursul iernii a fost o simplă manevră. Au împins pe Rege a permite să 

mi se oglindească posibilitatea chemării mele în capul guvernului, în speranța că-mi voi băga 

cel puțin un deget în angrenajul intrigilor politice. Din fericire am fost destul de circumspect 

și m-am ținut la distanță. 

Neputându-mă învinui direct, au căutat a da probe indirecte și atunci au prezentat pe 

Grigore Filipescu ca pe un emisar politic al meu. 

De fapt, lucrurile s-au petrecut în așa fel, că proba materială contrară era foarte ușor de 

făcut. 

Acum câteva zile, slt. Gr. Filipescu, fiind în Iași, scrie maiorului Reesel, că acolo 

numele meu umblă din gură în gură și că, fiecare îl întrebuințează cum crede. Spunea că ar fi 

de părere să merg la Iași pentru a cere o audiență la M. S. Regele, în care să arăt că tot ceea 

ce se spune, este în afară de cunoștința mea. 
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Deci slt. Filipescu făcea tocmai contrariul de ceea ce se presupunea, sau mai bine zis de 

ceea ce cu intenție i se atribuia. 

Am spus maiorului Ressel, că nu cred necesar a mă duce să mă justific, de o vină pe 

care nu am. Ar însemna poate dimpotrivă, a mă învinui singur. Eram de părere, că slt. 

Filipescu să se ducă la maiorul Știrbei și să-i spuie ceea ce gândesc în această privință. 

Slt. Filipescu s-a dus nu la maiorul Știrbei, ci la Henri Catargi. În orice caz, maiorul 

Ressel și cu Henri Catargi pot oricând atesta că Filipescu nu numai că nu a uzat în scopuri 

politice de numele meu, prin împuternicire de la mine, dar că atunci când a văzut că se 

abuzează de numele meu, m-a pus la curent și m-a consiliat să reacționez. 

Concluzia practică a acestui incident, în care slt. Filipescu nu avea absolut nici o vină, a 

fost că Regele 1-a oprit de la înaintare! ... 

Regele mi-a spus-o lămurit... 

Regele mi-a mai spus între altele, că am vorbit cu Tilică Ioanid și cu Dl Ioan 

Cantacuzino (doctorul). 

Era foarte bine informat! 

 I-am spus că era adevărat, dar cu Tilică Ioanid am vorbit prin autorizația însăși a 

Regelui, iar cu Doctoral Ioan Cantacuzino, am vorbit numai chestiuni de serviciu și i-am pus 

o simplă întrebare politică. 

Tilică Ioanid mi-a spus că sentimentele dinastice sunt unul din punctele principale ale 

programului lor. Mi-a spus însă că dacă guvernul va ieși din constituție, prin mijloace 

violente, atunci vor recurge și ei la mijloace violente. 

L-am întrebat dacă pot spune aceasta Regelui și el mi-a spus că nu are calitatea de a-mi 

răspunde la această întrebare, dar că peste puține zile va veni Dl Cantacuzino și să-l întreb pe 

el. 

Asta a fost totul. 

Cu toate protestările de afecțiune ale Regelui, am plecat amărât, căci este mai mult ca 

transparentă urzeala perfidă în care a căzut și în care puteam să cad și eu, dacă nu eram atât 

de circumspect, încât să mă țin constant la distanță. 

 

30 V 

Mare consiliu în vederea ofensivei proiectate. 

Participa: M. S. Regele, Prințul Carol, generalii Cerbacev, Golovin, Prezan, Chrisțescu 

și eu. 

G-lul Prezan face o expunere a situației și caută să explice atât motivele cât și 

dezvoltarea ofensivei, astfel cum este proiectată. 

Când mi s-a cerut părerea, am început prin a spune, că nu înțeleg scopul acțiunii, 

deoarece în ordinul primit se pune ca scop:  

A fixa forțele dușmane pe întregul front;  

A nimici forțele dușmane ce se găsesc în fața sectorului Nămoloasa, înaintând în 

direcţia R. Sărat. 

A fixa forțele este ceva concret, dar situaţia generală nu face a fi necesară o ofensivă, 

pentru aceasta. 

Pe nici un front al teatrului general de război, situaţia nu este de așa fel, încât să 

necesite o grabnică concentrare de forțe dușmane, prelevate de pe frontul din fața noastră. 

Pe de altă parte, dacă ar fi chiar necesar, forțele dușmane pe întregul front român sunt 

atât de reduse,  față de ale noastre, că o preluare este aproape exclusă. În orice caz mare lucru 

nu s-ar putea lua. 

Rămâne al doilea punct: nimicirea. 
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Această formulă teoretică, este și vagă și nerealizabilă. Nu se nimicesc forțele astăzi. 

Nu am fost nici noi nimiciți, cu atât mai puțin vom putea noi să nimicim pe germani, care au 

dovedit că știu să facă războiul. 

Am conchis că scopul trebuie să fie concret, bine definit. 

Cerându-mi-se părerea am spus, că eu 1-aș formula: ducerea frontului de pe Siret pe o 

altă linie, bunăoară: Mostiștea-Ialomița-Cricovul sau o alta oarecare. 

Golovin mi-a spus, că asta va depinde de modul cum se vor desfășura operațiile. 

Părerea mea, am răspuns, este că în desfășurarea operațiunilor trebuie să avem un front 

de orientare: obiectul material de atins. Silința noastră va trebui să fie constant să dominăm 

împrejurările și numai în caz de absolută imposibilitate să ne supunem lor. 

A fost de prisos; au rămas în părerile lor. 

Am trecut la detalii. 

Am spus că dacă se sparge frontul, în câmpie vom avea două mari inconveniente. 

Spargerea în centru ne va obliga să facem două conversiuni și în adevăr noi avem 

intenția ca, cu Armata a VI-a să facem o conversiune la stânga spre Dunăre, iar cu Armata I-

a, o conversiune la dreapta, spre munți. 

Creăm două flancuri în aer, spre dușman. 

Copleșirea uneia din aceste Armate se va traduce în dezastru pentru cealaltă.  

Mi s-a răspuns de G-lul Prezan că flancurile vor fi apărate cu cavalerie! 

Mai sunt oare posibile astfel de enormități?  

Spargerea frontului în câmpie va duce desigur la operații manevrate și ar fi o greșeală 

enormă, a ne crede superiori germanilor în manevră. 

Ei au și experiența lucrului și sunt mai bine încadrați și mai bine utilați!  

Generalul Golovin, cel mai de seamă dintre toți, mi-a spus că a ales acel sector, din 

cauza condițiilor locale. Cred că spargerea este mai sigură pe acolo. 

Sunt mai puține întăriri ca în alte părţi. 

În adevăr am văzut această curioasă teorie dezvoltată în niște instrucţiuni emanate de la 

comandamentul rus. 

Am căutat să arat că este bine, neapărat a prefera punctele care mulțumită condițiilor 

locale sunt mai ușor de atacat, cu condiția însă sine qua non, ca atacul odată reușit să se poată 

dezvolta cu urmări corespunzătoare sacrificiilor. Ceea ce nu pare că a fi cazul în sectorul ales. 

Am vorbit cu G-lul Prezan. 

Generalul Cerbacev m-a întrebat atunci, care ar fi după mine direcţia de dat atacului.  

Am spus că inimicul are în eșichierul Româno-Transilvan, două fronturi: unul în 

Transilvania, care începe la Oituz și se termină în Bucovina și altul în Muntenia, de la Oituz 

până la Dunăre. 

Intenția noastră este să ne îndreptam sforțările, în contra acestui din urmă. Dacă 

izbutim să spargem linia dușmană în punctul de joncțiune al celor două fronturi menționate, 

putem arunca stânga inimicului de la Kezdy Vasarhely spre Sud, iar dreapta lui din 

Muntenia, spre R. Sărat. Atât în contra stângii cât și a dreptei inimicului, acțiunea noastră va 

trebui să fie învăluitoare. 

În spatele dreptei noastre învăluitoare, s-ar găsi partea neaccesibilă a munţilor, ușor de 

apărat și nefavorabilă unei concentrări mari de forțe dușmane, pentru a ne amenința serios. 

Am arătat pe de altă parte că acțiunea noastră în munți va cu siguranță, căci după 

ruperea frontului contra-manevra inimicului se va izbi de greutăţile terenului și deci nu va 

putea să pareze la timp loviturile acțiunii noastre de exploatarea primului succes, întotdeauna 

sigur dacă este bine pregătit. 

Eram și trist amărât, în același timp, să ascult obiecțiile. 

Cea mai puternică era, că nu voi putea să mișc și să hrănesc trupele, în zona mea de 

operații. 
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Am răspuns că-mi asum toată răspunderea, deoarece cunosc perfect regiunea. Am 

operat în toamna trecută retragerea pe acolo pe un timp foarte defavorabil și în condiții 

morale deplorabile. 

Este interesant să reamintesc acum, după ce lucrurile au trecut, că trei luni după ce am 

expus proiectul meu de control ofensivă, s-a petrecut o acțiune analoagă pe frontul italian, în 

sectorul Isonzo. 

Germanii au ales ca punct principal pentru atacul lor, stânga italiană, care avea ca 

punct principal de sprijin, Caporetto. L-au învăluit cu dreapta lor, obligându-l să facă  o 

ușoară conversiune la stânga înapoi atunci au împins pe italieni până la Piave, menținându-

se constant  

în poziție dominantă. 

Evident că nu știam în Iunie la Iași, ce se va petrece în Octombrie la Caporetto! La 

situații analoage, soluțiile se impun. 

Din cauză că s-a făcut altfel decât ar fi trebuit, sforțările noastre au dus, tot numai în 

zona muntoasă, la un început de izbândă (la Mărăști) pe când germanii în situație analoagă, 

au putut obține o strălucită victorie, care dacă nu s-a transformat în dezastru, este mulțumită 

faptului că italienii au putut să desfășoare virtuți militare excepționale... 

Totul era de prisos. 

Am cerut să mi se lase cel puțin Armata neciuntită, adică toate Diviziile, căci mi s-au 

luat două (7 și 12) spre a le da la Armata, I-a. 

Și aici rezistenţă absolută, deși Regele părea că înclină spre vederile mele. 

Să le dea Dumnezeu noroc. Am convingerea că mergem orbește la o acțiune care se va 

sfârși prin înfrângere dureroasă pe frontul Armatei I-a. 

Pe frontul meu sunt sigur că vom avea victorie, dar o victorie nefolositoare, din punctul 

de vedere strategic. Ne vom spăla puțin, din cel moral. 

Înainte de plecare am fost chemat la o parte de Rege mi-a spus, că atunci când mi-a 

trimis un ordin observator că nu am rezerve, dându-mi ca exemplu Armata de Nord, a fost 

indus în eroare!  

Pot să consider această mărturisire că o satisfacție tardivă. Rămâne însă în picioare, că 

un Comandant de Armată care izbutește prin influența lui personală să redea încrederea unei 

Armate în debandadă, primește un ordin dur, pentru un fapt care, dacă ar fi fost chiar just, 

încă nu justifica procedarea. 

Ce atmosferă favorabilă mie, trebuie să fi domnit atunci la Marele Cartier General! De 

altfel, azi, persoanele sunt altele, dar atmosfera nu s-a modificat mult. 

Am fost foarte penibil impresionat de atitudinea generalului Christescu pe timpul 

consfătuirii. 

Cosi va il mondo! 

 

3 VI 

Vizita pe front a ministrului de război belgian, Wanderwelde. 

Am fost la Divizia 1-a (glx Strătilescu) pe frontul: Varnița - Răcoasa. 

Am văzut unele baterii, apoi recruții în fine rezerva Diviziei. 

Am luat dejunul la rezervă; cuvântări banale. 

Wanderwelde socialist, nu numai convins, dar mi se pare chiar fanatic. A venit pe 

frontul nostru pentru a vorbi soldaților ruși. Nu știu ce rezultat practic va obţine; cred că nici 

unul. 

Am profitat de ocazie, să vorbesc din nou cu generalul Cerbacev, care a venit și el cu 

Wanderwelde. 
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Mi-a spus că spera să capăt cel puțin o Divizie, dacă nu chiar o Divizie și jumătate, dar 

știu că Marele Cartier General român este contra. I-am spus de ce nu vorbește el cu Regele, 

deoarece este de părere și am avut impresia că și Regele înclină în a nu mi se lua Diviziile. 

Mi-a răspuns că nu poate să treacă peste Marele Cartier General român. 

Curioasă organizațiune de Comandament!  

Ce rol are Comandantul frontului, ce rol ajutorul, ce rol șefii de Stat Major, căci sunt 

doi?  

 

16 VI 

Conferința la Domnești, sub președenția generalului Cerbacev, în vederea acțiunii 

ofensive proiectate. 

Prezenți: generalul Ragoza, Comandantul Armatei a IV-a cu Șeful de Stat Major, 

Comandanții Corpurilor de Armată rusești, generalul Văitoianu, Inspectorii de artilerie, 

ofițerii francezi, etc. În total cam 30 de persoane. 

Trebuia a se hotărî detaliile acțiunii. 

Am emis părerea, că atacul Corpului VIII rusesc contra poziției de la Momâia ar trebui 

să înceapă, după ce vom fi ajuns noi cu dreapta pe Șușita. Rușii au insistat să înceapă odată 

cu noi. Nu am putut să am ceva contra. Dacă le convine să facă sacrificii inutile, cu atât mai 

rău pentru ei. 

Am arătat insuficiența artileriei mele; mi s-a promis două baterii de munte, dar mi s-a 

recomandat să iau obuzierele de la Divizia a 8-a. 

Am atras atenția, că ar fi imprudent a se face așa ceva. Nu trebuie exclusă posibilitatea 

unei contra ofensive germane, care de obicei nu se produce în punctul atacat, ci în apropierea 

lui. Direcția Oituz pare indicată pentru o astfel de contramanevră. 

Generalul Cerbacef cu Șeful său de Stat Major, consideră ca puțin probabilă o astfel de 

contramanevră și în orice caz, ce influență ar putea să aibă înaintarea unui Regiment sau cel 

mult a unei Brigăzi pe vreo direcție oarecare. De ce își  închipuie ei că nemții vor face o astfel 

de întreprindere cu un Regiment sau cel mult o Brigadă, este greu de înțeles. 

Dar surprinzător este că oamenii aceștia scapă din vedere importanța direcției Tg. 

Ocna-Moinești. 

Le atrag în această privință atenția, dar cu foarte puțin succes. 

Mărturisesc adevărul, că m-am săturat de atâtea discuții fără folos. Am ajuns un fel de 

opozant permanent întotdeauna în minoritate, dacă nu chiar izolat. Evident, exceptez pe ai 

mei, care formați în vederile mele, văd lucrurile ca și mine. 

Nu aș mai deschide gura deloc, dacă nu m-aș simți îmboldit de faptul că desfășurarea 

ulterioară a evenimentelor mi-a dat întotdeauna dreptate!  

După masă ne-am fotografiat împreună. 

La reîntoarcere spre Bacău, am întâlnit la Adjud pe generalul Grigorescu, care este 

mutat la Corpul al VI-lea, Armata I-a. 

L-am întrebat dacă nu crede probabilă o contra lovitură a dușmanului pe la Oituz. Mi-a 

răspuns că este chiar convins că se va produce o reacție în acea direcție. 

Cerbacev și cu Golovin gândeau la fel. 

17 VI 

Diviziile 7 și 12 mi-au fost luate. Totul a fost în zadar. Tot concepția generalului Prezan 

(Antonescu) triumfă. Să fie numai cu folos! 

 M-am despărțit cu adevărată durere în inimă, în special de Divizia a 12-a, de care mă 

leagă atâtea amintiri, dacă nu frumoase, desigur însă foarte scumpe, din unele puncte de 

vedere. 

Nu am avut curajul a merge să-mi iau rămas bun de la ele, temându-mă că nu mă pot 

stăpâni în cuvântarea mea de a înfiera faptul așa cum merita. 
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19 VI 

Conferința la Coțofenești asupra ofensivei, cu Comandanții până la Brigadă inclusiv și 

Șefii de Stat Major, cărora le-am dat ultimele instrucţiuni operative. 

 

30 VI 

Totul gata, cel puțin la mine. 

În ultimul moment, amânare. 

Se putea altfel?  

Ce simț al realității? Ne pregăteam în realitate pentru acest important pas de 6 luni, iar 

dispozițiile concrete de detaliu au început a fi fixate de mai bine de două luni și totuși când s-

a fixat data începerii acțiunii, ezitare! Nu s-au îmbrățișat lucrurile cu acea precizie de vederi, 

care singure dau execuției un curs nestrămutat. 

Să nădăjduim totuși, că lucrurile vor merge bine și că aceasta va fi ultima amânare!  

O monstruozitate! S-au redus în ultimul moment batalioanele la 3 companii. Este de 

neînchipuit așa ceva!... 

 

9 VII 

În fine, ziua mult așteptată începe. 

Zi mare, căci este în joc reputația Armatei, sau cel puțin a valorii soldatului nostru. Nu 

cred în nimicirea dușmanului, nu cred în ajungerea la R. Sărat, mai ales pe direcția 

Nămoloasa; dimpotrivă mă tem de o teribilă înfrângere în acea parte, după un ușor prim 

succes. 

Am însă ferma încredere în succesul trupelor noastre pe frontul Armatei mele. Sunt 

convins că acțiunea care începe azi va fi pentru soldatul nostru un titlu de glorie și pentru țară 

de mândrie. 

Ne măsurăm, în condiții aproape egale, cu cei mai buni soldați din lume. 

Sunt convins că vom învinge. 

Timp urât, posomorât, ploaie fină... Bombardamentul a început de dimineață, dar din 

cauza timpului nefavorabil a trebuit să fie întrerupt între orele 15 - 17. 

Armata a IV-a, însă, 1-a întrerupt de asemenea. 

După ora 17 cerul s-a înseninat, bombardamentul a fost reluat și s-a prelungit până la 

căderea nopții cu rezultate cât se poate de bune. 

Mâine voi merge sus la observator; astă seară prefer să rămân aici la Gâlca. 

Liniștea și încrederea se citesc și în ochii celor care mă înconjoară. 

 

10 VII 

Bombardamentul a continuat toată ziua. Rapoartele din toate părțile sunt satisfăcătoare. 

Am ordonat ca pe timpul întreruperii bombardamentului de după amiază, să se simuleze 

începerea atacului infanteriei, trimițându-se înainte patrule puternice. 

Stratagema a izbutit complect, dușmanul și-a dezvăluit cuiburile de mitraliere, care au 

putut fi numaidecât reperate de artileria noastră. 

Am întrebat Armata a  IV-a rusă dacă este gata pentru atac și mi-a răspuns că da. 

Armata I-a a cerut o prelungire de o zi a bombardamentului. 

Noi vom începe însă acțiunea mâine în zori. 

Voi dormi în bubuitul tunului. Dacă voi dormi. Căci am o baterie de 120, la 200 metri 

de baraca mea!  

Sunt perfect liniștit. Vom avea victoria! 
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11 VII 

Nu am dormit deloc. A trebuit să merg la postul de comandă al generalului 

Mărgineanu, Comandantul Diviziei a 3-a, pentru a fixa detaliile atacului, în acord cu 

rezultatele obținute până atunci. M-am întors pe la 1; am terminat ce mai aveam de ordonat 

pe la 2 și am întrat în baraca mea. Atât bateria grea din dreapta cât și cea de câmp din stânga 

au tras toată vremea. Peste putință să închid ochii. De altfel nici nu m-am dezbrăcat. 

Fix la 4, am mers la observator; era încă întuneric, dar partea stângă a sectorului de atac 

era luminată, de satul Mărăști, în flăcări. 

Exploziile proiectilelor noastre acopereau întregul sector de atac, de la inclusiv Mărăști 

la Încărcătoarea. Spectacol măreț, peste măsură de emoționant. Încetul cu încetul se 

luminează de zi și ochiul poate distinge numai cu binoclu și cu mare greutate, coloanele 

noastre. Încep a se auzi armele infanteriei, apoi mitralierele și în fine grenadele; s-a ajuns deci 

corp la corp. 

Din toate părțile rapoartele sunt favorabile; soldații noștri pătrund în poziţia inimicului 

și încep curățarea șanțurilor. 

De altfel, pe unele puncte, se pot vedea distinct oamenii noștri alergând în lungul 

șanțurilor și azvârlind grenade în ele. 

La ora 8, întreaga linie este a noastră! Dușmanul se retrage, mai cu seamă la centru, în 

dezordine. Încep a se aduna prizonieri numeroși. Se raportează capturare de tunuri. 

La aripa stângă, adică la Manăstioară, dușmanul opune foarte mare rezistență. 

Aceasta nu mă îngrijorează; este deja stabilit de ieri seara, ca la Sud de Mărăști să fie 

numai o acțiune demonstrativă.  Manăstioara trebuie să cadă prin acțiune de întoarcere pe la 

Nord de Mărăști. 

Mai îngrijitoare este vestea că Regimentul 11, care pătrunde în prima linie la 

Încărcătoarea, a fost respins de un contra-atac și toate încercările de a pătrunde iarăși în 

poziţia dușmanului, au rămas fără nici un rezultat. 

Am dat ordin Diviziei a 6-a (general Arghirescu), să înceteze ofensiva și să se 

mărginească în acel punct, la o acțiune vie de front, de fixare. Diviziei 1-a (general 

Strătilescu)  i-am ordonat să trimită Regimentul 17 în ajutorul Diviziei a 6-a, îndreptându-se 

de la Sud spre Nord, pe dealul Mărăști, pentru a lua Încărcătoarea prin întoarcere. 

Am dispus în același timp a se bombarda Încărcătoarea cu toată artileria grea, care este 

la distanța necesară. 

Acțiunea infanteriei va trebui să înceapă mâine dimineață, după o scurta bombardare de 

artilerie. 

Primesc un ordin de la Marele Cartier General, că stânga mea rămâne înapoi și că este 

pericol pentru dreapta care nu sunt destul de susținuți de noi. 

Enormități ridicole. Inimicul este în debandadă și ei se tem de un contra-atac! Centrul 

meu este pe dealul Teiș, iar dreapta pe dealul Mare. Am ajuns deci cu frontul pe Sușita. 

Dreapta la Încărcătoare a rămas înapoi și aceasta mă cam stingherește, deși sunt sigur că 

mâine se vor îndrepta lucrurile și acolo. 

În fine, avem o zi frumoasă, o zi cum nu a avut Armata noastră până acum! 

 Se vor bucura oare toți, de victoria Armatei a II-a, căci sunt convins că victorie 

desăvârșită va fi? Armata I-a a cerut o zi de pregătire. Așadar 48 ore întârziere. Strategii 

noștri care au ales pe acolo direcţia principală de atac " pentru condițiile locale ", pot să se 

felicite. Între aceștia a fost și generalul Christescu, Comandantul de azi al acelei Armate; ce 

crudă ironie a sorții! 

 Am apropiat rezerva (Diviziei 1-a) de noua linie de luptă mișcând-o în valea 

Limpejioarei. 
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12 VII 

Inimicul fuge peste tot. La Încărcătoarea nici nu a mai fost nevoie de atac; simpla 

amenințare cu întoarcerea Regimentului 17, pe la Sud, a făcut pe dușman să se retragă chiar 

în cursul nopții. 

De asemenea și la Mănăstioara, amenințarea pe la Nord și-a produs efectul. 

Am oprit de aseară trupele pe linia Sușița, cu ordin de a duce artileria de câmp înainte și 

de a o instala până la ora 1 pe terenul cucerit. Ordin pentru reluarea acțiunii se va da la timp. 

Imediat după dejun, am plecat cu generalul Văitoianu spre postul de comandă al 

Brigăzii a 5-a (colonel Constantinescu Stan), la Alba. 

Am trecut apoi spre Mărăști, străbătând câmpul de luptă.  

Un adevărat labirint de șanțuri și rețele de sârmă, dușmane. Nici nu-mi vine a crede, că 

o așa formidabil întărită poziţie a putut fi părăsită de dușman. 

Cadavrele voinicilor noștri soldați, alături în unele părţi cu cadavre dușmane; prin 

șanțuri, prin rețele! Ce priveliște!  

La Mărăști, am vizitat un post de comandă german și un depozit de muniții. 

Totul, foarte bine organizat. 

Am găsit pe generalul Mărgineanu; 1-am felicitat și am hotărât cu el și cu generalul 

Văitoianu, reluarea înaintării la ora 4 p.m. 

Doream să ajungem cu coloanele dincolo de Vizantea, iar cu detașamentele înaintate 

până la Putna. 

Am reintrat apoi la observator. 

Seara, primesc ordinul de la Marele Cartier General, că se suspendă operațiile 

ofensivei, din cauză că trupele ruse din Bucovina au făcut defecțiuni! 

 Ce concepție!  

Nu ar fi trebuit oare ca acesta să fie un motiv mai  mult pentru a împinge viguros 

înainte și, deoarece se făcuse spărtura pe la mine, să fiu întărit pentru a exploata până în 

ultima posibilitate succesul deja obținut?  

Am dat ordin ca mișcarea să se continue neîntrerupt, până în Putna. 

Am chemat la telefon pe generalul Mărgineanu și i-am explicat, că este de toată 

importanța ca trupele noastre să ajungă pe Putna chiar în noaptea aceasta. 

Această întorsătură, pentru Armata mea este aproape indiferentă, căci cu forțele de care 

dispun desigur că nu ar fi putut merge, mult mai departe de linia Putnei, pe care vreau să 

ajung. Pentru Armata I-a sunt convins că este o fericire. Mergea cu siguranță la o înfrângere, 

din cele mai dureroase. 

Am această convingere și nimeni nu mi-o va putea zdruncina. 

 

13 VII 

Contrar celor afirmate de generalul Mărgineanu ieri seara, peste noapte am fost 

informat că aripa sa stângă s-a oprit înainte de a ajunge la Putna; am fost foarte contrariat. 

Vina este a colonelului Alexiu, comandantul Brigadei 6-a, care a obiectat că trupele de sub 

comanda sa erau obosite. Se odihniseră până la ora 4 p.m.! Această părere a fost a ofițerilor 

francezi, care nu cunoșteau încă puterea de rezistenţă a soldatului nostru. Greșeala a fost a 

colonelului Alexiu, că s-a lăsat ușor convins. 

Am dat ordin să se continue azi mișcarea. 

Până seara, Putna a fost atinsă, dar cu lupte. Dușmanul a avut vreme să-și restabilească 

ordinea în cursul nopții. 

Am făcut să între în linie restul Diviziei 1-a, oprit în rezerva Armatei și am constituit 

rezerva cu trupele cele mai încercate, din Divizia a 3-a. 

Am început înaintarea și la aripa dreaptă a Armatei, cu Divizia 8-a (general Pătrașcu); 

inimicul se retrage din valea Cașinului, împins de Brigada 16 infanterie, de sub comanda   
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colonelului Dabija. Pe Măgura Cașinului, rezistenţa e mare și rușii aflați la dreapta Brigadei 

16 infanterie nu vor să miște. 

Am mers după amiază cu generalul Văitoianu la Răcoasa la Vizantea și la Câmpurile. 

O victorie strălucită. În toate părțile material de război în cantități foarte mari. 

M-am fotografiat la Vizantea, în curtea unui fost depozit de muniții de artilerie. 

La Câmpurile am găsit pe generalul Strătilescu, comandantul Divizia I-a, de la care 

primesc frumoasa știre, că parte din Regimentul  31 a intrat în Soveja și a făcut circa 1.000 de 

prizonieri. 

Acest nou avantaj îmi dă curajul să împing linia mea ceva mai înainte. 

Generalul Văitoianu este de părere că în direcția Lepșei, am putea merge până peste 

frontieră. 

Ideea îmi surâde; mi-ar plăcea să pot planta un drapel pe un petec din pământul ce 

voiam să cucerim pentru a se simboliza aspirațiile noastre. L-am rugat în acest sens și mi-a 

făgăduit că dorința mea va fi satisfăcută. 

 

14 VII 

După ordinul dat de mine, aseară trupele au ajuns pe linia pe care cred că ne vom opri, 

afară de o ușoară, dacă va fi posibilă, înaintare la centru spre frontieră. 

Suntem pe linia Arșița Mocanului  - Măgura Cașinului  - Sboina Neagră -  Tuia Neagră  

Geloasa -  Negrilești – V. Seaca. 

În unele puncte, mai ales pe frontul Diviziei 8-a, situaţia nu este încă limpede; linia 

fixată nu este încă atinsă și sunt lupte foarte serioase, mai cu seamă la dreapta, din cauza 

retragerii rușilor de pe Magura Cașinului, lăsând în vânt Brigada 16 infanterie (colonel 

Dabija), de la extrema mea dreaptă. Colonelul Dabija a luat măsurile necesare. 

Din contra. Pe restul frontului, dacă aș avea forțe disponibile, aș putea împinge, fie spre 

șoseaua Focșani - Râmnic, fie spre Keszdi Vasarhely. 

Am vizitat din nou câmpul de luptă: observator. Mărăști  - Încărcătoarea  - Coada Babei 

Câmpurile. 

Ce organizație extraordinară a avut dușmanul!  

Alle Ehren!... 

Am să dau ordin. Pe de o parte, să se facă o călătorie de instrucție, cu reprezentanți din 

toate corpurile, pentru ca să vadă: cum se întărește dușmanul, iar pe de alta, voi pune să se 

facă o ridicare topografică amănunțită a întregului câmp de luptă, pentru ca să pun să se 

întocmească o descriere a lui... 

Am ajuns cam târziu la Câmpurile; nu mai puțin am rugat pe generalul Văitoianu să mă 

însoțească până la Soveja. Doream să pun piciorul în acea localitate. 

Pe drum am depășit Regimentul 24. Soldații m-au recunoscut și m-au aclamat cu 

entuziasm. Am fost foarte viu mișcat. 

În Soveja am găsit un spital german, evacuat de bolnavi, dar un depozit farmaceutic 

foarte bine aprovizionat a fost lăsat cum era. 

Am mers pe șosea spre linia înaintată; am găsit în Dragoslave Brigada de Călărași sub 

comanda colonelului Scărișoreanu, iar sub poalele Țiuei pe colonelul Stoenescu, comandantul 

Brigadei a 11-a, cu care m-am întreținut, asupra modului cum să dispuie trupele. 

Peste tot: încredere și avânt. 

Este o adevărată crimă de a opri ofensiva, care se adaugă la aceea, de a nu-mi fi dat 

forțe suficiente spre a o exploata, așa cum prevăzusem că s-ar putea! 

Nepricepere ori răutate?  

Am luat masa la Câmpurile, într-un local care a servit probabil de cazino germanilor. 

Toate localitățile ce am vizitat sunt în bună stare și se vede că germanii au ținut ordine. 
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15 VII 

Au reînceput atacurile Marelui Cartier General. Nici nu se putea altfel. Se spune că am 

înaintat prea mult; că am depășit ordinele ce aveam, precum și libertatea de acțiune de care 

mă pot bucura!  

Citesc și nu-mi vine să cred!  

Este o adevărată rușine, căci e greu de închipuit o împerechere mai monstruoasă de 

neadevăr cu nepricepere. 

Nu voi ceda nici un deget din terenul ce am luat afară de ordin taxativ, ci din contra, 

acolo unde situația locală va impune voi merge până la atingerea liniei impusă de formele 

terenului. 

Am reintrat la Bâlca. 

Pe drum, am trecut pe la Domnești, pentru a vedea pe generalul Ragoza. Întrevederea 

noastră a fost cât se poate de cordială. El a avut cuvinte foarte elogioase la adresa mea și a 

trupelor mele, dar și el este foarte amărât și nu s-a continuat ofensiva prin spărtura făcută de 

noi. 

Rolul Corpului VII Armx rus a fost și mai limitat. 

 

16 VII 

Strategicienii de la Marele Cartier General, sunt adorabili prin inconștiență! 

Mi se redau Diviziile a 7-a și a 12-a. Dar mi se impune a ocupa sectorul Corpului 24 

Armx rus, compus din trei Divizii. Ceva mai mult, mi se cere ca ocuparea să o încep cât de 

curând, adică înainte de sosirea Diviziilor. De vor sosi la 21 VII. 

Am mers la Corpul IV Armx și am dispus înlocuirea Diviziei a 6-a de trăgători rusă, cu 

trupele ce am în rezervă la dreapta Armatei. 

Mi se va produce o adevărată perturbație în distribuirea trupelor. Oamenii aceștia uită 

că de abia ies dintr-o ofensivă și că nu este acuma momentul a mă dilua pe front și a jongla cu 

unitățile. 

În orice caz, am dispus ca Divizia a 7-a să meargă la extremă dreaptă în locul rușilor, 

Divizia a 6-a să se intercaleze între a 7-a și a 8-a, iar Divizia a 12-a să intre în locul Diviziei a 

6-a în sectorul Soveja. 

 

17 VII 

Am lucrat la dispozițiile pentru evacuarea trofeelor. Este o chestiune complicată. 

Trebuie a se proceda metodic, bine și repede, căci nu se știe ce poate aduce ziua de mâine. 

Am împărțit câmpul de bătălie în patru zone și am dat fiecare zonă, pretorului Diviziei 

respective. 

După amiază am făcut o recunoaștere până la Moșoroaele, dincolo de Tg. Ocna, în 

porțiunea frontului în care trupele mele vor înlocui pe cele rusești. 

M-au interesat în special dealul Măgură pe care este o biserică și dealul Cândea care, 

ambele închid gura Slănicului. 

 

20 VII 

Am organizat un parastas la Soveja, pentru odihna celor căzuți în bătălia de la Mărăști. 

A asistat și Prințul Carol. 

Am ținut o cuvântare. Trupele cu ținută impunătoare. 

Am stat de vorba cu locuitorii din vecinătate. 

Se plâng de nemți că le-au luat ce aveau ca provizii; că erau supuși la unele vexațiuni, 

dar nu au fost maltratați și femeile pare că nu au fost siluite. Același lucru mi-au spus și cei 

din Vizantea. Una chiar povestea că a dormit în aceeași odaie cu un neamț și nu i-a făcut 

nimic. Este drept că trebuie să fi avut cam vreo 60 de ani. 
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Am ordin să merg la Iași... 

 

21 VII 

La ora 11 am fost primit la Palat, și Regele mi-a înmânat Mihai Viteazul clasa a II-a. 

Am fost invitat la dejun la Regină, iar după amiază a avut loc o consfătuire, unde au 

participat generalii: Prezan, Cerbacef și eu, sub prezidenția Regelui, privitor la evacuare. A 

asistat și Prințul Carol; mai târziu a venit și Brătianu. S-a discutat eventualitatea evacuării 

Moldovei. Era chestiunea, unde să se retragă Armata. Se prezentau mai multe soluții: Kerson, 

Poltava, Charkov. 

Am pus întrebarea: care va fi motivul retragerii? Acest punct este esențial, căci de la 

dânsul depinde modalitatea retragerii, deci și alegerea zonei. 

Brătianu a înțeles întrebarea mea și a spus: generalul Averescu ridică o chestiune nu 

numai de ordin militar, dar și politic. 

Ne-am separat fără să fi conchis ceva. 

 

24 VII 

Ordin de a rectifica frontul Armatei a II-a retrăgând centrul pe linia Vizantea!  

Părăsim fără motiv ceea ce am câștigat cu atâta sforțare! 

 

25 VII 

Am fost chemat din nou la Iași. La ora 11 Consiliu de miniștri. Participă generalul 

Prezan și cu mine. 

În discuție: evacuarea Moldovei. Dl Porumbaru, după expunerea situației de către 

Brătianu, opinează că poate ar fi cazul, înainte de a face un pas atât de important, a se lua și 

avizul reprezentanților puterilor aliate. Brătianu spune că un astfel de aviz nici nu trebuie 

lăsat a se presupune, că ar fi în intenția noastră să ne retragem, căci aliații vor profita pentru a 

se ușura de noi. 

Tot ce a fost în putința noastră am făcut pentru aliați, de aici încolo, noi suntem; o 

povară pentru ei vor profita de cea mai mică șovăire a noastră, pentru a nu se mai simți 

obligați față de noi. 

Este și aceasta un mod de a vedea, desigur însă că dacă este împărtășit de aliați, atunci 

putem să ne felicităm de tovărășia în care am intrat. Cred mai degrabă că este o părere 

personală a lui Brătianu, care nu ar voi cu nici un preţ să se gândească cineva la o altă soluție, 

decât aceea a aliaților, oricum s-ar desfășura evenimentele. 

Generalul Iancovescu, Ministrul de război, atrage atenția asupra stării de anarhie din 

Rusia, asupra lipsei de provizii în unele părţi asupra transporturilor. Nu se primește nici 25% 

din ceea ce este stabilit, iar pentru evacuare, de abia dacă ni se pune câte un vagon la 

dispoziţie. 

Din arătările generalului Iancovescu, transpiră un fel de pesimism asupra reușitei 

evacuării. 

Atunci Ministrul Duca pune întrebarea, îndreptată cu siguranță, mie: până la ce punct 

sunt întemeiate unele zvonuri ca în caz de evacuare, ofițerii și trupele s-ar împotrivi de a trece 

Prutul. 

Duca roagă pe domnii generali să informeze Consiliul în această privință. 

Eram singurul general de pe front și am luat aproape de drept cuvântul. 

Am început prin a declara, că Armata a II-a cred că și restul trupelor, adică întreaga 

noastră putere militară, este însuflețită de un solid spirit de disciplină, că este cu desăvârșire 

devotată țării și cum dinastia este identificată cu țara, se înțelege că ea este pe deplin devotată 

dinastiei. 
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Armata va executa ordinele ce va primi. Este însă o datorie a se examina urmările 

ordinelor date. 

Aceasta nu înseamnă că poate fi șovăire în executare. 

O astfel de presupunere este o jignire nemeritată adusă ofițerilor. 

Evacuarea poate fi considerată sub două aspecte diferite. 

Ea este datorită considerațiilor strategice. În cazul acesta lucrul este clar. Se rectifica 

frontul prin operațiuni pur militare, ducându-se înapoi de pe Siret pe Prut, pe Nistru sau și 

mai departe. 

Dacă evacuarea nu se face din considerații strategice, și ea se face și din considerații de 

altă natură: de pildă defecțiunea Armatei rusești; în cazul acesta sunt de examinat 3 puncte:  

1. - Unde ne retragem;  

2. - Care va fi situația Armatei acolo;  

3.  - Care va fi perspectiva ei în viitor. 

Să începem acest examen, pentru că densitatea populației în Rusia este slabă și pentru a 

adăposti și întreține Armata, trebuie a o răspândi pe suprafețe întinse, ceea ce va slăbi 

eficacitatea comandamentului, deci trebuie avută în vedere contaminarea morală. 

Dacă dimpotrivă se va căuta a se prezerva Armata de contaminare, va trebui ținută 

masată, în care caz, vor fi necesare adăposturi, aprovizionări, etc. 

Apoi care va fi perspectiva, cum se vor desfășura în viitor evenimentele în Rusia?  

Ministrul Duca observă că se constată unele îmbunătățiri: a stabilit un acord între 

Kornilov și  Kerenski  și măsuri eficace au început a fi luate. 

Am răspuns că instrucţiuni bune nu pot lipsi de la centru, este de văzut însă dacă unda 

pornită de la centru parvine să se propage până la periferie. 

Nu știu pentru ce Take Ionescu a voit să deducă din cele spuse de generalul Iancovescu 

și de mine că voim pacea separată. 

Am protestat numaidecât, că nici în intenția camaradului meu, nici în intenția mea, nu a 

fost să alunece pe panta politică a chestiunei. Am crezut necesar a releva dificultățile 

evacuării, dificultăți decurgând, evident. Din cauzele care au determinat evacuarea și că un 

rezultat bun nu este de așteptat, decât numai dacă totul este prevăzut, în cele mai mici 

amănunte și pregătit din vreme. 

Generalul Prezan mi-a făcut și de data această o impresie deplorabilă. Zice că 

pregătește evacuarea părților sedentare și a familiilor ofițerilor din Basarabia. 

Este aceasta o măsură? Dacă nu putem ține Siretul, nu vom putea ține cu siguranță nici 

Prutul. 

Mi-a răspuns că este numai o măsură provizorie, va să zică o evacuare pe dibuitele. 

Repetarea ordinului din iarna trecută! 

Să sperăm că evenimentele nu vor îngădui acest bis în idem și vor impune ele drumul 

de urmat. 

După dejun, iarăşi consfătuire militară asupra situației Armatei a II-a. 

Se discută retragerea frontului. Am arătat că această retragere nu este impusă de situaţii 

operative. 

Generalul Prezan arăta că Armata I-a este foarte violent atacată de dușman în direcţia 

Mărăști și acest lucru periclitează situaţia Armatei a II-a. 

Mi-am menținut părerea că nu este nevoie să mă retrag, ci numai să mai întăresc stânga 

mea. Atunci generalul Cerbacev, care are planuri mari de a concentra forțe numeroase în 

Nordul Moldovei și în Basarabia, pentru a face, după cum spune, " un pumn zdravăn " cu 

care să ia ofensiva spre Bucovina, arată că trebuie să duci în acea direcție Corpul al VIII-lea 

și de aceea eu trebuie să-i ocup sectorul. Dacă cu forțele ce am, pot ocupa sectorul, Valea 

Sarei și menține frontul, el nu se opune la propunerea mea. 
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Evident, că mă punea într-o situație din cele mai rele, totuși am răspuns că primesc 

propunerea, cu condiția de a mi se reda Brigada de grăniceri, care-mi fusese dată și apoi de 

două zile, reluată. 

 Cu multă greutate am putut obţine acest lucru. 

Generalul Prezan exercită o adevărată tiranie asupra Regelui, cu ajutorul generalului 

Berthelot a maiorului Rosetti. Dar de asta dată M. S. Regele a rezistat.  Am mers direct la 

Marele Cartier General și am dat de acolo ordinele pentru executare. 

 

27 VII 

Inimicul ataca și dreapta mea în sectorul Diviziei a 7-a. 

Trupele noastre au cedat pe toată linia. 

La cererea generalului Văleanu de a retrage dreapta înapoia Nanesei, i-am răspuns că 

nu încuviințez. Îmi raportează că mișcarea s-a executat deja! 

 Ordin de la Marele Cartier că Brigada de grăniceri nu se va mai da Armatei mele, ci 

rămânea tot la Armata I-a. 

Mi se lărgește frontul pe ambele aripi, front ocupat de 5 Divizii rusești și mi se adaugă 

numai două Divizii, tocmai în momentul când se desemnează pe acele sectoare o întoarcere 

ofensivă a dușmanului. 

 

28 VII 

La aripa stângă se continuă cu înlocuirea Corpului VIII rus prin trupe trase din Corpul 

II Armată. 

Situația schimbându-se, a trebuit să modific și proiectul de înlocuire, astfel că în loc de 

a forma un nou sector, al Vânătorului, a trebuit să prelungesc sectorul Diviziei a 3-a spre 

stânga. 

La aripa dreaptă, situația tot mai critică. Diviziile 6 și 7 serios atacate, sunt împinse 

mereu înapoi. 

Ambii divizionari sunt sub apăsarea morală a presiunii inimicului. 

Generalul Rujinschi, Comandantul Diviziei a 7-a, este complect dezorientat asupra 

situației, iar generalul Arghirescu, ca întotdeauna, de îndată ce lucrurile merg rău, este 

stăpânit de desăvârșită neîncredere în trupele sale. 

Am dat ordin Batalionului de munte a forță marșul astfel, ca în dimineața zilei de 30, să 

fie la Tg. Ocna. 

 

29 VII 1917 

De la 29 VII până la 1 X am scris notele mele pe foi volante, de pe care Șeful meu de 

cabinet, colonelul Ressel, și-a făcut însemnările sale în carnetul propriu. Pentru acest 

interval m-am servit de însemnările din carnetul colonelului Ressel. 
 

Generalul Mărdarescu a plecat pe front la Corpul IV Armată. 

Am fost chemat la Palat pentru Duminică, dar din cauză că am operațiuni în curs, am 

cerut amânarea deplasării mele. Se aproba amânarea deplasării până la o nouă chemare. 

Mi se aproba din nou Brigada de Grăniceri; ea trebuie însă transportată în autocamioane 

de la Tecuci la Adjud de aici cu trenul și autocamioane, la Onești. 

S-au luat măsuri ca să se execute transportul astfel, ca Brigada să se găsească în Onești 

mâine la ora 5. 

 

30 VII 

Am plecat, însoțit de colonelul Ressel, la ora 5, spre Onești. La Gura Văii am găsit 

trenul regimentar al Batalionului de munte, care se găsește pe front. La Onești am găsit pe 
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generalul Schina, comandantul Diviziei I-a roșiori. Ieri, roșiorii au avut o zi bună; au oprit pe 

inimic, l-au dat ceva înapoi spre Nicorești - Pârgărești și i-au luat patru mitraliere. Am mai 

găsit și pe colonelul Cantacuzino, comandantul Brigadei de grăniceri, dar fără Brigadă, care 

urmează foarte încet. 

Am hotărât:  

1. -  A se da generalului Schina două batalioane de grăniceri două batalioane din 

Regimentul 22 infanterie, pentru ca să atace mâine dimineața în direcția cotei 789 (Coșna). 

2.  - Divizia a 7-a întărită cu Batalionul de munte, să execute chiar azi un atac general 

în sectorul Tg. Ocna – Cireșoaia. Divizia a 7-a are să fie susținută pe dreapta de trupe din 

Corpul XXIV rus. 

3. - Brigada de grăniceri să se transporte la Sticlărie, pe Bâtca carelor și să atace prin 

surprindere mâine dimineață înspre Dealul Arșita, apoi să facă o conversiune către Dealul       

Leșunțului. 

Înainte de amiază, am trecut pe la postul de comandă al Diviziei a 6-a pentru a stabili 

cu generalul Arghirescu detaliile privitoare la atacul grănicerilor al Diviziei de cavalerie. Mai 

târziu am trecut la postul de comandă al Diviziei a 7-a, general Rujinschi, și urcând pe un 

dâmb deasupra Tg. Ocnei, am urmărit atacul deja început în acest sector. Rezultatul obținut 

foarte satisfăcător. Inimicul este dat înapoi. Se recucerește cota 772, (Batalionul de munte 

face 400 prizonieri) reluăm Dealul Măgura și ieșirea de Vest a defileului de la Slănic-Gura 

Slănicului. Am urmărit partea această a luptei de pe Dealul Piscu, cu binoclu. 

 

31 VII 

La ora 6, ne găsim la Postul de comanda al Diviziei a 6-a; atacul Diviziei de cavalerie 

s-a produs în condiții favorabile și progresează. Brigada de grăniceri nu începe atacul decât 

după ce se repetă ordine foarte severe. Acțiunea a început de abia la ora 10. 

Atacul Diviziei de cavalerie, general Schina (Div. roșiori, 2 Batalioane grăniceri, 2 

Batalioane din 22 inf.) resurse pe deplin. Divizia cucerește cotele 789 și 703, după lupte 

înverșunate. În schimb la Sticlărie, atacul grănicerilor nu reușește, Brigada se reîntoarce 

înapoia vechii linii. Seara ne întoarcem la Bacău. 

 

1 VIII 

La Sud (Focșani – Mărășești) lucrurile merg din ce în ce mai rău. De aseară am primit 

știrea că inimicul a ocupat Panciu, ceea ce periclitează stânga Armatei a II-a. Din 

comunicatul oficial al Armatei a IV-a rusă de aseară nu reieșea, dar azi se confirmă acest 

lucru. 

Am luat măsuri de a se trage cât mai multe rezerve posibile în spatele Diviziei a 3-a, 

pentru a avea posibilitate ca la nevoie să-mi întăresc stânga. 

S-a dat ordin de retragerea frontului Corpului II Armată pe stânga pârâului Vizante, 

scoțându-se Divizia 1-a, care va forma de aici înainte rezerva generală, cu o brigadă la 

Câmpurile și alta spre Verdea-Răcoasa. 

Pe frontul nostru, liniște relativă. Grănicerii (4 batalioane) se retrag în rezerva Corpului 

IV Armată. Divizia 1-a este scoasă de sub ordinele Armatei a II-a și pusă la dispoziția 

operativă a Marelui Cartier General, urmând a se aduna pe valea Zăbrauțului, între Verdea și 

Anghelești. Cartierul la Anghelești. 

Am trimis detașamentul colonel Alexiu, compus din Regimentul 2 Vânători, 

Regimentul 1 Marș al Diviziei a 3-a, urmat de Regimentul 4 Vânători, spre flancul stâng al 

Diviziei a 3-a, pentru a susține flancul drept a Corpului VIII rus. 
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2 VIII 

Detașamentul colonel Alexiu a intrat în linia de luptă cu Regimentul 2 Vânători și 

Regimentul 30 infanterie (în loc de 1-ul Regiment de Marș) deoarece Regimentul 411 rus s-a 

debandat și nici Regimentul 412 nu ține mai bine. Detașamentul a înaintat până la Muncelu 

cu ordin să împingă spre Străoani Repedea. 

În cursul nopții Divizia 1-a este pusă iarăși la dispoziția Armatei a II-a.  

Pe de altă parte, generalul Mărgineanu, trimis de mine pe stânga frontului, cere întărirea 

Detașamentului colonel Alexiu. Corpul VII rus fiind atacată violent din direcția Soveja și că 

nu mai are rezerve.  

Am dat ordin Diviziei 1-a de a trimite două batalioane la Câmpurile, în rezerva Diviziei 

a 12-a, iar batalioanele pe Dealul Mare, pentru întărirea Detașamentului colonel Alexiu. 

După ce se vor liniști lucrurile, Divizia 1-a va fi împărțită în două grupe: o brigadă la 

Onești, rezervă generală și o brigadă la Poiana Renghia, tot în rezervă, dar la flancul stâng al 

Armatei.  

 

3 VIII 

În urma cererii Corpului II Armată și a Diviziei a 3-a, am întărit Detașamentul colonel 

Alexiu de la extrema stângă a Armatei cu o brigadă din Divizia 1-a, un divizion de 75, una 

baterie grea și este pus sub comanda generalului Strătilescu, cu misiunea de a ataca în direcţia 

Străoanii - Repedea. (Se cerea generalului Strătilescu proiectul de atac). Am plecat la ora 15 

pe front la Onești. 

Aici am aprobat propunerea Diviziei 1-a de a schimba Regimentul 31 cu Regimentul 18 

(deoarece Regimentul 31 mai avea un Batalion pe linia de luptă a Diviziei a 6-a). Restul de 2 

Batalioane este lăsat la Brigada de la Onești (Malul) iar Regimentul 18 se trece Brigăzii de la 

flancul stâng al Armatei. 

La Corpul IV s-a găsit la un căpitan prizonier, ordinul de operații al sectorului 

însărcinat cu demonstrația din ziua de 26 VII (Demonstrația a reușit, pe când atacul principal, 

a fost oprit). 

 

4 VIII 

Dimineața lucru la vagon, apoi la Corpul IV, unele am luat dejunul la generalul 

Văleanu. Pe front, în general, liniște. Câteva atacuri inimice care au fost respinse. Pe la orele 

11, Armata 1-a, unde se găsește Regele, face o întrebare curioasă: " pe ce se bazează 

Comandamentul Armatei a II-a acțiunea Străoani - Repedea (cu Divizia 1-a?)". 

Am răspuns că acțiunea se bazează pe faptul că frontul trupelor rusești a fost rupt. 

Totuși, Armata I-a contestă că frontul rus a fost rupt, contestă deci și intrarea în linie a 

trupelor din Armata II-a. Atunci am arătat situația și am cerut că dacă nu este așa, cum 

raportez eu, să mi se comunice aceasta oficial, pentru ca să rectific o situație nejustificată de 

amestec de trupe, să retrag deci trupele mele din sectorul Armatei I-a. La această cerere 

lămurită dar foarte neplăcută pentru Armata I-a, Comandamentul acestei Armate mă roagă să 

las Detașamentul colonel Alexiu să mai rămână pe loc încă două zile. 

Am dat însă ordin Diviziei 1-a ca până la noi dispoziții, să nu mai execute atacul. 

Regele mi-a comunicat prin colonelul Baliff, că considera reluarea punctelor: Străoani și 

Panciu că o acțiune: " inoportună și inutilă". Am regretat că Regele a fost indus în eroare. 

 

5 VIII 

În timpul nopții, liniște. La Divizia a 6-a se mai reocupă o porțiune din terenul pierdut. 

Chestiunea liniilor telefonice și telegrafice este o adevărată pacoste în Armata noastră. 

După opt luni de ședere pe loc, serviciul nostru poștal, nu a fost încă în stare să consolideze 
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măcar direcțiile principale. Sârma se menține tot pe copaci așa încât o furtuna sau o ploaie, 

fac să se întrerupă comunicările. 

Dejunul la Regimentul 17 infanterie, la Malul, comandat de colonelul Obogeanu. 

Moralul foarte ridicat. 

Colonelul Baliff s-a întors de la Tecuci; va sta câteva zile la Onești. 

Ideea acțiunii Diviziei 1-a este definitiv părăsită. Aceasta constituie o evidentă eroare! 

Să sperăm că nu va avea urmări. 

 

6 VIII 

Atacul dat de trupele Div. a 7-a pe Cândea și cota 789 nu a dus la rezultatul dorit. 

Inimicul a primit întăriri simțitoare. Atacurile sale au fost respinse. 

 

7 VIII 

Situația neschimbată. Semne de stabilizare a frontului pe noua linie. 

8 VIII 

Plecarea din Onești. Pe drum am aflat că Divizia a 7-a nu a ocupat cota 772, după cum 

raportase. Am pus pe colonelul Ressel să cheme la telefon pe generalul Rujinschi. Acesta a 

convenit că a fost indus în eroare și că a raportat în scris de aseară. 

La Comănești am vizitat și m-am întreținut cu Comandantul Corpului 24 rus. Am 

discutat eventualitatea unei acțiuni comune între Oituz și Doftana. Nu pun însă mare temei pe 

concursul trupelor acestui Corp, deși, generalul este animat de foarte multă bunăvoință, în aer 

se simte suflul dezorganizării în trupe. 

Nu mai există vechiul spirit, atât de cunoscut mie. 

Dejunul cu ofițerii Corpului 24. După masă, înapoi la Bacău. 

Am fost chemat la ora 18 și 15 minute la Hughes, de generalul Cerbacev și am luat 

înțelegere asupra unei acțiuni viitoare. 

Totul prevestește o destrămare generală. 

 

10 VIII 

Am avut vizita ministrului Franței, marchizul Saint Aulaire. Diplomatul francez are 

încă moralul ridicat, bazându-se pe faptul istoric că Anglia nu a rămas încă la urma urmelor 

învinsă. 

 

11 VIII 

Se anunță vizita M. S. Regina, pentru mâine. 

 

12 VIII 

Am însoțit pe M. S. Regina de la Bacău la Piatra-Neamț. 

În cursul dimineții au fost vizitate spitalele Crucea Roșie și Casa franceză din Piatra. 

Ora 11.30. Regina a vizitat sanatoriul " În Carpati", iar în urmă a luat masa la sanatoriu. 

După amiază am însoțit pe Regina la spitalul rus din Piatra-Neamț și apoi la Centrul de triaj 

Gârleni. La ora 17 reintrat la Bacău, unde Regina a binevoit a lua ceaiul, iar seara masa, la 

care a fost invitat și G-ralul Ragoza, cu Șeful de Stat Major, generalul Mankievici. Generalul 

Ragoza, comandantul Armatei a IV-a ruse este un ofițer eminent. El își  dă perfect seama de 

nenorocirea care se întinde pe zi ce trece asupra țării sale și nu-mi ascunde prevederile sale 

foarte pesimiste. 

 

14 VIII 

Sunt de ieri în regiunea Corpului IV de Armată, unde am făcut unele mici recunoașteri 

cu generalul Văitoianu. 
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A venit aici și primul ministru Brătianu însoțit de ministrul Constantinescu Alexandru. 

Am luat dejunul cu toții la masa comună a ofițerilor comandamentului Corpului IV de 

Armată. 

În timpul mesei o convorbire puțin plăcută pentru mine. Președintele Consiliului de 

miniștri cu o suficiență absolut nejustificată în cazul acesta, a făcut în gura mare niște 

aprecieri cât se poate de puțin măgulitoare pentru Armata italiană. Știa totuși că eu îmi 

făcusem studiile în Italia. Spunea că Italienii n-au făcut nimic că nu sunt buni militari. Nu m-

am putut abține și i-am atras atenția asupra faptului că Italia este singura țară care a izbutit să 

ducă până acum războiul în afară frontierelor sale. Cam încurcat de această observație, mi-a 

răspuns: " da, au izbutit, pentru că au avut de a face cu Austriecii, care au o Armată și mai 

proastă ". 

Domnule Prim ministru, când am stat pe frontul Câmpulung- Predeal-Buzău, am avut 

în fața mea și o Divizie austriacă (a 51-a). Aceasta din urmă mi-a dat mai mult de lucru decât 

oricare alta. Generalul Văitoianu, care a avut-o în față, poate să ne spună lucruri interesante. 

Am schimbat însă vorba pentru a scoate pe Președintele de Consiliu din încurcătura în 

care se vârâse fără nici un rost, singur. 

După masă, pe la ora 16 a sosit și M. S. Regina pe care am însoțit-o călare pană la P. C. 

Straja, de unde i-am putut arăta frontul. Apoi am trecut împreună la Detașamentul din 

Batalionul de vânători de munte, din care urmau să fie decorați pentru bravura arătată în ajun, 

câțiva ofițeri și soldați. M. S. Regina a pus chiar personal decorațiile pe pieptul soldaților. 

La ora 19 am plecat în automobil cu Regina la Bucium, la Divizia 1-a, pentru a lua 

masa cu ofițerii Diviziei. După masă ne-am întors la tren, unde am găsit (neanunțat) pe 

Primul ministru. Am plecat cu trenul Regal spre Adjud. Pe drum am avut o lungă și 

interesantă întreținere cu Regina. 

M-am întors cu automobilul la trenul meu la Rădvana și am trimis de acolo la Marele 

Cartier General proiectul de operații pentru acțiunea viitoare. 

 

15 VIII 

Un an de la declararea războiului. Greșelile comise pe timpul neutralității s-au plătit 

enorm de scump. Pare că nu am terminat. La Armata I-a lucrurile se încurcă din nou; la 

Divizia 124-a rusă, frontul a fost rupt, tocmai la punctul în care acum zece zile am voit să iau 

ofensiva cu Divizia 1-a pentru a restabili situația și a relua Străoanii și Panciu, dar mi s-a spus 

(la 4 VIII) că acea ofensivă ar fi fost "inoportună și inutilă". A trebuit să trimit acum două 

Regimente: 2 Vânători și 18 Infanterie, pentru a opri pe inimic. 

Când am întrebat acum numai câteva zile Marele Cartier General și Armata I-a, dacă nu 

este nevoie de Divizia 1-a înapoia flancului stâng al Armatei, pentru a coopera eventual cu 

Armata I-a, mi s-a răspuns din ambele părţi că nu, afirmându-se că s-ar fi luat deja măsurile 

normale la punctele de joncțiune. Am întrebat în același timp, dacă nu era nevoie acolo de 

artilerie, mi s-a răspuns că nu; în fine, culmea!  la întrebarea mea dacă pot lua Divizia 1-a 

spre a o întrebuința în altă parte, mi s-a răspuns de Marele Cartier General hotărât că da. 

Toate acestea dovedesc că nici Armata I-a nici M. C. G. nu și-au dat socoteală de gravitatea 

situației în acea regiune și nici nu știau de ce inimic trebuie să ție socoteală. 

 

16 VIII 

La Armata I-a se agravează situația. Semn de zăpăceala este că Comandantul ei dă un 

ordin Corpului VIII rus, prin care se trece Divizia 124 rusească (fugită de pe front) sub 

ordinele Corpului II Armata română (?) iar cele 5 Batalioane ale Corpului II român, care s-au 

intercalat între trupele Corpului VIII rus trupele Armatei I-a română pentru a astupa un gol, le 

trece sub comanda acelui Corp de Armată! 
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Ce ușor este să te lepezi de o Divizie rusă aflată în debandadă și să iei în schimb trupe 

proaspete și disciplinate. 

Din Divizia 124 mai ținea la Ivești Regimentul 496. Acum și acest Regiment a început 

a se debanda; a părăsit fără luptă frontul s-a retras în dezordine și de pe linia doua și de pe 

linia treia. Dezorganizare în toată puterea cuvântului. 

Din această cauză, situația Diviziei a 3-a este periclitată la flancul stâng, care a fost 

retras pe a doua linie. 

Toate cererile ce am adresat Armatei I-a pentru a pune în libertate trupele Armatei a II-

a, care au reușit să gonească pe inimic în spărtura făcută de retragerea rușilor (din Armata I-

a), au rămas fără rezultat. Marele Cartier General a fost înștiințat despre aceasta de aseară, iar 

Armata I-a a fost înștiințată de două ori în cursul după amiezii. Totul fără rezultat. Corpul II 

este cu drept cuvânt îngrijorat. I-am dat pe de o parte ordin, să reziste până la ultima 

extremitate numai atunci să se retragă pe linia Puturoasei – Moțăul-Mare – Crețu-Poenile 

Popei; pe de altă parte, am supus cazul M. S. Regelui. 

În noaptea de 16 - 17, în fine, vine un răspuns al Armatei I-a, prin care se îndrumează 

pentru mâine dimineață un atac general în acea regiune, o eventuală punere în libertate a 

trupelor noastre. 

O hotărâtă schimbare de atitudine la Armata I-a. 

Se recunoaște că situația a devenit primejdioasă la Corpul VIII rus la flancul stâng al 

Armatei a II-a, mărturisind, în fine, că Divizia 124-a s-a debandat fără ca să lupte și că, 

trupele noastre din Divizia a 3-a au oprit înaintarea inimicului. 

 

17 VIII 

În fine, răspunde și Marele Cartier General. 

Încercarea făcută de Armata I-a, de a trece o Divizie, aflată în debandadă (a 124-a 

rusă), în Comandamentul meu și de a-mi lua 5 Batalioane în schimb (Regimentul 2 vânători, 

Regimentul 18 infanterie), punându-le sub comanda Corpului VIII rus, a dat greș. Probabil 

aceasta ca rezultat al raportului meu personal către Rege. În orice caz acest rezultat favorabil, 

nu mi-a fost comunicat direct de Marele Cartier General, ci 1-am aflat de la Armata I-a. 

Astăzi primesc și ordinul Marelui Cartier General prin care se prescrie că trupele 

Armatei a II-a care luptă pe frontul Armatei I-a, să fie liberate până la ora 7 seara, deoarece, 

prin fuga Diviziei 124-a rusă aripa stângă a Armatei a II-a ar fi periclitată. Demult ar fi trebuit 

Marele Cartier  General să ia o hotărâre în această chestiune. De resortul lui era să combine 

conlucrarea celor 2 Armate, iar nu să lase la chibzuiala lor această conlucrare; un dezacord 

era inevitabil. 

Acum pare că inimicul a fost în fine fixat; toate atacurile lui au fost respinse. 

Regimentul 18 infanterie din Armata a II-a s-a distins prin soliditatea lui, respingând patru 

atacuri din cele mai violente pe un spațiu întins (aproape 2 km.) și având un gol în dreapta lui, 

care a fost umplut foarte târziu cu 2 plotoane și o secție de mitraliere. De abia seara, la ora 9 

au sosit două batalioane din Regimentul 34 infanterie, pentru a umplea golul. 

Cu tot ordinul Marelui Cartier General, până târziu noaptea încă nu am avut știre că s-ar 

fi eliberat Regimentul 18 de pe frontul Armatei I-a. 

Spre seară au venit să mă vadă, medicul maior francez Reverchon, generalul 

Vinogradski, ambii ofițeri foarte distinși, fiecare în felul său. 

 

18 VIII 

Întoarcerea la Bacău. 
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19 VIII 

Ieri am avut o conferință la Șeful de Stat Major at Armatei a IV-a ruse, împreună cu 

Generalul Ragoza. 

 

20 VIII 

Azi o nouă conferință tot acolo (la Domnești.). La aceasta a luat parte și inspectorul 

artileriei Armatei a II-a, care a sosit în timpul nopții de pe front. După o amănunțită 

consfătuire, s-a hotărât ca atacul celor două Armate să aibă loc în ziua de 25 August. 

La Armata I-a, cu toate că zilnic ordinul de operații prevedea atacul frontului inimic, de 

la 18 ale lunii până azi nimic; nici o mișcare care să denote intenții agresive. 

 

22 VIII 

Am reluat locuința în vagon pe front, în vederea ofensivei proiectate. Armata a IV-a 

însă, cere amânarea operațiilor pentru ziua de 27. 

Generalul Ragoza spunea, că nici artileria grea, nici infanteria, nu vor putea sosi mai de 

vreme pe poziţia inițială. A trebuit să consimt. 

 

23 VIII 

Au venit la Onești, maiorul francez Cholet, comandantul Grupului I aeronautic, 

intendantul general Zaharia și intendantul general Leonte. Aceștia pentru a se informa asupra 

stării de lucruri de pe front, căci după spusele Primului ministru, trupa și mai cu seama 

ofițerii, ar suferi din cauza subzistenței. Primul ministru fusese indus în eroare și ar fi fost o 

prea mare oboseala pentru el a le controla, imediat, fiind la fața locului. 

 

24 VIII 

Azi dimineață două avioane inimice au aruncat două bombe fără efect, între gară și, 

satul Onești. 

Dejunul 1-am luat la Coțofenești, unde am fost invitat de M. S. Regina, la pavilionul 

Majestății Sale. După masă, am mers la Corpul II Armată, unde m-am întreținut cu generalii 

Văleanu și Mărgineanu. La vagon a venit locot. colonelul Florescu Banu pentru a primi 

ordine privitoare la noile legături telefonice în vederea ofensivei proiectate. 

 

25 VIII 

La ora 6 au venit unul după altul, 5 avioane, care au aruncat în total vreo 10 bombe spre 

Onești, fără efect. La Adjud însă, avioanele inimice au incendiat un tren de muniții, care a ars 

toată ziua. Pagubele, deși nu se pot încă preciza, evident sunt mari. La ora 11 s-au decorat 

numeroși răniți din spitalul Coțofenești. Decorațiile au fost puse pe pieptul lor, personal de 

M. S. Regina. 

Am cerut Armatei a IV-a ruseşti, să ne dea Divizia Zamurskaia pentru o zi la 

Mânăstirea Cașin, în vederea posibilității vreunui atac. Generalul Ragoza mi-a pus-o la 

dispoziţie, fără a-mi limita durata. 

 

26 VIII 

Pagubele de la Adjud sunt destul de mari; vreo 80 vagoane cu muniții distruse; din 

fericire " se zice"  că numai opt erau ale noastre. S-a putut restabili circulația trenurilor. 

La 7,30 a sosit M. S. Regele la Coțofenești. I-am expus situația, care în linii principale 

este destul de satisfăcătoare. Un avion inimic a fost doborât de locotenentul pilot francez, 

Brulard. 
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Divizia Zamurskaia a trebuit să fie mutată în cursul nopții de la Mânăstirea Cașin la 

Pătrășcani. Comandantul ei, generalul Polofzow, în trecere s-a oprit la mine. Ne cunoșteam 

din Dobrogea, unde a fost Șef de Stat Major la generalul Zaiontschikowski. 

 

27 VIII 

M. S. Regele a venit la vagon la ora 9,30 și am plecat împreună la postul de comandă al 

Corpului IV Armată (cota 429 - Est Gioseni). Acțiunea ofensivă a început sub bune auspicii; 

numai Rușii dacă vor merge și ei, suntem siguri de reușită. 

Dejunul la postul de comandă. Regele, foarte bine dispus. După amiază însă, acțiunea a 

trebuit să fie oprită. Divizia 49 rusă în loc să conlucreze cu Divizia 1-a a noastră, a luat o 

direcție divergentă. Cheia situației era Cireșoaia, iar Divizia a deviat la dreapta, mergând 

asupra satului Pravila, fără a face vreo ispravă. Această Divizie a mai fost pe front acum două 

zile și a refuzat să lupte. Probabil că alaltăieri când a refuzat să lupte a fost sinceră, iar ieri, 

când a declarat că va lupta, nu; poate să se fi pus între timp în legătură cu dușmanul, căci a 

intrat în linie dar n-a luptat aproape de loc. În orice caz, până seara, nici un rezultat. 

 

28 VIII 

S-a continuat acțiunea începută ieri, urmărindu-se același program. M. S. Regele a venit 

la Comandamentul Corpului IV. Nu s-a obținut însă nici un progres. 

  

29 VIII 

Se rectifică pe cât posibil poziția liniei înaintate și se lucrează cu mult zel, prima seară 

târziu la întărirea punctelor pe care trupele noastre au izbutit a le câștiga. 

 

30 VIII 

M. S. Regele a venit la vagon pentru a merge la postul de observație de pe Dealul 

Măgurei. 

La coborârea din vagon, M. S. Regina, care era în automobil, m-a chemat și după ce m-

a felicitat de ziua mea, luându-mă la o parte, Regina mi-a înmânat un plic și mi-a spus: " 

pentru munca voastră, vă rog să acceptați aceste documente; Nu pot să le țin; îmi ard degetele 

". 

Hârtiile din plic au o mică istorie, foarte interesantă, cel puțin pentru mine, și cred că 

merită să o reproduc aici. 

Acum câtva timp, fiind în tren cu Regina, am vorbit mai pe larg și de unele chestiuni 

personale. Între acestea, i-am spus Reginei că mă simțeam adânc jignit prin faptul că se 

puneau în sarcina mea unele bănuieli, care au fost întotdeauna cu totul departe de sufletul 

meu. Astfel se creditează bănuiala că aș fi foarte ambițios, că aș avea aspirații foarte înalte și 

că nu aș avea nici un scrupul pentru a realiza aspirațiile mele. 

Văzând că Regina s-a menținut într-o vădită reticență, i-am spus atunci că pentru a 

dovedi că toate aceste calomnii nu au nici o temeinicie, am să-i încredințez o demisie 

nedatată, cu o declarație explicită că se va putea uza de demisia mea când se va voi. " Ai face 

asta? ",  m-a întrebat Regina.  " Dar cu siguranță, doamnă ", i-am răspuns eu și i-am trimis a 

doua zi prin colonelul Ressel plicul cu demisia și declarația promisă. 

Acesta a fost plicul pe care mi 1-a restituit drept cadou de ziua mea. 

Colonelul Ressel mi-a relatat spre seară următorul fapt, iarăși destul de interesant. A 

avut un schimb de cuvinte cu un general din suita Regelui. Reproduc după notele personale 

din carnetul colonelului Ressel:  

" Eh! ce este cu acțiunea, nu s-a făcut nimic și prevederile au fost cam mari?" 

I-am răspuns: " s-a făcut mult ". 



78 
 

1. -  " S-a câștigat vreo 2 km. în adâncime, realizându-se dintr-o parte înconjurarea 

Cireșoaei și avem astfel o nouă bază excelentă pentru viitoarea acțiune ". 

Pierderile sunt relativ foarte mici, la două Divizii, în total 1.450 scoși din luptă, din care 

numai vreo 160 morți. 

În Franța, pe frontul englez sau francez, pentru a se realiza un astfel de succes se pierd 

zeci de mii de oameni și se cheltuiesc înzecit muniții. 

2. - " S-a obținut ceea ce doream: s-a smuls inimicului inițiativa acțiunii. Acum el este 

în defensivă, veșnic hărțuit de noi, pe când până acuma a fost invers ". 

Colonelul Ressel termină astfel schimbul de cuvinte:  

"După dejun am fost la Divizia 8-a pe Dealul Carpeniș, în sectorul Brigadei a 16-a de 

sub comanda colonelului Dabija.m. S. Regele a vizitat acolo vechile tranșee nemțești, pe care 

le-a găsit foarte bine organizate, apoi a mers înainte până la Poiana Seciu, de unde se 

descoperă perfect tot frontul Diviziei a 8-a". 

 

31 VIII 

La postul de comandă al Corpului IV Armata, M. S. Regele a decorat ofițerii și trupa 

din Divizia a 7-a și Divizia 1-a, care au luptat la Cireșoaia. 

Dejunul a fost luat la pavilionul Reginei, la Cotofenești. După dejun, Regele a mers la 

Mușunoaele pentru a decora trupele și drapelele Diviziei a 3-a, iar eu cu generalul Văitoianu 

am mers la Filipești pentru a stabili planul acțiunii proiectate spre Runcul - Leșuntul. După 

masă, plecarea la Bacău, unde am sosit la ora 0,30. 

 

1 IX 

Este așteptată sosirea Regelui azi ora 10. 

Dimineața, lucru la birou. 

După masă, vizita sanatoriului  " În Carpați " la Piatra-Neamț. Regele a rămas foarte 

mulțumit de cele ce a văzut acolo. 

 

2 IX 

Suveranul vizitează toate spitalele din Bacău. Serviciul sanitar a fost găsit foarte bine 

organizat. Ordine și curățenie peste tot. 

 

5 IX 

La ora 10 am plecat spre front și de la postul de observație al Diviziei a 6-a (Vârful 

Măgurei) am urmărit acțiunea Diviziei a 6-a, general Arghirescu, care a mers destul de bine 

la început, dar seara trupele s-au retras în vechile tranșee. Rezultat: cheltuială mare de 

muniții, mari pierderi cauzate dușmanului, 40-50 prizonieri, dar nici un câștig de teren, din 

cauză că au lipsit rezerve în apropiere pentru a exploata avantajele câștigate la începutul 

acțiunii. 

La Divizia a 3-a, generalul Mărgineanu, s-a executat o acțiune ofensivă și s-a reușit a se 

rectifica frontul; s-au cucerit Dealul Porcului, Varnița și cota 406. 

 

6 IX ... 29 IX 

Mai multe vizite pe front, unde am ținut diferite conferințe comandanților de unități, 

până la cei de regiment inclusiv, asupra modului cum trebuie să se procedeze în fiecare sector 

pentru a smulge inimicului inițiativa acțiunii și apoi asupra modului cum trebuie regulată 

rotația unităților pe front și în repaos. 

Am insistat asupra activității metodice a exercițiilor trupelor pentru a se asigura 

conlucrarea infanteriei cu artileria în diferite faze ale unei lupte de poziție: pregătirea, 

executarea, atacul și exploatarea succesului. 
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M-am ocupat în deosebi de pregătirea și întrebuințarea batalioanelor de asalt, pe care le 

organizăm pentru prima oară în Armata noastră, în ziua de 26 Septembrie, am asistat la Gura 

Văii la o adevărată manevră de regiment în războiul de tranșee, fără concursul efectiv al 

artileriei. 

Manevra s-a repetat de trei ori, cu câte un batalion și odată cu o singură companie. 

Rezultatul a fost mulțumitor. 

În seara acelei zile, am trecut, în drum spre Bacău, pe la Tețcani, unde am avut cu 

prințesa Maruca Cantacuzino o lungă convorbire asupra situației politice. Foarte puțin ceva 

substanțial. Am putut să mă conving însă că la Iași tragedia din Rusia nu a rărit deloc 

atmosfera sufocantă de nimicuri și intrigi care învăluia acolo și lumea politică și așa zisa 

societate! 

 Mi s-a pus și Divizia 1-a de cavalerie la dispoziţie. Astă seară ea va sosi la Onești. 

Mâine o voi vârâ în linie în sectorul Oituz-Slănic. 

La Armata I-a lucrurile merg deasemenea cât se poate de prost; dușmanul înaintează pe 

tot frontul dintre Siret și stânga mea, dar mai cu seamă în direcţia Panciu. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă la data aceasta, Armata I-a ar fi fost pe dreapta Siretului, 

dirijată spre R. Sărat?  

Pare că trupele ruseşti din Armata a IV-a au o atitudine deplorabilă!  

Am trimis azi pe generalul Mărdărescu pe front; îl voi trimite și mâine. Este nevoie să 

am o imagine fidelă a situației, ceea ce nu-mi este cu putință să obțin din rapoartele primite. 

 

1 X 

Am plecat de la Piatra spre Mosoarele, pentru a face o recunoaștere în sectorul de atac, 

în vederea ofensivei proiectate. 

Timpul nefavorabil. Nu am putut merge pe poziții, căci nu aș fi văzut nimic. Am 

amânat pentru o altădată. 

Am trecut prin. Tg. Ocna; o adevărată jale. Cea mai mare parte din case dărâmate. În ce 

scop? Nu înțeleg războiul în acest chip! Este o întoarcere la barbarie. 

Am trecut prin Tețcani, unde m-am oprit vreo trei ore. Lungă convorbire cu Prințesa 

Maruca Cantacuzino, complicea mea în uneltirile politice!... De ne-ar fi auzit cei care m-au 

învinovățit, nu s-ar fi putut opri de a se rușina!  

 

3 X 

Ce comedie nesăbuită. Am fost chemat aseară la Iași. Fel și chipuri de întrebări mi s-au 

pus. 

Nici prin cap nu putea să-mi treacă adevăratul motiv! 

 Prințul Carol împlinește azi 24 de ani și va fi decorat cu Mihai Viteazul. Mi-am 

închipuit că M. S. Regele va decora pe Prinț. Neapărat, conferirea decorațiilor este o 

prerogativă Regală și nimeni nu are nimic de spus, mai cu seamă că era vorba de a se decora 

Prințul Moștenitor, viitorul Rege. Dar lucrurile nu s-au petrecut astfel. 

La ora 12 suntem adunați la Palatul Reginei și acolo generalul Prezan face un discurs 

bizar. 

În numele Armatei, oferă Prințului Carol ordinul Mihai Viteazul, drept răsplată pentru 

vitejia arătată în cursul bătăliei de la Mărășești. 

"Prin curajoasa prezență a Prințului între soldați, trupele au fost îmbărbătate așa încât se 

poate spune că s-a câștigat acea bătălie mulțumită Prințului (!)". 

Mai întâi, acest act săvâșit în numele Armatei, este lipsit de cea mai mică urmă de 

realitate și seriozitate. 

Cine este Armata? Generalul Prezan? 
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Nu am cea mai mică cunoștință că s-ar fi făcut vreo consfătuire sau că ar fi pornit din 

vreo parte a frontului această idee. 

În ce calitate vorbea apoi generalul Prezan? El nu este nici decanul Armatei, nici măcar 

cel mai vechi dintre acei prezenți, în exercitarea vreunui comandament. 

Este un prizonier moral, pe cât se spune al abilului Brătianu și un produs fericit al 

vreunei fericiri trecute... 

 Victoria și bătălia de la Mărășești!... Suntem nu pe margine, ci în fundul prăpastiei și 

cu tot cu meșteșuguri. 

Un atac reușit al dușmanului este tradus într-o mare bătălie cu Victoria de partea 

noastră. 

Trupele dușmane, pe care presupuneam " să le nimicim " cu ofensiva de la Nămoloasa, 

care din fericire nu s-a realizat, se arunca asupra stângii Armatei noastre pe care o azvârle 

înapoi dincolo de linia Muncel - Panciu și cu centrul reușește să atingă obiectivul, care 

probabil a fost interceptarea comunicaţiei Mărășești - Tecuci, Inimicul este oprit  - după ce-și 

atinge obiectivul, însă trei Divizii ale noastre sunt literalmente distruse!  

Iată marea bătălie și victoria!... 

 

3 X 

După dejun am avut o scena foarte neplăcută cu marele strategian generalul Berthelot. 

În prezența Prințului Carol a voit să mă convingă, bazat nu ştiu pe ce și în ce scop, că 

pe frontul Armatei mele am numai 4 Divizii dușmane, iar pe frontul Armatei I-a sunt 8!  

Pentru ce are omul acesta o așa de mare simpatie pentru Armata mea și pentru mine 

personal, nu pot să-mi dau seama. 

Și de ar avea măcar bunul simț a se ține în cercul afirmațiilor academice. Dar trece și în 

domeniul faptelor concrete care își  iau întotdeauna sarcina de a-i da cea mai formală 

dezmințire. 

 

18 X 

Am putut în fine să fac recunoașterea mult dorită, în vederea acțiunii ofensive pe 

frontul Corpului IV. 

Încă odată am putut constata, spre marea satisfacție a amorului meu propriu, că vederea 

terenului nu aduce cu sine vreo schimbare, în cele hotărâte pe hartă. 

Ca și la Mărăști, recunoașterea nu a avut alt efect decât a mă încredința în mod să zic, 

definitiv, că proiectul conceput este corespunzător situației. 

Am mers cu Generalul Văitoianu în tranșeele de prima linie de la cota 443 unde este 

Cireșoaia. 

Vederea asupra terenului de atac foarte interesantă. În fața valea Slănicului cu 

adăposturile și tranșeele ei, cam la 900 - 1.100 m. de noi, iar în dreapta tranșeele de pe linia 

Fundul-Fâneața... cam la 200 m. de noi. 

Cum se prezintă de fapt lucrurile, pregătirea de artilerie se poate face în perfecte 

condiții și atacul va putea să înainteze cu mult mai mici dificultăți decât la Mărăști. 

Aici va fi însă necesar a se face paralele de pornire cât mai aproape de fundul văii 

Slănicului. 

Interesantă va fi pregătirea asupra punctului Cireșoaia. 

Pentru ca să văd această parte a câmpului de luptă, am mers la Poiana Popei. Nu se 

vedea decât foarte puțin. Ar fi trebuit poate să mergem ceva mai sus, dar era deja prea târziu. 

De altfel harta era precisă. 

Am avut pe drum o lungă convorbire cu colonelul Darvari, Comandantul Brigadei a 13-

a. 

El zice că ar fi fericit să reia Cireșoaia și este convins de reușita atacului. 
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Am hotărât chiar pe dată că brigada lui, întărită cu un regiment de Vânători să opereze 

la extrema dreaptă și să aibă ca primă însărcinare, cucerirea Cireșoaiei. 

Am hotărât chiar pe dată că brigada lui, întărită cu un determinat pierderea pozițiilor 

noastre, la finele lui Iulie dintre Slănic și Doftana. 

Mi-a spus că a primit ordin în ziua de 27 Iulie, că a fost mirat pentru ce se ordonă 

retragerea, că a două zi ar fi putut relua pozițiile părăsite, căci nu a fost măcar urmărit. 

Am avut prin urmare foarte mare dreptate când nu am încuviințat atunci retragerea! 

Generalul Rujinschi unul din eroii Armatei de Nord, membru cu vază al societății de mutuală 

admirație. 

Sunt bune legendele, dar cred că ele trebuie să se mărginească la soldați, sau pentru 

comandanți, cel mult la bravura personală. Legendele privitoare la capacitatea de conducere 

sunt un pericol, chiar dacă se creează după război, dar cu atât mai de temut pe timpul însuși al 

războiului. 

 

19 X 

Am asistat la o foarte interesantă experiență, pe care doream să o fac de multă vreme. 

Artileriștii susțin că bătaia prea lungă nu este de întrebuințat, în tragerea de distrugere. 

Am susținut că atunci când pozițiile dușmanului sunt pe pantă, efectul tunurilor lungi 

nu poate diferi de acela al obuzierelor contra pozițiilor pe teren orizontal. 

Am avut mai mult decât dreptate. 

Nu numai că tragerea tunurilor lungi nu este inferioară, dar chiar superioară, din cauza 

preciziei lor mai mari. Ceva mai mult, efecte mai bune s-au obținut chiar și contra pozițiilor 

în teren orizontal. 

Tunurile lungi au tras la distanță bătaci maxime (8.500), iar obuzierele la circa 3.000. 

Unghiul de cădere era simțitor același, dar efectul material al loviturilor și gruparea lor 

superioară la tunurile lungi. 

Am ordonat a se face o tragere împotriva poziției orizontale de la distanța de 3.000 m. 

cu tunuri lungi și a face aceeași tragere cu tunuri de câmp. 

Voiesc să constat care este raportul de efecte și consum de muniții între cele două feluri 

de artilerie. 

În orice caz odată mai mult văd că propria experiență este tot cea mai instructivă... 

 

23 X 

Am trimis acum două zile pe Int. general Dimitriu, intendentul Armatei la Iași, pentru 

ca să arate Marelui Cartier General și Ministerului de război, care este atitudinea Armatei din 

punctul de vedere al aprovizionării pentru iarnă. 

Răspunsul ce mi-a adus intendantul general este cel puțin foarte curios. 

Cu toate împiedicările ce am avut de la centru, primăvara trecută, căci orice măsura de 

prevedere ce luam era urmată de un ordin că se vor lua măsuri de la centru, măsuri ce în parte 

nu au fost luate, iar în parte s-au luat altfel de cum trebuia, totuși izbutisem să-mi asigur  

aprovizionările necesare, cu propriile mele mijloace, până la recolta viitoare. 

Ordine au fost date acum în urmă, ca din propriile noastre aprovizionări și din recoltele 

lucrate de Armată, să se dea Armatei I-a și Marelui Cartier General!  

O procedare comodă, însă injustă și umilitoare pentru cei care abuzând de puterea ce 

au, își dau singuri pe față lipsa de prevedere. 

S-a dispus a se distribui rezervele destinate pentru însemnătate! Vom vedea urmările. 

Am foarte mare teamă că iarna această vom trece printr-o criză mai serioasă decât anul 

trecut. 

S-a crezut că dacă se înlătură o dificultate politică, se ameliorează și starea economică 

fără a se ține seama că, cu aceeași oameni, aceleași procedee și deci aceleași rezultate. 
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Ofensa Austro-Germanilor pe frontul italian pune într-o lumină din cele mai strălucite, 

capacitatea strategică a celor care prezidă la conducerea operațiunilor noastre. 

Când se proiecta ofensiva noastră, propuneam ca lovitura principală să fie dată pe 

frontul Armatei mele și ceream pe o întindere de 30 km. să mi se dea 6-7 Divizii (în loc de 4, 

căci mi s-au luat 2). 

Între alte obiecții puerile cea mai hotărâtoare a fost, că nu vom putea mișca și hrăni 

atâta lume! Comandamentul Austro-German, dimpotrivă, nu s-a temut să îngrămădească într-

o regiune mult mai aspră, mase enorme și a avut dreptate. 

Aș fi curios să ştiu, dacă i-a izbit acest lucru pe iluștrii strategi Berthelot-Prezan 

(Antonescu) și Golovin, la care, spre marea mea surprindere, se asociase și Christescu!... 

 

24 X 

Buletinul misiunii franceze face loc în Nr. 53, unui articol publicat în " Micul Paris", 

intitulat  "Bătălia de la Mărășești". 

Francezii au voit să facă, din o luptă desigur serioasă o adevărată  " bătălie " și din 

respingerea unor atacuri, deja în parte reunite și fără restabilirea situației, o victorie! 

 Pentru a umfla lucrurile s-a vorbit de numeroasele divizii aduse de dușman pentru a 

sparge frontul nostru, de superioritatea zdrobitoare numerică, etc., etc. 

Se va vedea mai târziu ce a fost adevărat și ce nu. Se știe însă, că Armata I-a, ajutată de 

parte din Armata a IV-a rusă, a pierdut mult din teren la centru și aripa stângă, a avut două  

(dacă nu chiar trei) Divizii, literalmente scoase din luptă ci a absorbit întreaga rezervă 

generală, de care dispunea Marele Cartier General. 

Nu știu până la ce punct la o asemenea acțiune, cu rezultate atât de modeste, pe prețul 

unor sacrificii atât de mari, se poate da numele de victorie. 

Mi-am pus adesea întrebarea: care să fie motivul?  

Buletinul misiunii franceze îmi dă explicația. În articolul pomenit, se spune că lupta de 

la Mărăști nu constituie decât " o promisiune frumoasă " proba definitivă s-a făcut la 

Mărășești, unde Armata română (în realitate Armata I-a și rezerva Marelui Cartier General), 

reorganizată, echipată, bine informată, era capabilă de lucruri foarte frumoase etc. 

Da, la Armata I-a francezii au jucat un foarte mare rol și la reorganizarea ei și la 

conducerea operațiunilor de pe timpul ofensivei, de la începutul lui Iulie, cât și în luptele 

defensive următoare, din August. 

Când se va scrie istoria, va trebui să nu se treacă sub tăcere valoarea și rolul autoritar, 

ce au avut aceste consilii, în spargerea frontului nostru la Tg. Jiu și în dezastrul de pe Argeș... 

În urma constatării ce am făcut cu ocazia luptelor din Iulie, August și Septembrie, că 

trupele noastre nu posedă tehnica asaltului pozițiilor întărite, am dispus ca în fiecare regiment 

un batalion să fie mai în special exercitat, asupra acestei părţi a luptelor de poziții. 

Marele Cartier General a aflat de acest lucru și natural am fost întrebat.  

Am dat relația cerută și am primit un ordin că M. S. R. au admis să se constituie unități 

de asalt, că toate unitățile trebuie să se compună din trupe de asalt; va trebui evident să revoc 

ordinul dat. 

Este un frumos exemplu de centralizare și de anihilare a inițiativei.  

Aș vrea să știu de unde provine ordinul... 

 

25 X 

Știri foarte îngrijorătoare din Rusia. Guvernul provizoriu a fost atacat răsturnat de 

revoluționarii maximaliști, în cap cu Lenin și Trotzki. Kerenski a putut să fugă spre Stavca. 

Ce va fi? Războiul civil?  

Ce vor face Germanii?  

Ce vom face noi?  
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Când am spus în consiliul de miniștri, că trebuie să deschidem bine ochii, dacă ne vom 

hotărî să evacuam restul țării, pentru motive altele decât strategice, deoarece în Rusia este o 

atmosferă foarte periculoasă un teren absolut nesigur, mi s-a răspuns de ministrul Duca, 

foarte categoric, că lucrurile merg din ce în ce mai bine. 

Și de asta dată s-au arătat guvernanții noștri cât de profund cunoscători ai marilor 

evenimente sunt ei, căci nici unul nu a făcut cea mai mică rezervă la afirmațiile ministrului 

Duca!  

 

26 X 

Am fost la Coțofenești, ca invitat la dejun de Regină. 

Foarte gentilă. Conversație banală. Oarecare îngrijorare de cele ce se petrec în Rusia. 

Prevede posibilitatea unui deznodământ catastrofal. Pentru cine? Desigur m-am abținut să 

întreb. 

Am constatat prin zarea acestei gentilețe, o mică deosebire, o mică deosebire în 

comparație cu trecutul apropiat. 

Oricât de tare să fie cineva, tot nu poate să reziste cu desăvârșire mediului înconjurător; 

și desigur mediul înconjurător din Iași nu este de natura de a face să prindă rădăcini și să se 

dezvolte, bunele dispoziții față de mine. 

Am văzut în sat la Coțofenești pe generalii Văitoianu, Valeanu și Mărgineanu; am 

discutat chestiunea restaurării satului Mărăști ridicării unui monument în amintirea " 

succesului " de la Mărăști. 

Propunerile mele au fost acceptate. 

 

28 X 

Am primit răspunsul, la o intervenire a mea, pentru a reîncepe publicarea ziarului " În 

Carpați ", arătând că la Armata I-a se imprimă un ziar. 

În răspuns mi s-a spus, că cu data de 14 Octombrie, Armata I-a a solicitat autorizarea și 

Marele Cartier General a refuzat-o. 

Nu înțeleg refuzul Marelui Cartier General nici pentru Armata I-a, cum nu 1-am înțeles 

nici pentru mine; este curios însă cum cererea de autorizare este pornită la 14 Octombrie, pe 

când ziarul a apărut la 8 Octombrie și la 12 Octombrie! 

 

30 X 

Colonelul de Roincé a fost la Iași, pentru a interveni să mi se pună la dispoziţie o 

Divizie pe timpul ofensivei proiectate în sectorul Tg. Ocna. 

Mi-a adus rezultat favorabil. Este însă ceva de notat. 

Colonelul de Roincé a vorbit cu generalul Berthelot și după ce 1-a convins, generalul a 

mers la Marele Cartier General, de unde s-a întors, spunând că a găsit pe maiorul Antonescu, 

care a opinat favorabil; deci chestiunea este rezolvată în sensul dorinței Armatei. Așadar, de 

propunerile Armatei au a hotărî întâi generalul Berthelot în ultima instanță, maiorul 

Antonescu! 

În orice caz, personal sunt mulțumit că pot obţine ceea ce trebuie. 

De Roincé este un bun ofițer, pentru care am toată considerațiunea! De ar fi toți ca el și 

asemenea colonel Marie. 

 

1 XI 

Azi a venit colonelul Pétin, trimis de generalul Berthelot, pentru a ști de la mine ce 

concurs doresc să am, pentru ca să poată stărui în acest sens. 

Mă surprinde această schimbare de atitudine, dar desigur nu numai că profit de ea, dar 

fac tot ce-mi, stă în putință a o fixa. 
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Vor ajunge oare să înțeleagă ce mare greșeală au comis când; fără nici un motiv, au luat 

o atitudine ostilă față de mine, făcându-se jucăria intriganților de la Marele Cartier General! 

 

7 XI 

Din ziua de 2 am trimis lucrările privitoare la ofensiva din sectorul Tg. Ocna și până azi 

nici un răspuns. 

Le-am trimis anume prin colonelul Pétin, pentru ca să am rezultatul mai neîntârziat, dar 

nu a folosit la nimic. 

Nu-și dau seama, că strămutarea unei linii, în cursul iernii este o operațiune, cu atât mai 

grea și periculoasă, cu cât se face mai târziu. 

Dacă survine un ger sau o zăpadă mare, înainte de a ne fi săpat noile șanțuri?  

 

9 XI 

Situația în Rusia din ce în ce mai încurcată pentru noi, prin urmare, mai primejdioasă. 

Pare că situaţia este în mâinile maximaliștilor. Ridicolul Kerenski, comandantul de 

căpetenie al Armatelor (l) s-a făcut nevăzut (ori 1-au făcut nevăzut). 

Azi am primit un ordin telegrafic, direct de la Stavca, prin care se spune că noul guvern 

a hotărât să se invite comandanții trupelor dușmane, să înceapă tratativele de pace. Se pune la 

îndoială autenticitatea acestui ordin. În orice caz, ne găsim într-o situație fără ieșire. 

 Ce hotărâre se va lua de autoritatea noastră centrală? Am comunicat imediat ordinul 

primit, Marelui Cartier General. Desigur că chiar de ar fi perfect autentic, tot nu cred că se va 

ține seama de el. Dar nu mai puțin se pune teribila întrebare: ce vom face? 

 Am ajuns iarăși la o cotitură, în care păcatele din trecut își arată efectele într-un mod 

neîndurat. 

În fundul conștiinței mele îmi pun întrebarea dacă am ceva a-mi imputa. 

Cred că nimic. 

Am fost incontestabil pentru război, dar pregătit și  la momentul prielnic. 

Asupra pregătirii, am vorbit, am scris chiar și nu am fost ascultat. 

Asupra momentului intrării în război, nu am fost întrebat. 

Am convingerea că, cu o altă pregătire, cu o bună alegere a momentului, cu o altă 

organizare a Comandamentului am fi fost în măsură, dacă am fi și intrat în război înainte de 

revoluția din Rusia, să ne putem găsi totuși într-o situație cu ieșire. 

Îmi sângerează inima în fața catastrofei a cărei apropiere o simt și de care nu cred că 

putem scăpa decât prin o adevărată minune. 

Mereu îmi revin în minte cuvintele lui Brătianu că atunci când vom intra în război, nu 

vom avea de a face cu trupe, mai bine condiționate ca ale noastre. 

Ce bine i-am răspuns că: o pregătire judicioasă trebuie să aibă în vedere toate 

posibilitățile!... 

Glasul meu nu 1-a putut convinge pe Brătianu care pentru partea militară avea pe cei 

mai luminați și încercați organizatori conducători: pe Iliescu, pe Rașcanu și pe Rosetti!  

 

10 XI 

Situaţia aceeași. Înotăm în necunoscut. 

O schimbare bruscă a raporturilor dintre Ruși și dușmani ar periclita situaţia noastră 

foarte serios. O retragere poate să devină imposibilă. 

M-am gândit să-mi asigur aripa dreaptă și de aceea am hotărât să fac un detașament de 

3 arme, pe care să-l pun în zona Tescani. 

Am cerut să mi se aprobe această dislocare, căci zona cade în afară liniei mele de 

demarcație spre Armata a IV-a rusă și în același timp am cerut să mi se dea Batalionul de 

munte. 
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Mi s-a aprobat cererea, dar Batalionul nu mi se dă pentru că este în curs de 

reorganizare.  

Dacă Germanii ar fi pus luni de zile pentru reorganizarea batalioanelor lor, foarte 

înaintate ar mai fi azi! 

Batalionul are 5 companii. Celelalte Batalioane ale noastre au numai câte 3. Spre a-l 

face Regiment de două Batalioane, după tipul Regimentului de vânători, trebuia să i se mai 

adaoge o companie. 

Operațiunea s-ar fi putut face pe front, într-o singură săptămână. 

Suntem cum suntem și tot ce vine asupra capului nostru este bine meritat. 

 

12 XI 

O bombă de aeroplan a căzut la 12,30 în grădina casei unde locuiesc. Nici o stricăciune, 

pământul fiind moale, bomba s-a înfundat când a explodat nu a avut putere să arunce 

sfărmăturile. Numai bulgări de pământ carbonizat au ajuns până la fereastră, lângă care mă 

găseam cu un colonel, venit de pe front. 

Prezan a făcut inovația de a da și o linie îngustă, construită de Armată, în exploatarea 

căilor ferate, deși linia mergea până aproape de frontul poziției. Când i-am atras atenția că 

este contra tuturor principiilor admise, mi-a răspuns că așa s-a făcut în 1913. 

Polemică deci în toată puterea cuvântului. Dar polemică proastă, căci în 1913 nu s-a 

făcut astfel, deoarece în 1913 nu am ajuns la contact propriu zis cu inimicul!. 

S-a revocat ordinul pentru ofensiva de la Tg. Ocna. Era de așteptat, din cauza 

evenimentelor din Rusia. Rămâne însă faptul că dacă nu s-ar fi făcut atâta strategie diletantă, 

ofensiva ar fi putut avea loc acum o lună. 

Teama unui atac în Bucovina și pe frontul Armatei a VI-a ruse, chinuie pe strategii 

noștri de la începutul lunii lui Septembrie. I-am spus atunci colonelului Pétin, că nu cred în 

posibilitatea unei ofensive în Bucovina și că mă îndoiesc de una spre Nordul Basarabiei. În 

orice caz, cu o Divizie pe care o ceream eu, nu s-ar fi restabilit o situație, amenințată de un 

atac în stil mare. 

 

17 XI 

Pe la ora 4 p.m. sunt anunțat de la Palatul Regal ca mâine la ora 11 să mă prezint la Iași. 

Nu-mi dau seama pentru ce, desigur nu pentru ceva plăcut. 

Seara, când lucram cu generalul Mărdărescu, mi se anunță că generalul Iancovescu, 

ministru de război, este la Cartierul Armatei. 

L-am invitat imediat la mine. 

Am avut cu el o lungă întreținere. M-a pus la curent cu motivul chemării la Iași. 

Rușii au început deja în cele mai multe părți ale frontului, tratativele pentru armistițiu; 

pe alocuri a fost chiar încheiată. 

Este vorba: ce facem noi? 

 Da, ce facem!  

- A trebuit să vie apa la gât, pentru a ne pune această întrebare. 

Acum câtva timp când a aflat Marele Cartier General să iau măsuri a crea depozite în 

spatele Armatei, până în valea Bârladului, în vederea retragerii, mi s-a pus în vedere să 

încetez, că doar nu s-a dat ordin de retragere și că atunci, când se va da un asemenea ordin, se 

va aviza și la mijloacele necesare! 

 Zaharia și cu Lupescu. 

Da ce facem?  

Analizând situaţia, am ajuns la trei soluții:  

- retragerea în Rusia, 

- dizolvarea Armatei, 
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- tratatele cu dușmanul. 

Pentru prima, generalul Iancovescu îmi afirmă că trecând peste Prut, Armata nu va 

putea să subziste nici 24 ore. Nimic pregătit! 

 Pentru a doua, dificultățile organizării și apoi primejdia urmărilor morale. Ce se va 

face cu această masă de oameni, părăsită fără mijloace de existență?  

Ce vor deveni familiile ofițerilor?  

A treia soluție este incontestabil necunoscutul, dar tocmai pentru aceea poate că este 

cea mai indicată. Adică ar trebui mai întâi știut dacă și ce se poate obține prin tratative, este 

sau nu acceptabil și apoi a hotărî asupra soluției. 

Dar este fapt cert, că soluția tratativelor înseamnă nimicirea lui Brătianu, cu o oră 

înainte și pentru el totul se reduce acum a-și întârzia sfârșitul cât mai mult, cu nădejdea într-o 

minune. 

 

18 XI 

Consfătuire la Palat sub președinția Regelui; Brătianu, generalii Berthelot, Prezan, 

Grigorescu, Iancovescu și cu mine. 

S-au pus 4 chestiuni, față cu atitudinea Rușilor (despre care se știe, că au încheiat 

armistițiu în multe părţi ale frontului). 

Chestiunile au fost, care va fi situația Armatei române în următoarele presupuneri:  

1. Armistițiul este încheiat independent de Înaltul Comandament. 

2. Armistițiul este încheiat, chiar de Înaltul Comandament. 

3. Care ar fi măsurile militare de luat imediat, potrivit cu atitudinea impusă nouă?  

4. În cazul retragerii trupelor ruse, care ar fi condițiile de stipulat, pentru efectuarea ei și 

care ar trebui să fie măsurile de luat în acest sens de trupele noastre?  

A început a vorbi Brătianu în intenția de a face să reiasă că este o datorie pentru noi, să 

ne ținem de angajamente, pentru ca să ieșim din război fără cea mai mică micșorare. Este 

convins că victoria va fi a aliaților și că Germania va fi zdrobită. 

Nu am înțeles partea practică a cuvântării. 

Am pus de aceea chestiunea cu totul pe un alt teren. 

Am spus, că în calitate de Comandant de Armată, nu am căderea și nici obligația de a 

emite o părere în ceea ce privește partea politică a situației. Sunt dator a-mi da însă părerea 

asupra părții militare. 

Trebuie să ştiu pentru aceasta, care este scopul politic avut în vedere sau intențiile 

urmărite?  

Brătianu spune că scopul politic este să învingem pe dușman. 

Am răspuns că aceasta este o formulă generală, teoretică. 

În cazul nostru, trebuie să concretizăm. 

Văzând că se ține mereu alături cu chestiunea și voiește ca alții să intre în ea, 1-am 

întrebat:  

Rușii încheie armistițiu; guvernul nostru are intenția să încheie și el armistițiu sau nu?        

Atunci a fost nevoit a spune, că dacă situaţia militară îngăduie, guvernul nu vrea să 

încheie armistițiu. 

Am răspuns că situația nu impune încheierea armistițiului pentru noi, întrucât pe timpul 

cât va dura armistițiul, trupele ruse vor păstra pozițiile lor. 

Am făcut o mare deosebire între cele două prime puncte, căci dacă armistițiul este 

încheiat de trupă, noi avem mână liberă să facem ce voim, dar dacă este încheiat de Înaltul 

Comandament, noi suntem înglobați în Comandamentul rus. Regele comandă trupele ruso-

române și este sub Comandamentul superior rus. Dacă acel Comandament încheie armistițiul 

și noi nu urmăm aceiași cale, este o ruptură cu rușii, ruptură care trebuie să o hotărască și să o 

traducă în fapt, guvernul. 
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În fine, după multe discuții, s-a putut hotărî că deoarece guvernul nu are intenții sub 

nici un cuvânt de a intra în tratative cu dușmanul, în caz că Rușii încheie armistițiu, sub orice 

formă, noi păstrăm pozițiile; dacă suntem atacați, rezistăm. Dacă se retrag Rușii, ne retragem 

și noi până pe linia Bârladului cu aripile sprijinite pe Prut, cuprinzând Iașul. 

Mi-a făcut o impresie din cele mai penibile generalul Berthelot, care când a luat 

cuvântul a vorbit exclusiv în interesul aliaților, fără a se preocupa câtuși de puțin de soarta 

noastră.  

Vede în Rusia toate în roz. Se va forma acolo un stat ucrainean, care va avea o Armată 

credincioasă pentru continuarea războiului, iar o misiune franceză care a plecat din România, 

va lua în mâini transporturile pe căile ferate! Era omul, poate din cauza gravității 

momentului, mai mult ca oricând, în nervi!  

 

19 XI 

La ora 2 primesc telegramă de a merge mâine la Iași, trebuind a fi la Palat înainte de 

10,30. 

După 2 ore se revocă ordinul. 

Comandantul Corpului 24 rus a fost arestat de soldați, iar la Corpul 30 s-a ținut 

consfătuiri în același scop. Nu s-a luat însă nici o hotărâre. 

Totul merge spre complecta dizolvare, și la noi mai sunt oameni care-și fac iluzii...  

 

20 XI 

Comandantul Armatei a IV-a a fost arestat, în urmă însă pus în libertate!  

Bietul general Ragoza!  

 

21 XI 

Astă noapte pe la ora 24,30 a venit la mine colonelul Ressel să-mi spuie, că după 

informațiile primite de la Moinești, ar fi pornit de acolo vreo 100 de căruțe și câteva 

automobile cu soldați ruși, care ar avea intenția să vie la Bacău, să manifesteze pentru pace și 

contra Regelui. 

Am dat ordin a se pune trupe la barieră a opri intrarea trăsurilor dacă vor veni; cred însă 

că este o exagerare dacă nu o invenție pe de-întregul. 

La ora 5 dimineața a venit generalul Mărdărescu, cu o telegramă dată de generalul 

Cerbacev, prin care ordona a se înceta ostilitățile  pentru că se va încheia armistițiul. Zice el 

măsura este luată de acord cu guvernul român. 

Am raportat Marelui Cartier General telegrafic și în același timp am dat ordin pe front 

să nu se ia vreo măsură fără ordine explicite, de la mine sau de la Marele Cartier General. 

Seara am fost înștiințat că mâine ora 10,30 trebuie să mă găsesc la Iași, la Palat. 

Mai în urmă două telegrame, una prin care se ordonă încetarea ostilităților de mâine ora 

8, în vederea încheierii armistițiului, iar alta prin care mi se face cunoscut ca până la noi 

ordine se însărcinează cu comanda Armatei generalul Prezan. 

 

22 XI 

Mare Consiliu de miniștri și 4 generali. 

Se discuta numirea delegaților, care vor merge să încheie armistițiu. 

Misiunea delegației este să încheie armistițiul, pe aceleași baze ca Armata rusă, fără a 

se angaja câtuși de puțin în vederea păcii, deoarece, în intențiile guvernului nu stă să încheie 

pacea cu nici un preț. 

Am pus unele chestiuni. 

Deoarece nu voim, pe de o parte, să încheiem pace cu nici un preţ, iar pe de alta primim 

armistițiul,  pentru a înlesni Rușilor încheierea armistițiului, la ce este nevoie să mai trimitem 
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noi delegații? Ar fi destul să fim cuprinși în tratativele delegației ruse, pe baza faptului, că noi 

facem parte din grupul aliat de pe frontul român, care de fapt a fost sub Înaltul Comandament 

rus. 

Mi s-a spus de Brătianu că a apucat să se angajeze deja în acest sens față de generalul 

Cerbacev și aceasta după ce consultase pe reprezentanții puterilor aliate. 

Aceștia ar fi răspuns, că nu au instrucţiuni de la puterile respective, dar că personal, 

recunoaște necesitatea în care se găsește România, de a se alipi la demersurile Rusiei. 

Eu știu până la ce punct era îndreptățit Brătianu să facă ceea ce a  făcut, în orice caz, am 

spus că deoarece s-a angajat a participa la armistițiu, să numim un ofițer care să facă parte din 

delegația frontului. 

Nu s-a primit propunerea pe motivul, că trebuie să ne păstram independența! Am 

răspuns că probabil de la dușman va fi o delegație și nicidecum câte o delegație din cele patru 

state aliate. 

A fost de prisos. 

Am obiectat asupra mandatului delegației, părându-mi-se puțin probabil ca delegația 

dușmană să se mulțumească cu răspunsuri evazive. S-a recunoscut oarecum temeinicia 

obiecțiunei mele, dar nu s-a schimbat nimic din rezoluția luată. 

S-au mai discutat alte chestiuni secundare, asupra căror a nu am emis nici o părere. 

Am pus întrebarea: în caz de retragere ce se face cu familiile ofițerilor, cu formațiile 

sanitare, cu depozitele, etc. și nu am primit nici un răspuns precis; aceste chestiuni au a fi 

studiate, de aici înainte! 

În fine, consfătuirea s-a sfârșit am plecat cu impresia că acum, când suntem în 

rostogolire spre fundul prăpastiei, nu facem decât a urma, cu același sistem nenorocit de până 

acum al subtilităților și al arguțiilor. 

Unul, cel mult doi, hotărăsc ceea ce este de făcut și apoi, ceilalți sunt chemați nu să-și 

dea părerea, ci să asculte meșteșugitele apărări ale hotărârii proiectate. 

Doi sau trei, mai independenți, își spun vederile, pentru a nu fi luate în considerație; 

ceilalți tac întocmai ca și când ar fi pierdut darul cuvântului. 

Cumpătuire, în momentele grele ale neamului!  

S-a hotărât armistițiul. 

Pentru ce?  

Pe cinste, nu am înțeles! 

Pentru a servi personal pe Cerbacev? 

Mi s-a răspuns de Brătianu, hotărât că nu. 

Atunci în speranța că se va produce un miracol care să schimbe starea de lucruri în 

Rusia; un stat Ucrainian? Un mănunchi de forțe doritoare de a lupta? Cazacii?  

Am spus lămurit, că atât cât cunosc eu sufletul rusesc, posibilitatea unei puteri militare 

organizate, pentru operațiuni militare, este de domeniul fanteziei. 

Soldatul rus nu mai vrea să se bată și nimic nu-l va mai readuce  - în starea lucrurilor de 

astăzi în fața dușmanului. 

S-a convenit că am dreptate și totuși s-a persistat în hotărârea ambiguă, luată. 

O adevărată și foarte tristă comedie. 

Am fost invitat să dejunez la Palat. 

După ce ne-am sculat de la masă, am rugat pe Rege să desărcineze de Comandamentul 

Armatei, deoarece nu pot rămâne sub comanda generalului Prezan. 

M-a rugat să rămân la postul meu și să fac asta pentru El. 

I-am spus atunci, ca-l rog să-mi dea un concediu. Mi-a răspuns că ar putea să se 

interpreteze ca o protestare și ar fi în defavoarea mea. I-am răspuns că sunt obișnuit cu 

interpretările calomnioase. 

În fine, a convenit să-mi dea un concediu tacit, fără a face formalitate. 
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În toate, jumătăți de măsuri. Vorbind apoi de situație, am întrebat pe Rege dacă știe 

care ar fi condițiile ce ne-ar impune Germanii. Mi-a răspuns că nu. De asemenea nu știe nici 

vederile aliaților asupra situației noastre!... 

I-am spus că după ce ne vom retrage și se va dizolva Armata, desigur că se va stabili o 

stare de lucruri în România, o stare de lucruri cu aparență cel puțin, dacă nu cu realitatea, de a 

fi cea voită de țară, adică de cele 7 milioane de români. 

Să admitem că războiul după un an, doi, trei, etc. se termină cu victoria aliaților și că 

aliații nu ar fi mulțumiți cu ceea ce a făcut România reală și ar voi să se readucă România 

oficială din Decembrie 1917, în drepturile ei. Prin ce mijloc material s-ar realiza aceasta? 

În România va exista atunci un guvern, o Armată, un aparat administrativ complet! 

Cum ar putea fi răsturnată această stare de lucruri? 

Pe cale militară, cu neputinţă materială. Pe cale diplomatică?  

Regele Ferdinand al Bulgariei a domnit șapte ani, fără să fie recunoscut de Europa!... 

Mi-a spus că s-a gândit la acest lucru, precum și la alte situații și are pentru fiecare o 

soluție. 

Am mers în urmă la Regină în audiență și i-am spus același lucru. M-a întrebat dacă am 

vorbit și Regelui în același mod. 

Bilanţul zilei de azi este să ne zbatem în acțiuni. 

Cei cu frânele țării nu văd realitatea orbiți de povara greșelilor comise. 

Am plecat din Iași cu inima plină de amărăciune, durere și scârbă!  

Totul este de mulțumit ficțiunii parlamentare, poate chiar regimului parlamentar însuși! 

În teorie poate să fie judicios, în practică se dovedește, cel puțin în țările nepregătite ca  

educația civică și temperament, că poartă în sine germenele ficțiunii care duce la corupție și 

decădere.  
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Partea III 
 

26 XI 

Rușii au început să între în tratative cu germanii. Ostilitățile au fost suspendate mai 

întâi sporadic pe întregul front, prin inițiativa trupelor, iar în ziua de 22 s-a încheiat o 

convenție pentru suspendarea ostilităților în vederea încheierii armistițiului. 

În convenție este spus pur și simplu, că ostilitățile se suspendă pe tot frontul de la 

Baltica la Marea Neagră. 

Abilitățile noastre nu vor duce la nimic. Vom fi târâți de evenimente, în mod fatal. 

În ziua de 27 este hotărâtă a doua întrunire a delegaților, la Brest-Litowski, în scopul de 

a începe tratativele pentru încheierea armistițiului. 

 

28 XI 

În ziua de 26 s-a încheiat pe frontul român o convenție pentru, un armistițiu provizoriu 

de fapt, pentru suspendarea ostilităților. Un bis în idem, din cele mai copilărești! Important 

este însă următorul fapt: Armatele ruse încheie un armistițiu provizoriu până ce chestiunea 

războiului sau păcii va fi decisă de Adunarea constituantă a întregii Rusii, iar Armata română 

de sub ordinele generalului Prezan încheie convenția, pentru timpul cât va dura armistițiul 

Armatelor ruse. 

Este foarte instructiv mai întâi de toate cu unitatea de organizare a dușmanului: o 

singură comisiune cu reprezentanți din toate Armatele aliate, dar o singură comisiune și cu 

perfectă unitate de vederi. 

La noi, pe același front, două comisiuni. Slăbiciunea alianţei noastre este perfect pusă 

în evidență. 

Pe aceeași porțiune de front într-un act pur militar, fiecare cu veleitate de independență. 

Ce unitate de vederi și deci de acțiune poate să fie pe întregul teatru de război? Oamenii 

noștri politici cred, în această convenție, a fi găsit o soluție, care să-i ducă la încheierea păcii. 

Vom vedea dacă vor izbuti și în caz că vor izbuti, vom vedea care vor fi sacrificiile și 

care foloasele!  

Abilitatea ne-a prăpădit! 

 Încă ceva interesant. Delegația dușmană, reprezentând două Armate (frontul Makensen 

și frontul Arhiducelui Iosef) și patru naționalități, se compune din 7 membri. 

Delegația noastră, reprezentând o Armată (frontul român) și numai două naționalități, 

se compune din 20 membri, din care numai patru români! 

Simplicitatea a fost întotdeauna o proba de soliditate, iar complicațiile, de slăbiciune. 

Mai este de mirat că am ajuns la aceste strălucite rezultate?  

Am umblat după o Românie Mare, ca teritoriu. Avem nevoie de o Românie Mare, ca 

organizație socială și politică. 

Un popor care suferă corupția și imbecilitatea, în capul său, greu poate realiza fapte 

mari. 

Înainte de a se gândi ca să amputeze alte state în favoarea lui, trebuie să se gândească 

să-și amputeze el însuși din propriul său corp, ceea ce este atins de cangrenă. 

Mai este oare timpul să putem întreprinde această salutară operație și se vor găsi 

operatorii necesari?  

Să nădăjduim că da. 

 

30 XI 

Am întrunit la Bâlca pe Comandanții de Corp de Armată, de Divizii și de Brigăzi din 

toată Armata, precum și câțiva din Comandanții de Regiment. 
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Am pus bazele Societății Mărăști cu scopul de a perpetua amintirea victoriei de la 

Mărăști. 

Prima activitate a societății va fi îndreptată în sensul de a restaura satul și de a ridica o 

criptă-monument în amintirea biruinței noastre. 

M-am întreținut cu ofițerii asupra spiritului trupelor. 

Impresia produsă de încheierea armistițiului a fost peste tot cam aceeași. Un fel de 

indiferență la început și apoi necaz. Privesc pe nemți cu dușmănie și nu sunt deloc înclinați a 

fraterniza cu ei. 

Soldații nu au fost până acum atinși de propaganda rusă: nu se poate garanta însă ca cu 

timpul să nu înceapă a se simți efectele ei. 

Cei mai mulți din comandanți cred că prelungirea poate să amorțească spiritul războinic 

al trupelor și la reluarea ostilităților să nu mai prezinte soliditatea morală de azi. Mai ales în 

cazul unei retrageri. 

Am luat masa împreună. 

Am rostit câteva cuvinte pentru a le exprima mulțumirile mele, pentru cele ce au 

săvârșit până acum și deplina mea încredere pentru viitor. 

Mare și călduros entuziasm. 

Generalul Mărgineanu a răspuns în câteva cuvinte la adresa mea. Explozii de urale. 

După masă am avut o lungă întrevorbire cu generalul Grigorescu, care a venit să mă 

vadă. 

A mărturisit că tensiunea care a fost între noi în Iulie și August se datorează instigațiilor 

generalului Prezan și soției sale. 

Acum a avut indicații de la Palat pentru o apropiere de mine. 

I-am spus, că mă simt destul de solid pe picioarele mele pentru a primi ca să fiu mântuit 

de sfori, oricine le-ar trage. 

Mi-am promis că în viitor va fi, în orice împrejurare, alături de mine. Să sperăm că va fi 

așa. 

Nu a fost. S-a purtat foarte urât cu colonelul Ghenciu, ofițerul de legătură între Armata 

a II-a și Armata I-a. A vrut să-l traducă înaintea Consiliului de război, pentru că făcând 

percheziție acasă la el, a găsit un carnet din timpul neutralității; ofițerul exprimă acolo 

puteri pesimiste. 

Pe timpul guvernării mele a avut iarăși o purtare cât se poate de urâtă. 

I-am atras atenția asupra seriozității timpurilor în care trăim și i-am declarat, că steaua 

mea polară este: interesul exclusiv al țării. 

Ne-am despărțit în comunitate de idei și de sentimente. 

Aceasta este cel puțin impresia mea. 

S-a dovedit în urmă că a fost foarte greșită această impresie. Nu cunoșteam încă la acea 

dată starea lui mintală. 

 Lungă convorbire cu Tavernier (ofițer francez de rezervă, ziarist de profesie). 

Ar dori să-i spui, ce consilii pot să dau Ministrului Franței asupra celor de făcut. 

I-am răspuns că asupra soluției politice nu pot exprima nici o părere. 

Să vină Ministrul său, fie la Bacău, fie în altă parte unde ar dori să ne întâlnim; să-mi 

spună acolo ce soluții politice cred că ar fi de adoptat și-i promit că-i voi spune dacă 

militărește sunt sau nu realizabile. 

 

1 XII 

Am fost pe frontul Diviziei a 6-a, în sectorul Grozești, Regimentul 11 Siret. 

Am vorbit cu mai multe grupuri de soldați. Moralul foarte bun. Animați încă de spirit 

războinic. Dorința lor este să recucerim partea pierdută din țară. 

Echipamentul, dar mai cu deosebire încălțămintea, în stare deplorabilă. 
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Am luat apoi dejunul cu reprezentanți din toate Corpurile de trupă ale Diviziei. 

Am ținut o cuvântare, pentru a exprima satisfacția mea deplină de modul cum trupele 

Diviziei au știut să înfrunte privațiunile și să lupte cu greutăţile războiului până acum și că 

pun mare nădejde pe soliditatea Diviziei în viitor. 

Generalul Arghirescu mi-a mulțumit pentru cuvintele de încurajare ce am rostit și care 

îl obligă a reveni asupra unor aprecieri severe de detaliu, astăzi când aude și pe Comandantul 

Armatei, că rezultatul total a fost satisfăcător. 

I-am dat mijlocul să repare unele jigniri nedrepte aduse trupelor sale, jigniri datorate 

naturii sale, cam prea impresionabile. 

Am mers apoi la spitalul de la Coțofenești unde am vizitat pe ofițerii și soldații răniți. 

Pe toate fețele iubire! 

 Se poate o mai mare satisfacție?  

Am avut o lungă întrevorbire cu Cella Delavrancea. Vede clar, că cei care duc destinele 

ţării sunt dezorientați. 

Mi-a spus că Regina a fost foarte amărâtă că s-a trecut peste mine la Comandamentul 

Armatei. 

Prințul Carol ar fi spus Reginei că așa trebuia făcut, după regulile ierarhiei! 

 Fără a mă explica cam mult, am lăsat-o să înțeleagă bine că tot ce se face în cercurile 

înalte, mă lasă rece. 

Am aflat în urmă, că după explicația Prințului, ordinea ierarhică se stabilește luându-

se de bază data înaintării la gradul de sublocotenent, nu aceea a înaintării în ultimul grad 

sau aceea a înaintării în gradul imediat anterior. La gradul de general de Divizie, eu eram 

cu doi ani mai vechi; iar în gradul de Brigadă, eu l-am propus la înaintare cu insistență, 

fiind ministru de război. Regele Carol I nu voia să-l admită. 

 

2 XII 

Am fost la Divizia a 3-a. Am distribuit unele decorații la ofițeri, în Regimentele 4 și 22 

infanterie. 

Am vizitat sectorul Regimentului 4. Admirabil organizat. 

Lungă convorbire cu soldații de pe front. 

Spirit excelent. Doritori de luptă și condamnă purtarea Rușilor. Au făcut rău că au 

stricat rânduiala în Armată și este urât din partea lor că ne părăsesc tocmai acum! 

 La masa la care au luat parte ofițerii din toate Corpurile Diviziei, am făcut elogii 

Diviziei pentru admirabila ei purtare din cursul războiului, numind-o Divizia "Stânca". 

În răspunsul generalului Mărgineanu, am fost asigurat de iubirea trupelor care văd în 

mine izbânda și nădejdea neamului. 

Sunt anunțat că mâine vom avea în Bacău vizita Prințului Carol, care va trece noaptea 

la mine în casă. 

 

3 XII 

Regele și Regina mi-au trimis prin Prințul Carol, ordinul "Regina Maria". 

Poate este decorația din acest război, care îmi va face mai puțină neplăcere și voi fi în 

stare să o pun la trebuință. 

Prințul mi-a mai făcut o comunicare din partea Regelui, privitor la concediul meu 

probabil, pe care însă nu am înțeles-o bine. Dacă este a se prelungi starea actuală de lucruri 

nu era nevoie de nici o comunicare, dacă dimpotrivă, Regele reia comanda, ar trebui să dea 

un ordin pe Armată. 

Seara am avut iar o lungă întrevorbire cu Cella Delavrancea. 

Mi-a spus că Regina Maria este debusolată și că vede limpede lucrurile, dar este ceva 

care o împiedică să exercite asupra Regelui toată influența ce ar trebui. 
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Posibil să aibă dreptate. Pozitiv este în orice caz, că una din caracteristicele Palatului 

azi, este precipitarea soluțiilor și neînlăturarea lor. 

 

6 XII 

Situația nelămurită continuă. Regele nu a reluat comanda. Sunt chemat pentru mâine 

ora 11 la Iași, de Regină. Înainte de plecare primesc de la Roman comunicarea că 

Comandantul Armatei a IV-a (pare a fi un Lt.col.) a hotărât să retragă Armata de pe front. 

Retragerea va începe în ziua de 8. 

Intenția Comandantului este de a duce trupele sale împotriva Ucrainenilor pe care 

guvernul maximalist, îi consideră ca rebeli. 

 

7 XII 

Zi foarte complicată. 

La ora 11 întrunire la Regină; Comandanții de Armată, generalul Văitoianu, Miniștrii 

Franței, Angliei, Statelor Unite, Italiei, câțiva medici, Dnii Balș, colonelul american 

Anderson. 

Se discută regularea distribuirii ajutoarelor în natură, populației nevoiașe. 

S-au luat unele măsuri confuze, cu toate sforțările Reginei de a proceda metodic și a 

trage concluzii lămurite. 

Caracteristic: Anderson îmi spune că de 2 luni a vorbit cu diferite persoane la noi. În 

toate părțile intenții excelente exprimate în fraze cât se poate de frumoase, dar nu a putut face 

încă nimic real!  

Am fost oprit la dejun de Regele și Regina, foarte binevoitori cu mine. 

După dejun, Regele mi-a făcut unele confidenţe cu privire la atitudinea ce și-a fixat față 

cu evenimentele din ultimele zile. 

Să nu survină numai vreo schimbare. 

Am avut o lungă audiență la Regină. Foarte grațioasă cu mine. Și-a deschis inima. 

Simte că totul se prăbușește fără că să aibă putere de a împiedica răul. Are convingerea, că a 

făcut tot ceea ce-i stă în putință. 

Cu tot respectul, i-am spus că nu sunt de aceeași părere. 

Mi-a spus că a lucrat continuu din răsputeri și când pregătesc lucrurile într-o direcție și 

părea a fi sigură de Rege, interveneau alții și schimbau totul. Atunci valurile criticilor sau ale 

nemulțumirilor ajungeau până la Dânsa și avea sentimentul că nu poate găsi scăparea decât în 

sinucidere. 

Pozitiv că trebuie să sufere mult. Cauza suferințelor, să nu fie oare în vecinătatea 

imediată? Am motive să cred că da. 

M-a dus la ceainăria înființată pentru soldați. Foarte bine organizată. Alături, este un 

azil pentru soldați fără gazdă. Am promis că voi face și eu unul în Bacău. M-a rugat să-i dau 

numele "Principele Mircea". 

M-a condus până la Brătianu, unde eram chemat pentru ora 4. La despărțire i-am 

promis că-i voi fi devotat. Mi-a răspuns că mă crede. 

La Brătianu, Consiliu de miniștri cu 4 generali: Iancovescu, Prezan, Grigorescu și eu. 

Prima chestiune a fost pe cine trebuie să susțină Armata noastră pentru restabilirea 

ordinii în Rusia: pe Leniniști sau pe Ucraineni?  

Am ridicat numaidecât chestiunea de principiu, dacă trebuie și avem noi căderea să ne 

amestecăm în luptele intestine din Rusia. Brătianu mi-a răspuns că ajutând pe Ucraineni, noi 

servim cauza aliaților care recunosc Ucraina. 

I-am răspuns că puterile aliate au recunoscut oficial guvernul provizoriu (Kerenski). De 

unde urmează că toate celelalte formațiuni politice din Rusia sunt revoluționare, în contra 

guvernului provizoriu și noi nu putem să ne amestecăm. 
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Chestiunea de altfel a căzut prin cele ce s-au discutat mai în urmă. 

În noaptea trecută, generalul Prezan, invitat de generalul Cerbacev si, cu 

consimțământul guvernului nostru, hotărâse a trimite trupe de ale noastre pentru ca să atace și 

să dezarmeze pe maximaliștii care erau la Socola. Generalul Iancovescu a intervenit și a oprit 

acest pas imprudent. Câteva ceasuri mai târziu, Cerbacev declară că el se dezice de la orice 

luptă, depune Comandamentul și că pleacă în Rusia!  

 Ce ar fi fost dacă atacul proiectat s-ar fi produs!... 

S-a discutat apoi măsurile de luat pentru împiedicarea devastărilor, față de hotărârea 

luată de Armata a IV-a de a retrage trupele. 

Generalul Grigorescu se arată optimist. Nu crede că trupele se vor retrage, când de 

multe ori a auzit acest lucru totuși trupele au ținut frontul; că în orice caz noi trebuie să fim 

credincioși aliaților, luptând până la ultima extremitate. 

Generalul Iancovescu spune că acestea sunt fraze; realitatea este că nu avem subzistențe 

acestea nu se pot înlocui cu optimism. 

Generalul Grigorescu face o ieșire din cele mai nenorocite. Spune că cu optimismul lui 

a realizat lucruri mari, că deși i s-a dat ordin a se retrage el nu s-a retras și a făcut ceea ce 

toată lumea știe că generalul Christescu care voia să se retragă era greșit, etc., etc. 

Uimire din toate părțile murmure; nu suntem în chestiune. 

Am reluat cuvântul și am spus că este o iluzie a crede, că trupele ruseşti, în starea 

actuală, mai sunt un element de luptă. Trebuie să ne fixăm asupra soluțiilor de adoptat ținând 

seama de această tristă realitate. 

S-au emis diferite păreri, fără a se ajunge la vreo concluzie. 

La ora 6 am plecat cu toții la Palat. 

Pe drum Mișu Pherekide mi-a cerut pentru căpitanul Stan ca să meargă să stea cu sora 

lui (Domnișoara Mustață) la Odesa! 

La Palat, Brătianu face o expunere foarte încurcată; generalul Prezan dă niște lămuriri 

și mai încurcate. 

Totul se reduce la ce facem și cum împiedicăm pe ruși să devasteze țara? Asupra primei 

chestiuni Take Ionescu spune: noi trebuie să rămânem fideli până la ultima extremitate. 

Brătianu spune că trebuie să facem orice sacrificiu, care ar servi aliaților, dar este de 

cântărit bine, ce sacrificii facem și ce ajutor aducem aliaților prin ele. 

Chestiunea a fost pusă clar de dl Brătianu, dar deși foarte judicioasă, după credința mea 

de adevărat om de stat, ea nu a fost sau nu s-a vrut a fi înțeleasă. 

Ministrul de interne face o lungă expunere de cele petrecute în Nordul Moldovei și 

trage concluzia că rușii fac propagandă, ca să tulbure ordinea internă din țara noastră. 

Am luat atunci cuvântul și am spus, că toate acestea sunt detalii, chestiunea mare este 

cea pusă de dl Brătianu, comparația între sacrificiu și câștig. 

Armata va fi nevoită a se retrage când va veni la punctul extrem, va trebui să luăm o 

hotărâre; care hotărâre va fi acea a deznodământului?  

Cât timp se va câștiga prin această întârziere? Am arătat că după calculele mele din 

momentul retragerii până la deznodământ, ar fi cam 23 de zile; 13 pentru retragere și 10 

pentru că inimicul să ne reducă la ultima extremitate. Va să zică, de o parte un câștig de 23 

zile, de alta, restul țării supus grozăviilor războiului. 

Se pune chestiunea atunci, dacă nu este preferabil a primi deznodământul din capul 

locului acesta se prezenta sub împătrită formă: 

1. Capitularea  

2. Împrăștierea Armatei  

3. Trecerea în Rusia  

4. Tratarea cu dușmanul. 

Guvernul să hotărască soluția de preferat, examinându-le în parte pe fiecare. 
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Am adăugat că fără ordine superioare eu nu capitulez. Este o dezonoare a capitula. 

Glx Prezan spune că împrăștierea s-ar putea face după ce vom ajunge la Bârlad. 

Glx Iancovescu arată că chiar dacă ajungem la Bârlad, nu vom avea hrană nici pentru o 

zi; cum dăm drumul oamenilor atunci?  

Am reluat cuvântul și am spus că dacă se adoptă soluția dispersării, atunci este 

preferabilă dispersarea din poziţiile în care ne găsim să ne subțiem continuu în retragere cât 

mai repede pentru a cruța țara. 

De altfel dispersarea între Bârlad și Prut, adică în ultima extremitate, va prezenta 

dificultăți de execuție. 

Brătianu are un strigăt de indignare spune că, atunci este mai bine să facem o ieșire spre 

inimic și să terminăm cel puțin eroic. 

Sunt dintre aceia care găsesc în această soluție un gest frumos. 

Sunt și dintre aceia care își închipuie că în războiul de azi se mai poate vedea, ca în 

trecut, o falangă de viteji, care se aruncă în dușman! (Planul generalului Vimpfen la Sedan). 

O încercare de natura aceasta ar însemna un eșec formidabil, pierderea întregului 

material de  război, iar pentru dușman, o nouă victorie strălucită! 

S-a hotărât a se face o noua întrunire la care să ia parte și generalul Berthelot. Am arătat 

că nu înțeleg ce rol ar avea generalul Berthelot în hotărârea care devine mai mult politică 

decât militară. Brătianu a dat unele explicații, care nu m-au satisfăcut, dar a rămas așa. 

Am cerut Regelui audiență; era aproape 9. 

L-am rugat să rezolve chestiunea mea, căci era vorba ca după 4-5 zile să reiau 

comandamentul și sunt deja 15 zile fără ca să fi făcut vreo schimbare. Mi-a răspuns că să-I 

mai dau timp să reflecteze. 

I-am spus că-I voi înainta raport pentru concediu. 

 

8 XII 

Zarul este aruncat. Nu ştiu ce va fi. 

Am înaintat raportul prin care cer, sau un concediu de boală de o lună socotit de la 22 

Noiembrie, sau să fie numit un alt general în locul meu. 

După amiază primesc o telegramă de la generalul Râmniceanu, că sunt chemat la Iași, 

unde este posibil să stau mai multe zile. Am răspuns că din cauză de boala nu pot merge. 

Altă telegramă: dacă nu este ceva grav, să vin la Iași căci prezența mea este necesară. 

Nu voi merge. De ce necesitate poate fi un om umilit și maltratat, fără cruțare, de la 

începutul războiului și până azi? Și apoi, cel puțin de s-ar ține seama de cele ce spun! Un 

simplu figurant cu răspundere și fără înrâurire. 

 

10 XII 

Eliza Soutzo a mers la Iași. Am rugat-o să vorbească cu Regina, pentru a-i spune cât 

sunt de afectat de faptul că, una mi s-a promis și alta se face. Să o roage a interveni pentru ca 

să mi se aprobe ceea ce am cerut. 

Regina i-a spus, că știe că am dreptate, că-I pare foarte rău de cele ce se întâmplă și că 

va face tot ce-i stă în putință. I-a spus în același timp, că mi se impută, de a nu fi spus 

niciodată ceea ce gândesc și că am evitat responsabilitățile. 

Este oare cu putință, a se inventa asemenea lucruri. Din fericire sunt probe contrarii 

scrise. Cred că dacă am avut o vină este aceea de a fi spus prea des și prea pe față ceea ce 

gândeam, și nu gândeam la fel cu factorii determinanți. 

De altfel mai mi-a spus Regina acest lucru, când m-a primit pentru prima oară în 

audiență în vagon, pe când mă întorceam de la Onești. Sunt însă unele idei care le 

dezrădăcinezi foarte cu greu, chiar din unele spirite luminate ca acela al Reginei. 
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11 XII 

Oroare! S-au apucat să se amestece în certurile Rușilor. S-ar fi arestat și dezarmat un 

grup de maximaliști la Socola!  

Vom plăti scump, în viitor, acest pas nesocotit! 

 

12 XII 

Mi se telegrafiază din Iași, că îndată ce voi fi bine, să merg acolo, fără să mai aștept altă 

invitație. 

Am scris o scrisoare lungă Reginei, pentru a-I dovedi că nici nu am tăcut și că nici nu 

mi-a lipsit vreodată curajul răspunderii. I-am arătat în același timp, în ce chip am fost 

maltratat. 

Am trimis pe col. Ressel la Iași pentru a face să se insiste pe lângă Regele, să rezolve 

chestiunea mea. 

Mâine vine Prințul în Bacău și va sta o zi la noi. 

Eu sunt de trei zile în pat... 

 

13 XII 

Am văzut pe Cella Delavrancea, care trece la Iași. 

I-am spus cât de amărât sunt, de modul cum am fost și sunt încă tratat. Este și dânsa de 

aceeași părere, crede că totul se rezuma în: teama ce inspir eu. 

Înțeleg teama să fie o piedică a mi se da lucrurile pe mână dar nu văd pentru ce ar fi un 

motiv de maltratare. 

Va vorbi și cu Regele și cu Regina, pentru a-I influența să rezolve chestiunea mea în 

mod favorabil. 

Convorbirea cu Prințul a fost absolut banală. 

I-am spus ce greșeală se face cu intervenirea noastră în luptele dintre Ruși. Nu l-am 

convins deloc. Am avut impresia că este de altă părere cu mine. 

A venit și generalul Anghelescu Paul, care mi-a spus că este indignat de ceea ce fac 

Francezii. Că toată chestiunea cu Ucraina este o nebunie. 

 

14 XII 

Azi a plecat Prințul. Nu am vorbit deloc de chestiunea mea personală, fiindcă nu m-a 

întrebat. Ambii aghiotanți ai Prințului, colonelul Găvănescu și colonelul Anastasescu, văd 

chestiunea Ucrainei, cu mult optimism și în orice caz, ei sunt de părere că chiar de s-ar face 

sacrificii foarte mari, va trebui să ținem cu aliații până la sfârșit. 

Sunt, îmi pare, mai aliați decât aliații! 

O fi și acesta un fel de patriotism, dar eu nu-l înțeleg. 

Din nou convorbire cu Cella Delavrancea. Și dânsa înoată în aceleași ape, chiar dacă s-

ar ruina țara, noi nu trebuie să ne despărțim de Franța. 

În caz că evenimentele vor fi mai tari, dânsa se va expatria. 

A venit Rășcanu, avocat, din Rusia și spune că Radna Ucraineană este ceva ridicol. 

Vreo 60 de persoane cumpărate se agită. Atât. 

 

17 XII 

A fost generalul Iancovescu. Este statornic în părerile sale. 

După convingerea sa, ceea ce se face în guvern este o nebunie și că cel mai înțelept 

lucru ar fi să luăm contact cu puterile centrale, pentru a ști care sunt condițiile lor. 

Din informațiile sale, însă, pare că Germania este dispusă a ne face toate avantajele 

posibile. În privința Regelui și Prințului Carol, se arată intransigibili. 
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18 XII 

Am primit o scrisoare de la Regină. Este aproape jignitoare. 

Mă consolează, mă face să sper în viitor şi mă invită să nu pierd curajul! Nu am nevoie 

nici de consolare, nici de promisiuni, căci nu aspir la nimic și nici de încurajare, căci slavă 

Domnului, am curaj și de dat altora. 

I-am răspuns, cam în sensul acesta, desigur însă sub o formă acceptabilă. 

De la Cella Delavrancea nu am avut nici o știre, deși mi-a făgăduit că chiar în ziua 

sosirii va merge la Palat și seara îmi va scrie. 

Nu i-am dat mai multă importanță decât se cădea? Mă tem, că am făcut această 

greșeală. 

 

21 XII 

Am venit la Iași, unde am fost chemați din nou, ieri, când am comunicat că starea 

sănătății îmi permite să călătoresc. 

Am ajuns la 11,30  și am mers direct la Palat. Un automobil mă aștepta la gară când am 

sosit. 

Consfătuire politico-militară: Regele, Brătianu, generalii Prezan, Iancovescu, 

Grigorescu, Văitoianu și eu. 

Brătianu face o expunere a situației politice, din care rezultă pe de o parte, că știrile 

privitoare la constituirea Ucrainei și mai cu seamă a unei Armate nu sunt edificatoare, iar pe 

de alta că atitudinea Rușilor, în urma amestecului nostru armat în luptele lor, a devenit ostilă 

nouă. 

Cere apoi avizul nostru asupra temeiului, ce se poate pune militărește pe Ucraina. 

Cu toți am fost de părere că nici unul. 

A cerut apoi avizul asupra timpului cât ar mai putea să se ţie o ficțiune de front în 

Moldova, pentru ca Armata noastră să nu fie nevoită a se retrage. 

Părerile au diferit. 

Generalul Grigorescu crede că în orice caz poate să se mențină frontul și 2 luni. 

Am opinat, că în caz că nu se încheie pace în acest interval, se poate conta pe o lună, 

mulțumită dificultății însăși a retragerii. 

În fine, s-a pus și chestiunea retragerii în Basarabia; glx Iancovescu și cu mine am fost 

pentru imposibilitatea și pericolul acestei operațiuni. Ceilalți nu au avut opinii bine lămurite. 

Glx Prezan a fost însă hotărât pentru. 

În timpul discuțiilor am putut constata, că amestecul în luptele cu bolșevicii a fost 

încuviințat de guvern, după cererea reprezentanților puterilor aliate. 

Dispoziția de a dezarma unitățile constituite, întrebuințând chiar focul, este datorită 

generalului Prezan. Brătianu a fost surprins și nemulțumit. Prezan a căutat să atenueze faptul, 

spunând că măsura era numai pentru oameni în cete mici și că unitățile se dezarmau până la 

îmbarcare. 

I-am răspuns că în ordin s-a spus:  

1.  - A se dezarma orice trupă care nu are ordinul generalului Cerbacev,  

2.  - A se retrimite la front, dezarmată. 

3. -  A se depozita armele. 

A contestat existența unui asemenea ordin, dar Grigorescu a sprijinit afirmația mea. 

Am dejunat la Palat; Regele și Regina de o amabilitate excepțională cu mine. 

S-a vorbit mult de Sturdza. 

Să fi fost aceasta în intenția de a-mi ști părerea? Mai era nevoie? Am avut impresia că 

se tem de părăsire. 
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S-a vorbit mult de cele ce se petrec în Rusia. Prințul Carol se miră că o revoluție așa 

de mare s-a putut face cu atât de puține victime. Suntem de abia la începutul ei și nu se pot 

trage deja concluziile finale. 

După masă lungă convorbire cu Regele, despre înaintări și de situația politică. 

La înaintări mi-a spus că toată lumea se plânge și că ar voi să facă ceva pentru a 

împuțina nemulțumirile. 

De situația politică am vorbit mai mult. În rezumat, avem datoria să considerăm situația 

din punctul de vedere românesc. Este posibil să aibă nevoie de serviciul meu în afară de 

Armată. 

După amiază am avut vizita lui Tilică Ioanid. Voiește a merge la Paris pentru a face 

propagandă. 

I-am spus că este o dezertare. 

Convingerea lui este că trebuie să rămânem cu aliații până la sfârșit, oricare ar fi 

sacrificiile. El personal însă, pleacă la Paris!... 

Îmi dă știrea că via mea este în bună stare, dar că atât casa de acolo cât și cea din 

Craiova au fost devastate. 

 

22 XII 

Dimineața convorbire cu Ionaș Grădișteanu. Aceleași vederi în ceea ce privește linia 

noastră viitoare de conduită; a rămâne fideli aliaților cu orice preţ. Victoria va fi a lor și 

atunci vom avea compensații. Spera în lichidarea Austriei. Dacă dimpotrivă  - ceea ce nu 

crede – aliații vor fi învinși, nu se va crea României o soarta mai rea, decât aceea ce s-ar 

obţine acum cu pacea. 

La ora 3, audiență la Regina. 

I-am spus mai întâi că sunt jignit în suflet știind că Regele ar putea să mă creadă în 

stare să fac la un moment dat ceva în afară de marginile stricte ale loialității. 

A convenit că așa este. Am trecut mai departe. 

Pentru prima oară am examinat chestiunea unei eventuale păci. A pus foarte net 

chestiunea dinastiei. 

Am spus că este singura dificultate serioasă, dar cred că va putea fi înlăturată. 

Regina crede că dacă se pune chestiunea dinastiei, ar trebui adoptată o soluție, care să 

dea dreptul M. S. Regelui să revendice mai târziu tronul. 

Ar voi pacea, dar este torturată de ideea, de a reintra la București, în mijlocul acelor 

care au fost contra războiului și care vor avea aerul triumfător. 

I-am spus că așa ar fi, dacă nu va reintra înconjurată de acei care au luptat și au și azi 

credința că au făcut bine. 

Am mers la Matei Cantacuzino. Am avut un lung schimb de idei. Avem comunitate de 

vederi. Am plecat cu o impresie foarte bună. Privește lucrurile exclusiv din punctul de vedere 

românesc și real. 

La ora 6 am văzut pe ministrul Franței. Convorbire de 2 ore. 

Am izbutit a-1 face să înțeleagă, că în Rusia orice măsură militară este de domeniul 

fanteziei. 

A terminat prin a se convinge, totuși crede că se mai poate prelungi rezistenţa, căci, 

zice dânsul, pe timpul iernii Germanii nu vor putea întreprinde ceva serios, cu atât mai mult, 

că au retras artileria grea. 

Din punctul de vedere politic ar avea importanță, căci în timpul acesta, s-ar putea 

încerca unele demersuri diplomatice, în scopul de a induce pe Turcia și pe Bulgaria la pace 

separată. 
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Asupra Bulgariei, spune că mijlocul ar fi de a i se ceda Cadrilaterul. I-am spus că 

Bulgaria nu a intrat în război pentru Cadrilater și nici chiar pentru Dobrogea, ci pentru 

Macedonia. A convenit. 

Adevărate copilării. 

În fine a terminat prin a spune, că dacă vom fi puși în imposibilitate de a mai lupta, s-ar 

putea încheia o pace nelegală, pentru ca la încheierea păcii generale, să ne putem valora 

drepturile noastre. 

Zice că acest lucru este important, chiar dacă acum aliații ar da deplină libertate 

României de a face ceea ce voiește, căci la conferința de pace va influența mult opinia 

publică, la care prevalează sentimentul. I-am amintit, că în 1878 la conferința de la Berlin, 

deși ne făcusem pe deplin datoria, Europa ne-a maltratat. A răspuns că atunci era pacea 

guvernelor, acum este a popoarelor. În realitate a fost pacea lui Wilson. I-am amintit atunci 

cum ne-a judecat opinia publică în 1912 pe noi și cum pe Bulgari (în Franța, Anglia și Italia). 

Mi-a răspuns cam ambarasat, că se întâmplă și variații de felul acesta, când este indusă 

în eroare! 

Seara am fost la dna Cantacuzino, pe care am văzut-o și în timpul zilei. Este în aceleași 

vederi ca și Grădișteanu! Era și Regina, cu care m-am întreținut foarte mult. I-am relatat cele 

vorbite cu ministrul Franței. 

În urmă a povestit foarte mult din trecutul ei. Copilăria, primii ani ai Regele Carol, 

Regina Elisabeta. Spunea că a depins de voința sa, că nu este azi Regina Angliei. 

 

23 XII 

La ora 12 am mers la Palat, pentru a revedea chestiunea înaintărilor. 

Am constatat odată mai mult, că Regele este victima și prizonierul celor care îl 

înconjoară. 

În orice caz, când vrea să facă un pas greșit, nu găsește în jurul său piedici, iar pornirile 

bune sunt exploatate pentru a duce la rezultate dăunătoare. 

A venit după amiază la mine, G-lul Iancovescu; este statornic în părerile sale, care sunt 

și ale mele. 

Se accentuează tot mai mult indiciile, că în condițiile de pace probabile ale Germanilor 

ar fi eliminarea dinastiei. 

Întreb ce atitudine va trebui să aibă, acela care va fi însărcinat cu tratativele de pace, de 

către Rege însuși. 

Urâtă dilemă. 

 Totul va sta în mâna Regelui. Lui singur îi va reveni dreptul datoria de a hotărî. 

Seara, lungă convorbire cu Mihai Cantacuzino, de la ora 9 la 1 noaptea. Este pentru 

mergerea cu sacrificiile până la extrem. Crede încă în posibilitatea prelungirii rezistenței şi în 

orice caz consideră ca o necesitate absolută să nu pierdem prietenia cu puterile aliate, ceea ce 

este convins că s-ar întâmpla, dacă am face pace separată. 

Este dureros lucru a vedea, că chiar oameni de stat român cred a fi ceva moral și 

nerevoltător, că dacă nu am face și ultimul sacrificiu, de un folos foarte relativ pentru aliați, 

am  

pierde drepturile câștigate, prin sacrificiile anterioare. Nu este aceasta o adevărată tiranie?  

Cantacuzino crede că sunt în teritoriul ocupat curente defavorabile Regelui. Carp este 

pentru schimbarea dinastiei, Stere pentru republică, Marghiloman pentru menținerea 

dinastiei, dar la nevoie cu sacrificarea Regelui. 

Toată convorbirea noastră nu a dus la nici o concluziune practică. Am rămas fiecare 

în ideile sale. 
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24 XII 

Audiență la Rege. Mi-a acordat concediu. În fine!  

Crede și El, că în condițiile de pace, va fi pusă de germani și chestiunea dinastiei. 

Nu ştiu dacă este fixat asupra celor de făcut; din convorbire nu a rezultat nici un 

indiciu. 

În cursul audienței mi-a spus, că nu a fost niciodată neîncrezător în mine, dar a avut 

impresia că nu spun ce gândesc! Aici deci originea legendei! 

 Amintindu-I însă atitudinea mea, la toate consfătuirile avute, nu a putut să nu convie 

că am fost acela, care mi-am exprimat părerile în modul cel mai explicit. 

Astfel am făcut când s-a vorbit pentru prima data de evacuarea Moldovei, spunând că 

este de examinat unde ne retragem și care va fi situația noastră acolo. 

Astfel am făcut când s-a vorbit de organizarea rezistenței în Ucraina, astfel când s-a 

discutat amestecul nostru în luptele intestine din Rusia, etc. 

Am plecat mulțumit, că mi s-a lămurit situația, dar trist că nu văd nici o hotărâre luată. 

Se poate să fie luată și să nu ştiu eu. 

Seara am avut o lungă întreținere cu Duca, ministrul cultelor, care a venit cu o zi 

înainte, să mă caute la vagon. 

Când am dat mâna, a căutat să facă aluzie la trecut. Desigur era un moment penibil 

pentru el. I-am ușurat situația spunându-i: să lăsam trecutul și să ne ocupam de prezent, care 

este mai serios, mai important și mai interesant. 

Sincer sau nu, în toate punctele a fost de acord cu mine. Are însă convingerea că din 

chestiunea dinastiei, trebuie a se face condiția necesară. Eu cred că în această privință, nu 

trebuie să fim mai catolici decât Papa. Regele trebuie să aibă cuvântul hotărâtor. 

Daca am un mandat îl voi îndeplini cu sfințenie, sau îl depun. Dacă am libertatea 

alegerii, nu am dreptul să ezit într-o țară și orice altă considerație. 

Am plecat spre Bacău. 

Mâine este Crăciunul: fără pom!  

 

27 XII 

În comunicatul misiunii franceze Nr. 66 din 23 XII este reprodus un discurs al 

ministrului Pichon, în care spune, vorbind evident de Armata română: "Este un general 

francez care şi-a reorganizat armata ajutat de ofiţerii francezi aflaţi în subordine". 

Chiar dacă ar fi fost astfel, încă este o necuviință a se spune aceasta de înșiși cei 

interesați direct. 

Am avut intenția să protestez împotriva acestei afirmații jignitoare, cel puțin pentru 

Armata mea, la reorganizarea căreia nu au participat decât ofițerii români și care a fost mai la 

timp gata, deși a ținut ea singură și frontul. 

Puteam trimite protestul: Regelui, sau lui Brătianu, ori generalului Prezan?  

M-am gândit însă că situaţia este deja destul de urâtă și că orice complicație, oricât de 

mică, poate fi vătămătoare. Pe de altă parte, nici nu cred să aibă vreun rezultat practic, acum. 

Îmi rezerv a face un protest public după trecerea hopului în fața cărui ne găsim. 

 

28 XII 

Nu am citit, dar mi se spune că Lloyd George ar fi făcut o declarație, în care precizează 

condițiile de pace. Între acestea ar fi, ca o condiție necesară, retrocedarea Alsaciei și Lorenei 

și că ar fi de dorit că ținuturile din Austria, locuite de Italieni, Sârbi și Români, să fie anexate 

țărilor respective. 

Nu este aceasta o greșeală politică? Nu vor putea spune Germanii lumii, dar mai cu 

seamă națiunii germane, că ei fac un război de apărare și că aliații fac un război de cucerire? 
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Nu se va produce un reviriment în opinia publică germană, în favoarea războiului, până la 

ultima extremitate și unul contrar, în unele țări aliate?  

 

30 XII 

S-au afișat și condițiile de pace ale Președintelui Wilson. 

Nu știu, dacă sunt autentice, dar pentru noi vor avea efectul unui duș răcoritor, foarte 

salutar celor care sunt mai mult francezi decât români. 

Pentru noi, în acele condiții se prevede pur și simplu, evacuarea. Pentru Italia, 

rectificarea frontierei pe naționalități, pentru Serbia, ieșirea la Mare. Se spune că 

naționalităților din Austro-Ungaria să se dea o primă organizare; care să le îndrume spre 

autonomie. 

 

Urările de Anul Nou, făcute trupelor Armatei a II-a. 

Iubiți ostași ai Armatei a II-a 

Intrăm în anul 1918 sub un cer posomorât. Împrejurările au adunat nori groși peste 

capetele noastre şi nu putem ști ce va scăpăra, din ei, dintr-un minut într-altul, asupra 

țărișoarei noastre scumpe. 

Faptele mărețe săvârșite însă de voi, în cursul anului ce am trăit, este o garanție 

sigură, că orice ne așteaptă în viitor, Armata a II-a prin soliditatea ei neîntrecută şi prin 

spiritul ei de sacrificiu, mai presus de orice laudă, va ști a se menține necontenit şi neclintit 

la înălțimea gloriosului ei trecut din acest război. 

De la prima împușcătură, santinelă neclintită în fața dușmanului, după o retragere din 

cele mai grele, cum puține cunoaște istoria războaielor, de îndată ce flancurile voastre nu au 

mai fost descoperite, v-ați oprit în fața dușmanului: cu fruntea sus și brațul vânjos. 

Deși istoviți de oboseală, deși bântuiți de boli, deși lipsiți de cele trebuincioase, nu v-

ați mișcat o palmă din loc și toate sforțările dușmanului au fost zadarnice; s-au izbit de 

liniile voastre ca de o adevărată stâncă. 

 Cu baioneta necontenit spre pieptul dușmanului și în bătaia neîntreruptă a tunurilor 

lui, ați început, călăuziți de Comandanții voștri tot atât de scumpi vouă ca și mie, să vă 

refaceți și în capăt în trei luni ați putut spune: "suntem gata, mai tari și mai încrezători în 

izbândă ca oricând, așteptăm numai semnalul pentru a rostogoli orice din calea noastră". 

Împrejurările ne-au silit să mai întârziem, dar când s-a dat semnalul, ați dovedit cu 

prisosință, că încrederea ce aveți în tăria voastră este întemeiată. 

Cu un avânt care a înscris pentru vecie în Istoria neamului o pagină glorioasă, v-ați 

aruncat în luptă, măsurându-vă cu trupele încercate ale unei Armate din cele mai puternice 

din lume și ați împodobit drapelele voastre cu laurii biruinței. Ați făcut prizonieri, ați liberat 

sate, ați luat bogată pradă de război. Ați avut adevărata victorie!  

Nu ați apucat apoi bine să ieșiți din ofensivă, când deodată ați fost chemați să faceți 

față la două atacuri însemnate ale dușmanului, la aripile voastre, în sectoare ocupate până 

atunci de alte trupe și pe care ați trebuit să le apărați voi. 

Nu numai că ați izbutit a pune stavilă sforțărilor dușmanului și pe aceste noi fronturi ce 

vi s-au dat, dar ați putut, la nevoie, să alergați frățește în ajutorul Armatei vecine, când a fost 

în strâmtoare. 

Acestea sunt faptele voastre din cursul anului încheiat, fapte mărețe care vor trece în 

poveste, căci de glorioasele voastre isprăvi de la Mărăști, Soveja, Măgura Cășinului, 

Muncelul, Cireșoala și altele, vor povesti fii din fiii voștri, spre gloria neamului. 

O Armată cu un astfel de trecut, nu se mai poate arăta altfel . 

Mândru peste seamă de a va fi fost în frunte, închinându-mă cu recunoștință, ca tot ce 

este român, înaintea voastră, și, încrezător pe deplin în statornicia, credința și soliditatea 
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voastră în viitor, vă urez cu nețărmurită iubire vouă și la ai voștri: sănătate, zicându-vă din 

adâncul inimii: La mulți ani, sub un cer senin. 

General AVERESCU  

 

 

 

1918 

 
1 I 1918 

Am primit o foarte frumoasă telegramă de la Brătianu, ca răspuns la o telegramă a 

mea, în care îi spuneam că cea mai bună urare ce-i pot face este să ne ajute Dumnezeu, să 

ieșim cu bine din greaua încercare prin care trecem. 

 

3 I 

Întrunire la Dl Brătianu: Generalii Berthelot, Prezan, Iancovescu, Grigorescu, Văitoianu 

și cu mine. 

Chestiunea de discutat era dacă trebuie să trimitem sau nu trupe în Basarabia pentru a 

păzi depozitele de acolo și căile ferate. 

Pe de altă parte, este necesar ca operațiunea de ocupare să se facă cu forțe suficiente, 

pentru ca ea să nu fie compromisă, iar pe de alta, este de avut în vedere că după plecarea 

Rușilor, trupele noastre vor trebui să ocupe întreg frontul de la Galați în Noua Sulița. 

Am arătat că ocuparea unui asemenea front cu forțele de care dispunem, nu este ceva 

serios și de aceea cred că se pot duce în Basarabia oricâte trupe se va crede, căci nu schimbă 

nimic în ceea ce privește organizarea rezistenței noastre, care tot aceeași va fi, cu o Divizie 

mai mult sau mai puțin. 

Generalul Berthelot a voit să demonstreze că noi putem organiza o rezistenţă serioasă 

cu o dispersare a forțelor, cu atât mai mult cu cât pe de o parte forțele inimice din fața noastră 

sunt în dezorganizare completă, iar pe de alta, transportul de noi forțe ar cere un timp 

îndelungat. 

Ei au pus două luni pentru a lua 12 Divizii de pe frontul oriental și în orice caz, 

transportul unei Divizii, cere 15 zile. 

Am rămas foarte uimit de cele spuse de generalul Berthelot și am intrat în oarecare 

detalii cu el, punându-l într-o penibilă încurcătură. 

Am discutat mai întâi transportul. I-am pus chestiunea:  ce randament atribuie unei linii 

ferate? N-a știut să răspundă. L-am ajutat. Am ajuns la 16 trenuri pe zi. L-am întrebat atunci 

câte trenuri crede că are o Divizie; a răspuns că 60. I-am spus atunci că socoteala este simplă 

și foarte departe de 15 zile. 

Mi-a obiectat că sunt mișcări preparatorii, îmbarcarea, debarcarea, etc. I-am admis un 

oarecare timp mort, nu însă de 10 zile și în orice caz el este de atribuit numai primei Divizii. 

Atunci că să mă convingă, mi-a spus, că: statul major francez rezolvă în 15 zile şi nu sunt 

imbecili. 

I-am răspuns, că dacă întrebuințăm: cuvinte mari, toată discuţia este imposibilă. 

S-a mai potolit. 

I-am explicat apoi că apărarea frontului nostru cu forțe puține, ar duce la o dispunere în 

cordon. 

Mi-a răspuns că trebuie numai o linie de supraveghere și în spate rezerve eșalonate în 

adâncime. 
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I-am spus că pierde din vedere configurația geografică a țării. Nu avem adâncime 

proporțională cu extensiunea frontului și rețeaua de comunicații nu este de natură a favoriza o 

astfel de manevră. 

I-am atras atenția și asupra situației inimicului, amintindu-i, că bazați pe aceleași 

izvoare, acum câtva timp, cei de la misiunea franceză, în special colonelul Petin, se temeau 

de un atac, sau prin Bucovina, sau pe la Galați și tocmai atunci în realitate Germanii 

pregăteau atacul contra Italiei, fără a se ști de el. 

Mi-a răspuns: am ştiut-o! 

Nu am voit să relev această afirmație extraordinară și desigur nu de natură a întări 

simpatiile dintre Francezi și Italieni. 

Am arătat în fine, că trupele nu sunt în stare să execute mișcări repezi, din cauza stării 

cailor și a încălțămintei. 

Aici generalul Berthelot a avut un fel de explozie. A strigat că sunt 600.000 perechi de 

bocanci la Nicolaev și ne văitam de încălțăminte: "Unde sunt aceşti bocanci, domnule 

ministru?"  

În furia lui a aruncat niște hârtii pe masă, strigând: îmi pare rău. 

I-am răspuns: toate acestea nu schimbă faptul, că soldații nu sunt încălțați. 

Am rămas cu desăvârșire edificat, că este un impulsiv absolut necunoscător al meseriei. 

Luând cuvântul, generalul Grigorescu a început prin a spune că noi am convenit odată 

că trebuie să ne ținem cuvântul față de aliați și este de mirat cum generalul Averescu și 

generalul Iancovescu mai fac obiecții. O ieșire curioasă și prost dezvoltată. 

Am răspuns pur și simplu că niciodată nu am fost întrebat asupra părții politice a 

situației noastre. Convingerea mea este că am fost întrebat exclusiv asupra chestiunilor 

militare și atunci când aceste chestiuni erau în strânsă legătură cu cele politice, am pus 

întotdeauna chestiunea a mi se arăta mai întâi care sunt vederile politice ale guvernului și 

numai când am știut care sunt acele vederi, am arătat întru cât acțiunea militară este sau nu 

posibilă. 

Am atras atenția generalului Grigorescu, că a spus că o măsură militară poate sau nu 

duce la bun sfârșit, nu înseamnă că ea nu se va executa dacă situația politică o va impune, 

chiar știind că se vor lega de ea mari sacrificii. 

Impresia celor de față a fost că ieșirea lui Grigorescu s-a întors împotriva lui. 

În cursul ședinței a sosit o telegramă de la Petrograd, prin care se pune guvernului 

nostru un ultimatum. 

I se impută că a arestat revoluționari (militari) ruși și că a dezarmat trupe. 

Se cere a se pune în libertate cei arestați, a se pedepsi cei care au făcut arestări și dacă 

nu se va răspunde în 24 ore, se vor lua măsuri militare în contra noastră.  

Brătianu a răspuns că informațiile nu sunt exacte și că s-au luat de noi numai măsuri de 

poliție, pentru garantarea siguranței și bunurilor populației. 

 

4 I 

Invitat la dejun de Brătianu. Am trecut mai întâi pe la Berthelot, pentru a primi Crucea 

de război. Azi 1-am găsit mai liniștit. A voit să-mi explice enervarea lui de ieri, prin vorbele 

care umblă din gură în gură, că ar fi o mare dușmănie între mine și el, din cauză că aliații nu 

ne dau ajutoare. 

I-am spus că face rău a se lua după cele ce se spune. Eu nu mă ocup de zvonurile care 

circulă și nici nu citesc ziare. 

Revenind asupra întreținerii de ieri a trebuit să convină la urma urmei că situația 

militară în România nu mai poate să depindă de ceea ce voim sau vom voi să facem noi, ci 

numai de intențiile și hotărârile inimicului. 
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Situația noastră geografică forțele de care dispunem, ne paralizează orice acțiune 

necesară. 

La Brătianu am găsit Consiliu de miniștri și am fost chemat să iau eu parte. 

Am repetat cele spuse ieri și cuvintele mele au fost foarte favorabil primite. 

S-a hotărât a se trimite trupe în Basarabia, știindu-se că o rezistenţă serioasă nu se poate 

organiza. 

Mai sunt miniștri care mai înclină înspre o ultimă rezistenţă, într-o poziție extremă. 

Am spus că este de competența guvernului să judece să hotărască, dacă această jertfă va 

găsi compensații, chiar dacă din punctul de vedere militar nu va duce la nici un rezultat. 

La masă era și Dna Brătianu; convorbire asupra Rusiei: revoluție, mentalitate, 

psihologie, Tolstoi, Korolenko, etc. 

După masă am făcut pace cu Dna Brătianu. Mi-a spus, că îi pare bine că mă vede în 

casa Domniei-sale și eu i-am spus că-mi pare bine, că o aud spunându-mi aceasta că aș dori 

să am o întrevedere mai lungă cu Dsa. 

Cu Brătianu am vorbit mai mult. Impresia lui este că Germanii vor primi pacea fără a 

separa dinastia de țară cu integritatea teritoriului, exceptând Cadrilaterul. 

Nu trebuie grăbit, pentru a obţine consimțământul aliaților; eu am spus că nu trebuie, 

nici prea întârziat, pentru a nu ne da cu totul, pe mâna dușmanului. 

El mai vede încă o dificultate: pregătirea spiritelor și mai cu seamă a oamenilor politici 

în special, parte din conservatori fiind foarte intransigenți. 

După masă am avut iarăși o întrevedere cu Mihail Cantacuzino, de aproape două ore. 

Este o mare luptă în sufletul său. Cel puțin am această impresie. Pe de o parte, nu se poate 

despărți de ideea, de a fi cu aliații, iar pe de altă parte nu se împacă deloc cu ideea, de a fi de 

altă părere cu mine, pe o chestiune atât de importantă. 

 Care din aceste două idei va ieși biruitoare, nu pot să prevăd. Are totuși a înclina spre 

mai puțină intransigență. Înainte de plecare am văzut și pe generalul Petala, care a venit în 

tren la mine. 

Foarte războinic: trebuie să facem orice sacrificii, pentru a nu ne pune rău cu aliații. 

Același cântec, prin urmare. Dacă nu-ți dai și ultima suflare, pierzi tot ce ai făcut, ba 

ești chiar privit ca: lacheu! 

Trebuie a ne mai mira, că spiritul general începe a fi contra Francezilor? 

Este trist, dar faptul e acesta! 

 După unele explicații, am avut impresia că Petala s-a mai calmat. Este însă mult sub 

influența generalului Prezan și a generalului Grigorescu, care de altfel, nu știe dacă are o 

convingere în adevăr personală. 

 

6 I 

Reprezentație la teatru sub patronajul meu. În sală manifestație de simpatie, iar la 

sfârșit, manifestație cu torțe și muzică, prost organizată. 

 

19 I 

Am întrunit comitetul de patronaj al coloniilor de copii. 

Am pus bazele organizației. Cred că va prinde. Am văzut pe toți animați de foarte multă  

bunăvoință. 

 

20 I 

Conferință la Iași: Regele, Brătianu, Take Ionescu, generalii Berthelot, Prezan, 

Iancovescu, Grigorescu și cu mine. 

Din cauza mișcărilor noastre de trupe, Mareșalul Makensen a trimis un mesaj în care 

arată că s-a derogat de la 2 articole din armistițiu și cere explicații. 
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Brătianu face o expunere și conchide că este sau o amenințare sau un bluf. 

S-a alunecat în o discuție încurcată asupra întreprinderii noastre în Basarabia și 

complicațiilor cu Rușii. 

Îndată ce am avut cuvântul, am căutat să reintrăm în adevăratul subiect al consiliului. 

Am spus că nu văd nici amenințare, nici bluf; este numai dorința de a reglementa o 

nouă situație, creată prin mișcările trupelor noastre. 

Am opinat că dacă Germanii ar avea cea mai mică intenție să ne atace, pot să o facă 

oricând, prin simpla denunțare a armistițiului, fără nici o explicație. Ar fi putut, pentru ca să 

arate că au fost siliți la aceasta, să denunțe armistițiul în ziua în care s-au început mișcările 

noastre. Este mai degrabă de presupus, că pentru motive politice ori militare, nu au interesul 

ca să atace, dar nu pot să lase, în același timp, să se producă schimbări în fața frontului fără să 

ceară explicații. 

S-a discutat apoi a două parte a chestiunii, că dacă ne-ar ataca, ce măsuri militare ar 

trebui să luăm. 

Asupra acestui punct, Brătianu a arătat că în Germania se produc acum unele lucruri 

care vor duce la o nouă hotărâre. Sunt serioase tulburări în favoarea păcii și atunci, este 

posibil ca guvernul să recurgă la o energică acțiune militară, sau să ia față de aliați o atitudine 

mai conciliantă. 

Această hotărâre s-ar putea produce în două săptămâni și ar fi important pentru noi, să 

ținem frontul până atunci. Ce dispoziții militare ar fi de luat?  

Generalii Berthelot și Prezan spun că amenințarea este numai pe la Nord mai de temut 

și că ar fi necesară gruparea a trei Divizii de nouă formațiune, dar că acestea nu vor fi gata 

decât  în trei săptămâni. Când le vom avea vom fi în stare să facem față dușmanului. 

Am răspuns că chiar dacă am avea tot ceea ce putem organiza dacă am presupune că 

prin miracol în cursul acestei nopți am putea distribui forțele noastre în modul cel mai 

judicios posibil, inert nu vom fi în stare să rezistăm unui atac serios. 

Este inadmisibil, ca mareșalul Makensen să se îmbarce într-o întreprindere, înainte de a 

fi în măsură să o ducă în mod sigur la, bun sfârșit. 

Înțeleg, cum a spus primul ministru, rezistenţa pentru un scop determinat până se 

lămurește situaţia în Germania, dar nu organizare de rezistență nedefinită, căci aceasta 

înseamnă sacrificii fără semnificație practică. 

S-a convenit în fine, în sensul arătărilor mele. Se va lua contact cu mareșalul Makensen, 

pentru a vedea care este scopul mesajului sau. 

Take Ionescu a întrebat dacă în situația actuală se poate ca o parte din trupele noastre 

să-și deschidă drumul spre Est, chiar peste Nistru. 

Am răspuns Anabasi! 

 Am văzut, după ședință, pe Brătianu. Vede situația că mine. Dacă este sincer, suntem 

în comunitate de vederi. 

Ieri, am scris Dlui profesor Xenopol, care a luat inițiativa să ofere o sabie de onoare 

generalului Grigorescu; în urma unei scrisori a acestuia, a hotărât să-mi dea și mie o 

asemenea sabie. 

L-am rugat spună dacă hotărârea pornește din inițiativă personală, sau este o delegație 

și în acest caz de la cine o are. 

 

24 I 

Sunt chemat din nou la Iași de Brătianu pentru mâine. 

 

25 I 

Am dejunat la Brătianu. Mi-a spus că s-a primit de la inimic un ultimatum prin care se 

cere ca în termen de 4 zile, să se dea lămuriri asupra mișcărilor de trupe. 
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Brătianu vede 3 soluții: reluarea ostilităților, începerea tratativelor de pace, sau 

tergiversarea. 

Prima soluție este și el convins că nu poate duce decât la ruina completă. 

A doua, trebuie să o respingă deoarece, el care a început războiul, nu poate să facă și 

pace. 

Singura soluție de adoptat pentru actualul guvern, este a treia. Crede însă că nu se va 

izbuti, căci se vor opune conservatorii. 

M-a rugat să rămân în Iași pe a două zi, căci nu știe ce întorsătură vor putea lua 

lucrurile. 

 

26 I 

Am dejunat din nou la Brătianu. Guvernul a demisionat din cauză că nu a fost acord 

asupra hotărârii de luat. 

Am primit chiar la Brătianu în casa, comunicarea mareșalului Curții că voi fi primit în 

audiență, de Rege. Brătianu mi-a promis că-mi va da tot concursul fără să ceară să se 

amestece în hotărârile guvernului, care este răspunzător de actele sale. 

Am fost în audiență la Rege și am primit însărcinarea de a forma guvernul. 

Am întocmit o listă, pe care am prezentat-o Regelui. Mi-a sugerat unele nume: 

Manolescu, Președintele Curții de Casație și Garoflid, Inspector agricol. 

Mulți lipsesc din cei puși pe listă: Generalul Culcer, Mișu Seulescu, Garoflid. 

Sper să-i văd mâine. 

Am văzut seara pe dl Manolescu. care a refuzat de a intra în guvern, pentru că 

simpatiile sale sunt pentru Franța... 

Și aceasta poate fi un aspect al patriotismului, dar pe care eu nu-l înțeleg. 

A judeca interesele țării, în momente în adevăr tragice după simpatiile legăturile 

personale, este ceva care trece peste marginile priceperii mele. 

 

27 I 

Am combinat ministerul; sunt însă doi lipsă: G-lul Culcer care va sosi mâine sau 

poimâine și Mișu, de la care nu am avut încă răspuns. 

Am trimis o notă adversarului arătând, că a survenit schimbare de guvern că nu se poate 

da încă rezultatul cerut. 

Am arătat că o prelungire a termenului se impune prin forța lucrurilor. 

A răspuns că acordă o prelungire de 48 ore, dar speră că în noul guvern nu vor fi 

membri din cel vechi. 

 

28 I 

Am venit la Bacău pentru a-mi lua din lucruri. Când am plecat, crezusem că voi sta 

puține ore. 

Am primit știrea că Mișu Săulescu și cu Garoflid, nu mai voiesc să între în guvern, 

pentru că-i deconsiliază amicii politici pentru considerații personale. 

Patrioți!... 

Pare că știrea venirii mele la Guvern, a umplut mai pe toți de bucurie. 

Pe soldați, în special. 

 

29 I 

Am depus jurământul. Regele a ținut o mică cuvântare. Am putut lua la Finanțe pe 

Fotin Enescu, aproape cu sila. L-am văzut la Palat, o jumătate oră înaintea depunerii 

jurământului și după multă stăruință din partea mea și a Regelui, a sfârșit prin a primi. 

Compunerea guvernului a fost următoarea:  
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 - General Averescu, Președinte fără portofoliu, dar ad-interim la Externe. 

 - C. Sărățeanu, Interne. 

 - C. Argetoianu, Justiția. 

 - General Culcer, Lucrări publice. 

 - Matei Cantacuzino, Instrucția publică. 

 - Luca Niculescu, Comerț și Industrie. 

 - C. Garoflid, Domenii. 

 - Fotin Enescu, Finanțe. 

 - General Iancovescu, Războiul. 

 - Mișu, titular la Externe, dar lipsă din țară. 

Ceva caracteristic în compunerea guvernului: C. Sărățeanu, Magistrat de profesie și 

judecător la Curtea de Casație, este numit la Interne. C. Argetoianu, om politic este numit la 

Justiție. 

Mișu, funcționar al statului în cadrul ministerului de Externe (dar în politică liberal de 

marcă), în loc de a veni imediat la post, a stat cu de la sine putere în străinătate. 

Toate acestea datorită abilitații acelora care aveau panta de a-și impune voința în 

conducerea supremă a țării. 

Am mers la Ministerul de Externe împreună cu Brătianu și am făcut cunoștință cu 

personalul. 

Am avut un consiliu de miniștri, după amiază la ministerul de Externe, iar seara 

consiliul a fost prezidat de Rege. 

Politica guvernului va fi a începe negocierile de pace dar desigur nu pacea cu orice preţ. 

 

30 I 

Azi au plecat la București dnii: Papiniu, colonel Ressel și maior Mitilineu. 

Papiniu are însărcinarea, de a comunica vederile guvernului, în ceea ce privește pacea și 

a cere o prelungire a armistițiului de cel puțin 20 zile, pentru a ne completa ministerul. 

Colonelul Ressel avea însărcinarea de a spune Mareșalului Makensen că doresc să am o 

întrevedere personală cu el. 

Maiorul Mitilineu are însărcinarea de a lua contact cu oamenii politici din București, în 

special cu Marghiloman, pentru a vedea, dacă nu poate să știe de la ei, cam pe ce baze s-ar 

îndruma negocierile de pace. 

 

 

ORDIN de ZI Nr. 6.956 din 31 Ianuarie 1918 

Iubiți Ostași ai Armatei Române, 

Chemat de M. S. Regele la cârma trebilor țării, sunt nevoit a părăsi comanda Armatei a 

II-a. 

Înainte de a mă despărți de voi, vin să vă arăt încă odată din adâncul sufletului, 

mulțumirile și recunoștința mea nemărginită, pentru statornicia și devotamentul cu care ați 

stat la sfânta voastră datorie, în mijlocul celor mai mari greutăţi. 

Doresc să mai știți totdeodată, că iubirea ce arăt necontenit și de care mi-ați dat atâtea 

dovezi, a găsit necurmat un răsunet călduros în inima mea. 

Mă despart de aceea de voi, scumpii mei tovarăși de luptă, prin legăturile de 

comandament, căci cu gândul și cu sufletul voi continua a fi în mijlocul vostru și vă voi 

urmări pretutindeni cu mândrie, cu dragoste și plină încredere în virtuțile voastre ostășești și 

românești. 

Sunt convins, că atât cât țara va avea nevoie de brațul vostru, fiecare mișcare a voastră 

va fi un act de bravură, oricare ar fi jertfele ce vi s-ar cere. 
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Să mai știți în sfârșit că una din grijile mele de căpetenie de aici înainte, va fi ca 

răsplata virtuților și jertfelor voastre să fie înfăptuită, așa cum s-a hotărât și cum v-a fost 

chezășuit prin viul grai al M. S. Regelui. 

General AVERESCU  

 

1 II 1918. 

Am fost azi la Cameră și am făcut o declarație din care a reieșit linia de conduită ce va 

avea guvernul. Am cerut sprijinul Parlamentului, pentru a mi se da curajul necesar să ieșim 

cât se va putea mai puțin rău din situaţia inextricabilă, în care ne găsim. 

Am fost viu aplaudat. Primire cât se poate de simpatică. 

A vorbit Brătianu, declarând că va sprijini guvernul; cerea numai să fie ținut la curent, 

cu mersul evenimentelor. 

A vorbit Cuza apoi Tranc. Ambii favorabil pentru guvern și în special pentru mine și au 

atacat cu violență fostul guvern. 

S-a ridicat ședința căci amenința să devină foarte încordată. 

Situaţia lui Brătianu era din cele mai penibile. 

 

2 II 

S-au întors delegații de la București. 

Dl Papini a constatat o mare satisfacție la Mareșalul Makensen, când i-a spus că noul 

guvern este hotărât de a păși pe calea negocierilor. 

Nu a voit să admită prelungirea armistițiului. După multe s-a convenit că în ziua de 7 să 

se comunice numele delegaților  noștri pentru negocieri, iar în ziua de 9 Februarie să aibă loc 

prima întâlnire a delegaților. 

Mitilineu nu a putut aduce nici un rezultat. 

Col. Ressel îmi spune din partea lui Makensen, că primește să ne vedem, dar nu crede 

că vor putea fi schimbate condițiile. 

Delegații noștri au avut contact cu oamenii politici din teritoriul ocupat: Carp, Lupu, 

Nenițe cu Beldiman, Virgil Arion, toți hotărâți pentru îndepărtarea Regelui. 

Am trimis pe Crăiniceanu cu o telegramă prin care cer lui Makensen întâlnirea. 

 

3 II 

Rezultatul de la Makensen afirmativ, pentru Luni 5. 

Plec la Bacău. 

 

4 II 

Mi-am luat rămas bun de la ofițerii Armatei a II-a. Colonelul de Roincé mi-a adresat 

câteva cuvinte din cele mai cordiale, la care i-am răspuns foarte călduros. 

 

5 II 

Plecat dimineață din Bacău. Ajuns la liniile noastre, am fost așteptat de colonelul Lișcu, 

înlocuitorul Comandantului de Divizie. La liniile germane, am fost așteptat de căpitanul de 

cavalerie Scholtz, atașat pe lângă mine și alți ofițeri ca să mă ducă la Focșani. 

Am fost dus direct la Cercul Militar, unde am fost primit de Șeful de Stat Major al 

Corpului I de rezervă, colonelul Krenrab; am dejunat, iar la 12,15 (ora veche) am plecat cu 

trenul spre Buftea. Mi s-a pus la dispoziţie un vagon din parcul imperial (al Principesei 

Luise). 

Am fost primit la Buftea de Makensen, care mi-a ieșit la scară înainte. M-a condus la 

apartamentul ce mi-a fost destinat și am avut o lungă convorbire cu el. 

I-am spus că dorința mea era să știu, pe ce baze se vor face negocierile. Rezultatul:  
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I-am spus că, chestiunea dinastiei este de ordin privat. 

Nu va intra deci în tratativele de pace. Cred că a înțeles. Mi-a spus însă că Armata va fi 

respectată cu toate onorurile, că o vom putea ține mobilizată și întrebuința în Basarabia, 

împotriva bolșevicilor. Eventual am putea fi ajutați prin o cooperare în Rusia. 

În privința teritoriului vor trebui făcute cesiuni. 

Dobrogea se va ceda, cu acces însă la mare. El crede totuși, că s-ar putea ajunge la o 

înțelegere, cedând numai Cadrilaterul și o fâșie locuită de Bulgari până la linia Mangalia 

Adam Klissi. 

Austria cere o rectificare de frontieră, dar nu va fi nimic. 

Mi-a promis tot sprijinul lui, dar mi-a repetat că întreținerea noastră are un caracter 

privat. 

Văzând că nu mă poate pune la punct în mod explicit și sigur, cu bazele tratativelor, l-

am rugat să-mi înlesnească o întrevedere cu Kuhlmann și Czernin. Mi-a răspuns că va putea 

obţine aceasta. 

Tot în convorbirea cu caracter privat, mi-a spus că prima chestiune de regulat va fi 

aceea a dinastiei. 

Mi-a făcut confidența că este hotărâtă schimbarea dinastiei, lucru la care au convenit 

și fruntașii noștri din București. 

Am spus Mareșalului că pentru mine, acesta este punctul cel mai greu; că deoarece am 

primit mandatul de Șef de guvern de la actualul Rege, nu pot sub nici un cuvânt conveni la 

decapitarea Suveranului meu. 

Mareșalul a convenit că situația nu este plăcută dar știe că Împăratul este fixat asupra 

acestui punct. I-am spus că în cazul acesta voi merge personal și imediat la Berlin. 

L-am rugat pe el să-mi solicite o audienţă la Kaiser. 

Mi-a spus că la miezul nopții, va da prin Hughes raportul zilnic direct Împăratului. Va 

profita de această ocazie și-i va supune cererea mea. 

Am trecut apoi jos în salon, unde am avut o conferință mai precisă cu generalul Hell, 

Șeful de Stat Major al Mareșalului Makensen, un secretar de legație și un căpitan de Stat 

Major. A asistat și Mareșalul Makensen, fără a se amesteca în convorbire. 

Conferința a luat un caracter oficial. Generalul Hell face o expunere a situației și cere să 

admitem condițiile preliminare pentru începerea tratativelor de pace. 

Pe de o parte, cererile formulate erau neadmisibile, iar pe de alta nici generalul Hell nu 

a putut să mă orienteze precis, asupra bazelor pe care se vor face tratativele de pace. Am 

refuzat de aceea a lua orice angajament și am insistat a-mi spune hotărârea, după ce voi fi 

văzut pe miniștrii de externe. 

Am trecut apoi la masă. 

În timpul ei, cum ședeam la dreapta Mareșalului, a revenit aproape în șoaptă asupra 

chestiunii cu dinastia, spunându-mi că fac rău să nu profit de ocazie pentru ca să scăpăm de 

actuala dinastie, căci toți cei din București afirmă că este o pacoste pe țară și doresc 

îndepărtarea ei. 

I-am spus că aceasta poate să fie părerea lor, dar am și eu pe a mea și nu mi-o schimb, 

de aceea îl rog încă odată să-mi înlesnească audiența la Împărat. De altfel, l-am întrebat în 

locul meu ce ai face? A tăcut mai întâi și apoi mi-a spus: poate că ai dreptate, voi vorbi chiar 

noaptea această cu Împăratul, prin Hughes. 

După masă convorbirea a mai fost reluată, privitor la preliminările păcii, dar am rămas 

în aceleași margini. 

Generalul Hell crede că în chestiunea Dobrogei s-ar putea ajunge la soluția, de a o lăsa 

deschisă până la pacea generală. 

Fiind mare agrarian, el crede că dacă am fi bine călăuziți, în 5 ani am îndoi producția 

noastră. Și el este de părere că asupra trecătorilor în munți nu trebuie să fim prea îngrijorați. 
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9 II 

Primesc o telegramă prin care mi se spune că întâlnirea cu Czernin și Kühlmann se 

întârzie cu 24 ore. 

 

10 II 

Am sosit la Buftea unde am găsit pe Mareșalul Makensen. Din nou foarte amabil 

personal cu mine și foarte binevoitor pentru noi. 

Am avut o lungă convorbire și a repetat aceleași lucruri, dar am observat o mică 

schimbare în ceea ce privește exigențele formulate în chip de condiții, pentru începerea 

tratativelor. 

Mi-a spus în același timp, confidențial, că el a vorbit prin fir special Împăratului și că 

Împăratul are încredere că intențiile mele de a încheia pacea sunt sincere și de aceea mă 

consiliază să merg fără șovăire înainte, să nu am grijă de chestiunea dinastiei și să contez pe 

sprijinul Germaniei în toate tratativele și pe al lui în special. 

A plecat apoi la București. 

La conferința cu cei doi miniștri de externe: von Kiihlmann și contele Czernin, m-am 

găsit de la început în fața unei situații schimbate. Acest lucru, fără să mă dezorienteze, m-a 

indispus foarte mult. 

Nici măcar nu am dat răspuns direct, ci am spus pur și simplu: eu am primit să formez 

guvernul, bazat pe declarațiile publice făcute de guvernele Dvs., că vor să încheie pacea fără 

despăgubiri sau anexiuni; mă găsesc acum în fața unei noi situații. Este firesc să modific și 

eu hotărârea mea. Voi aduce aceasta chiar azi în cunoştinţă Suveranului meu. M-am sculat și 

conferință noastră a luat sfârșit de la sine. 

În momentul plecării, contele Czernin mi-a spus că avea însărcinarea să facă o 

comunicare personală Regelui, din partea Împăratului Austriei. I-am promis că-i voi da 

răspunsul îndată ce voi ști hotărârea M. S., ceea ce am și făcut. 

 

14 II 

Întâlnirea Regelui cu Czernin. Era hotărât ca Regele să vie în automobil la Bacău și să 

primească pe Czernin în casa mea. Regele ar mai fi stat peste noapte la mine. 

Tot programul a fost schimbat însă. Regele a sosit la mine azi la era 12,30. Eu 1-am 

precedat cu trenul, sosind aseară la Bacău. 

Am luat loc în trenul Regal și am continuat spre Sud. 

Întâlnirea va avea loc în gara Răcăciuni, deși Regele era înaintea lui Czernin. După 

întrevedere, Suveranul se va întoarce la Iași. 

Pe timpul audienței, am convorbit cu colonelul austriac Hranilovici. Mi-a spus că nu 

trebuie să ne speriem de cererile lor și să începem tratativele căci vom ajunge la înțelegere. 

După plecarea trenului am fost chemat la Rege și am vorbit până în gara Bacău. 

Rezultatul audienței defavorabil. Regele foarte abătut. Czernin a fost inflexibil și lipsit 

de deferență. 

A cerut a se da rezultatul definitiv în 48 de ore. 

 

15 II 

Audiență la Rege. L-am consiliat a convoca un consiliu de Coroana. A încuviințat. 

Este de părere ca un trimis al Regelui să meargă la Împăratul Austriei. Ideea este a 

colonelului Știrbei care mi-a exprimat-o ieri în tren. 

După amiază, am telegrafiat prin Ressel care este la Divizia a 5-a, pentru audiență la 

Împăratul Carol al IV. Regele a revenit asupra consiliului de Coroană; este de părere să mai 

așteptăm. Cred că face o greșeală. 
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Părerea mea este că cu toate că condițiile sunt grele, nu mai puțin soluția păcii este încă 

singura cea indicată. 

Am pus în curent pe Brătianu, pe Take Ionescu și pe reprezentanții aliaților întruniți, de 

situaţia în care ne găsim: și am conchis că tot soluția păcii este favorabilă. Din partea lor am 

văzut o atitudine rece. 

Le-am spus că nu este nici just și nici în interesul aliaților a fi atât de exigenți cu noi, 

căci cu o astfel de atitudine vor arunca țara în brațele Germaniei. Le-am dat a înțelege că nu 

am intenția a duce eu lucrurile mai departe, căci cred că nu am reușit în misiunea mea. 

Mi-au răspuns mai îndulcit, arătându-mi că în declarația dată lui Brătianu, că atunci 

când România nu va mai avea nici un mijloc de rezistenţă, vor considera că ne-am făcut 

datoria. 

Am răspuns: da știu, dar cine va hotărî asupra posibilității sau imposibilității 

rezistenței? Eu consider că demult rezistenţa nu poate duce decât la sacrificii inutile și poate 

materialicește rezultatul ar fi vătămător aliaților, prin faptul că materialul nostru de război ar 

cădea în cea mai mare parte în mâinile dușmanului și-l va întrebuința pe frontul occidental. 

Ne-am despărțit cam rece. 

Am rămas a vorbi în urmă în particular cu Fasciotti, care mi-a spus că în limitele 

instrucțiunilor ce au, ei nu pot vorbi, decât cum au vorbit. 

 

16 II 

Am trimis răspunsul nostru prim care arăt că primim bazele tratativelor, însă nu cu 

condiții necesare. 

Mi se răspunde că rezultatul meu nu este satisfăcător și că dacă nu dau un răspuns 

categoric și necondiționat până mâine la ora 12, armistițiul va fi denunțat. 

Am văzut pe Saint Aulaire. Personal este foarte bine dispus pentru noi. Pricepe situația 

în care ne găsim, dar evident că trebuie să se ție în marginile instrucțiunilor ce avea. 

Mi-a vorbit cu multă afecțiune și i-am mulțumit; cuvintele lui mi-au făcut mult bine. 

 

17 II 

Consiliul de coroană. Am expus situaţia și am arătat că neizbutind a obţine o pace așa 

cum speram, era natural să consider misiunea actualului guvern încetată. 

Brătianu este pentru reluarea rezistenței. Take Ionescu pentru retragere. 

Am arătat că nu-mi iau răspunderea nici uneia din aceste soluții. 

Pe de altă parte, propunătorii celor două soluții nu-și iau răspunderea lor în mod 

exclusiv, ci vor să mă asocieze la ele, ba chiar să prezidez eu guvernul. 

Am refuzat categoric. 

Mi se cere ceva monstruos. Să prezidez și să asum răspunderea unei soluții, care după 

adânca mea convingere ar duce țara la dezastru! S-a hotărât în orice caz, că orice soluții, s-ar 

adopta, actualul guvern trebuie să rămână la cârmă. 

Nu s-a hotărât însă care soluție se va alege. 

De o importanță deosebită este faptul, că Brătianu a spus, în cursul discuțiilor, că poate 

ar fi bine ca Regele să recurgă la oamenii politici, din teritoriul ocupat. 

După amiază am mers la Regina. 

Scenă de lacrimi, foarte neplăcută. La un moment dat, când am căutat să-I explic, că în 

desfășurarea evenimentelor mari, este câteodată nevoie a se primi situațiile așa cum sunt. 

Oricât de grele ar fi ele, mi-a răspuns că în vinele ei nu curge sânge de sclav. Am tăcut. M-am 

înclinat și am ieșit! După o lungă convorbire cu Regele, în care s-a hotărât a se adopta 

politica păcii, Mi-a spus că este necesar să convoc iarăşi consiliul de coroană, pentru a 

comunica hotărârea luată, ca Rege constituțional. 
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18 II 

Consiliul de coroană. Regele a început a citi declarația sa, prin care arată că deși soluția 

păcii este dureroasă, dar este în orice caz preferabil a suferi o rană, decât a primejdui 

existența. 

Imediat după aceasta mi se aduce un plic, din partea inimicului. 

Din cauza că nu i s-a dat răspunsul la timp și armistițiul a fost întrerupt, pentru a 

restabili armistițiu, înainte de scurgerea celor 3 zile de la denunțare, pune condiții noi, pe 

lângă cele existente ca: demobilizarea a 8 Divizii, trecerea trupelor germane prin nordul 

Moldovei, transporturi pe căile ferate, etc. 

Efectul acestui mesaj a fost din cele mai deprimante, rezultatul însă a fost același.:. 

condițiile trebuie primite. 

Iată unde ne-a adus tactica balcanică a tergiversărilor. 

În orice caz, hotărârea totuși nu a fost definitivă și s-a amânat pentru mâine când se va 

reuni din nou consiliul de coroană. 

După amiază consiliu de miniștri la care am chemat și pe generalii Prezan, Văitoianu, 

Grigorescu și intendantul Zaharia, pentru ca să lumineze consiliul asupra posibilităților și 

rezultatului unei reluări a operațiunilor. 

G-lul Prezan a făcut o expunere ca de obicei foarte grandilocventă, dar consistând 

numai din considerații strategice; generalul Grigorescu, nedezmințit, poate să reziste și să 

învingă, el vrea să fie consecvent cu angajamentele luate față de aliați. L-am rugat să se 

mențină în limitele considerațiilor militare. G-lul Văitoianu a spus că el poate să apere frontul 

său, deși are 14 km. de Divizie! A fost pentru mine o dureroasă decepție. 

Intendantul Zaharia a expus documentat situația, arătând că din punctul de vedere al 

subzistențelor, rezistenţa este o utopie. 

Am rezumat cele spuse aceea că rezistenţa este posibilă, dar va fi de durată limitată și 

se va termina prin nimicirea Armatei. Armata ar scăpa de acest sfârșit fatal, numai dacă 

inimicul nu ar voi sau nu ar putea să ne atace sau dacă s-ar produce, pe timpul rezistenței, 

vreun eveniment care să schimbe fața lucrurilor, pe teatrul general de război. 

Iarăși nu s-a luat nici o hotărâre. 

 

19 II 

La consiliul de coroană de azi, au fost chemați: generalii Prezan, Văitoianu și 

Grigorescu fără știrea guvernului. O adevărată anomalie. Joacă șoarecii pe masă, deși biata 

pisică este acasă. 

În primul consiliu de coroană, Brătianu și-a exprimat mirarea, că nu vede și generalii. 

I-am răspuns că atât cât ştiu, la nici un consiliu de coroana nu au fost chemați generalii. 

Acum însă întâmplător în minister se găsesc trei generali (Culcer, Iancovescu și cu mine), pe 

câtă vreme înainte nu era nici unul!  

Se înțelege, a tăcut din gură; totuși rezultatul a fost că astăzi s-au chemat generalii. 

Nu este a se conchide, că Brătianu guvernează și când este afară din guvern?  

Regele a făcut o expunere aproape plângând, conchizând că trebuie să ne supunem 

împrejurărilor și că din sacrificiul ce facem, poate va ieși recompensa meritată. 

Eu am arătat că condițiile sunt foarte grele, dar că o rezistenţă ar fi totuși mai 

dezastruoasă. 

Am arătat concluzia la care am ajuns, consultând pe generali. 

Prințul Carol ia cuvântul și spune, că deși nu este constituțional, din partea Reginei 

declară în numele femeilor române, că este trist că nu se rezistă până la ultima extremitate și 

se speră că se va găsi un bărbat de stat destul de patriot care să împiedice pe Rege de a semna 

o astfel de pace. 

Regele l-a mângâiat și a spus câteva cuvinte pe care nu le-am înțeles!  
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S-a ridicat ședința; atunci generalul Prezan, fără a fi întrebat, ia cuvântul și spune, că 

Armata a fost chemată și declară în numele ei, că este gata de a-și face datoria, până la ultima 

extremitate. 

Am observat numaidecât, că sunt convins de aceasta și sunt sigur, că și-o va face, 

indiferent de persoană care ar fi în capul guvernului. 

G-lul Prezan a răspuns: cu siguranță! Foarte curioasă această intervenire a generalilor 

neîntrebați. 

Se pregătise ceva, dar nu a reușit. 

Am strâns pe miniștri într-un colț și am spus, că noi trebuie să părăsim guvernul. Toți 

am fost de acord. 

Am intrat la Rege i-am spus că în urma declarațiilor Prințului Carol, noi nu mai putem 

sta la guvern, găsindu-ne între două politici! Regele a exclamat, foarte consternat: mă părăsiți 

Dvs.? Lasați toată răspunderea asupra mea?  

Sire! Noi nu vă părăsim, dar nu voim să fim crezuți de nepatrioți, atunci când facem 

dovadă de cel mai mare patriotism și de o abnegație fără margini. 

Da, dar nu luați în seamă avântul tinereții. 

Am revenit asupra demisiei și am plecat la consiliul de miniștri, unde mi-am găsit 

colegii foarte agitați. Cu mare greutate i-am liniștit; cei mai agitați erau generalii Culcer și 

Iancovescu. Mult mai liniștit și mai obiectiv a fost Matei Cantacuzino. 

Ne-am promis să rămânem și am promis că voi face o expunere lămurită la Camera, 

pentru ca să se știe situaţia noastră. 

 

20 II 

Întrevedere cu Știrbei căruia i-am spus greșeala mare ce se face la Palat cu două 

politici, una a Regelui alta a Reginei cu Prințul Carol. 

Mi-a promis că va face tot posibilul să înceteze această stare de lucruri, căci toată 

lumea cu judecată este convinsă, că ceea ce fac este singura soluție rațională. 

 

21 II 

Am prânzit asta seară la mareșalul Curței, Henri Catargi. Era și Știrbei. La plecare l-am 

întrebat dacă are trăsură, mi-a spus că da, ar dori să meargă însă cu mine și că ceea ce fac este 

patriotic. 

De asemenea și Prințul Carol va caută la prima ocazie să facă astfel ca să șteargă 

impresia produsă cu știrea lui din ziua de 19 la consiliul de coroană. 

Delegații noștri au sosit ieri la Buftea și azi au luat contact cu Czernin și Kühlmann. 

Între condițiile pentru armistițiu, era și aceea, ca misiunile militare străine să 

părăsească țara.  

Evident am pus pe generalul Berthelot în cunoștință despre aceasta, precum și de 

itinerariul pe care ar putea călători. 

 În cursul zilei a venit colonelul Petin, pentru a-mi arată condițiile sub care ar putea să 

călătorească prin Austria. Mi-a spus în același timp, că ei pregătesc plecarea prin Rusia. 

Pentru cazul că guvernul francez nu ar încuviința, sau că Germanii nu ar conveni la condițiile 

puse. 

Am primit de la Argetoianu răspunsul, că condițiile cum sunt formulate se vor satisface. 

 

23 II 

O complicație care pune odată mai mult în evidență starea noastră de nervozitate și 

lipsa totală a judecații reci. 

Ieri am primit o comunicare de la Argetoianu prin care îmi spunea că condițiile pentru 

misiunile străine rămân aceleași, dar că vor trebui să facă o carantină de 4 săptămâni. 
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Toată lumea alarmată că este o călcare a cuvântului, că este o cursă pentru a-i ține 

prizonieri, etc. 

Eu am întrebat numaidecât, care este motivul acestei măsuri. Bănuiam că este o măsură 

sanitară. 

Francezii s-au hotărât să meargă prin Rusia. Nu cred că exclusiv din acest motiv, dar 

pentru că guvernul francez nu aprobă prin Austria. 

Se întâmplă însă că Germanii înaintează spre Odesa că au cerut și trenuri pentru ca să 

ajungă mai repede. 

A venit colonelul Petin foarte alarmat cu un aer cât se poate de necuviincios, mi-a cerut 

să le garantăm că nu vor fi supărați de Germani. 

I-am răspuns că, deși nu cred că este cazul a se alarma, totuși voi lua măsuri astfel, ca 

primul tren german să nu ajungă la Bender decât 24 ore mai târziu : după ultimul tren francez. 

Mi-a spus că ei în Odesa nu se opresc deloc. 

Am chemat pe generalul Iancovescu l-am rugat să dea instrucţiuni, pentru transportul 

Germanilor, în sensul arătat. 

 

24 II 

Astăzi am avut ziua cea mai penibilă, prin ridiculul ei, din câte am trăit. 

Cele ce s-au petrecut, bate recordul celei mai fecunde imaginații umoristice. 

După o zi foarte încordată, căci de abia la 10 am putut să-mi iau masa, pe la 11,30 m-

am culcat, când mă pomenesc chemat la telefon. Colonelul Starcea îmi comunică să merg la 

Palatul Reginei, căci Regele vrea să-mi vorbească. 

Am mers, am găsit pe Rege jos şi-mi spune foarte alarmat că misiunile străine nu mai 

pot pleca, fiindcă le este tăiat drumul de Germani, care au trimis la Reni 140 de camioane cu 

ordin de a pleca la destinație necunoscută. 

Nu am avut cunoştinţă de această nouă complicație, pe care Marele Cartier General nu 

a găsit cu cale de a mi-o comunica. În cursul zilei întrebând pe G-lul Prezan pentru ce nu mi-

a comunicat-o, mi-a spus că, credea că are caracter operativ. Francezilor și Regelui însă a   

comunicat-o!  

În ceea ce privește plecarea cu destinație necunoscută, am avut mai târziu, în cursul 

zilei de azi, convingerea că dacă nu a fost o invenție răutăcioasă, a fost desigur o informație 

greșită, care nu putea să reziste, la cea mai mică critică serioasă. 

În orice caz, am avut ieri un răspuns de la Argetoianu, prin care îmi spunea că 

chestiunea misiunilor străine se aranjează. 

Am căutat să liniștesc pe Rege, să-i spun că nu cred că este o vânătoare din partea 

Germanilor ci o pură coincidență, dar că în tot cazul voi lua măsuri, ca o întâlnire să fie 

exclusă. De va trebui voi face să se distrugă poduri, pentru a întârzia mersul Germanilor, iar 

la nevoie voi întrebuința chiar forța. 

Am spus, că am telegrafiat de la București, că pentru noi este o chestie de onoare, să 

asigurăm libera trecere a misiunilor străine. 

La plecare am ținut să văd și pe generalul Berthelot care era la Regina, împreună cu 

mulți ofițeri francezi. Îmi închipui ce atmosferă de calm și încredere în sine, trebuie să fi 

domnit acolo. 

G-lul Berthelot contrar de ceea ce mi-a spus din partea lui colonelul Pétin, îmi cere un 

interval de 3 zile, între ultimul tren francez și primul tren german!  

L-am întrebat prin ce mijloc putea obţine rezultatul voit. Am pus această întrebare, 

numai că să-mi dau seama de tăria judecății lui. 

Mi-a răspuns că în adevăr îmi cere ceva exprimat în termeni generali, dar nu revine lui 

de a găsi soluții, ci nouă. Este destul să știm că puterile înțelegerii nu vor ierta niciodată 

României, de a fi cauzat cel mai mic neajuns misiunilor. 
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I-am răspuns, că nu știu ce vor gândi puterile înțelegerii, însă că ceea ce mă preocupă 

pe mine este că noi înșine nu am voi să se întâmple așa ceva. I-am adăugat, să fie sigur că tot 

ceea ce omenește este posibil se va face, pentru ca drumul să fie la adăpost de orice supărare. 

Ne-am despărțit cu impresia, că s-a liniștit și că incidentul este închis. 

La ora 21 noaptea mă pomenesc cu colonelul Stoicescu la mine, ca să-mi comunice din partea 

Regelui să telefonez, din nou la Buftea și să convoc consiliul de coroană a două zi la ora 9,30. 

I-am spus că voi telegrafia, dar că nu găsesc necesar a convoca consiliul de coroană, 

căci este o chestiune pur de guvern și că măsurile necesare sunt luate. S-a întors la Palat spre 

a vorbi în acest sens Regelui și a-mi telefona rezultatul. 

Peste trei sferturi de oră îmi telefonează că Regele menține părerea. 

Am chemat pe col. Ressel, am dat telegrama și în același timp am spus a se convoca 

consiliul. 

 

25 II 

La consiliul de coroană, au venit și generalii. Convocați de cine? Se zice de Regina!... 

S-a discutat ce? Am expus situaţia, măsurile și intențiile guvernului. 

A vorbit Brătianu găsind natural că a fost greșit cum s-a procedat, însă conchizând cu 

niște măsuri, care nu erau decât măsurile guvernului, exprimate cu alte cuvinte. 

A voit să alunece și pe terenul politicii generale exterioare; am obiectat că era în 

discuție chestiunea misiunilor străine. 

A vorbit Mișu Cantacuzino cu fraze frumoase și foarte aprins, dar după ce a terminat, i-

am spus că era de prisos un asemenea discurs, căci cu toții suntem de acord asupra celor de 

făcut. 

La începutul consiliului un ușier aduce o însemnare din partea reprezentanților aliaților, 

veniți la Palat în corpore pentru a face acest demers! 

 Brătianu, cu mare dreptate, a rugat pe Rege să nu citească biletul, că să putem discuta 

mai liberi. 

După ce s-a văzut că suntem de acord, Regele a mers pentru a comunica miniștrilor 

străini rezultatul. 

Am plecat cu generalul Prezan la Marele Cartier General, unde am chemat și pe 

Berthelot, pentru a-1 asigura că poate să plece. 

A formulat dorințele lui, le-am încuviințat mai adăugând și alte garanții, pentru mai 

multă siguranță și ne-am despărțit rămânând să-l mai văd acasă la el, înainte de plecare, căci 

nu voia să viu la gară. Trenul pleca târziu și el avea intenția să se ducă la gară mai devreme și 

să se culce înainte de plecare. 

Seara am cinat la legația italiană și apoi la 10,30 m-am dus la G-lul Berthelot. Am stat 

de vorbă cu el o jumătate de oră, pe un ton foarte cordial când ne-am despărțit, 1-am rugat să 

se intereseze de soarta Românilor din Odesa. 

Bilanţul:  

Pe o simplă bănuială, panică. 

Precipitarea plecării, consiliu de coroană, demersuri diplomatice, etc., etc. 

La plecarea Francezilor, manifestație pentru război, organizată de câteva fete sub egida 

Principesei Elisabeta, manifestație care a mers la Palat. Regele și Regina au ieșit în balcon. 

Au fost luați la manifestație schilozi din spitale, care au terminat prin a se înjura și bate, 

unii fiind pentru pace alții pentru război. 

Chestiunea cu vânătoarea Francezilor s-a lămurit. 

Am primit lucrările subcomisiunilor pentru demobilizare și pentru schimbul 

prizonierilor. Din ele se vede, că măsura carantinei este generală, se întinde chiar și la 

prizonierii germani. 

De altfel Argetoianu a venit și ne-a comunicat că Germanii consimt la următoarele:  



116 
 

1. Misiunile să plece, când vor voi. 

2. Pot să meargă prin Austria spre Elveția; prin Bulgaria spre Salonic; prin Rusia. 

3. Carantina se suprimă. 

4. Dacă merg prin Rusia, vor fi protejați contra bolșevicilor. 

Iată pentru ce ne-am alarmat și s-a convocat până și consiliul de coroană! 

Înainte de amiază am fost la Cameră, unde am făcut o completă expunere a situației. 

Născuse unele curente ostile. Se zicea chiar că voi fi atacat. 

Cuvântarea mea a liniștit pe toți; am simțit că parlamentarii, în mare majoritate, erau 

satisfăcuți. 

După amiază, am mers la Palat, unde Argetoianu a făcut în consiliul de miniștri, sub 

prezidenția Regelui, o expunere amănunțită a mersului tratativelor. 

Rectificarea frontierei se va reduce la foarte puțin lucru. 

Chestiunea Dobrogei este cu putință să se rezolve favorabil, adică cedarea 

Cadrilaterului și a unei porțiuni pe frontiera de Sud, până la linia Mangalia - Adam Klissi. 

În ceea ce privește celelalte stipulații, cele patru puteri cu care tratăm și-au formulat 

cererile. Trebui examinate, vom da instrucţiuni asupra fiecărui punct plenipotențiarilor noștri 

în ce mod pot fi ele rezolvate. 

Am ales ca delegat juridic pe Petre Missir și este hotărât ca mâine după amiază, să 

studiem în consiliu toate cererile dușmanilor. 

Aveam de gând să cer Regelui să arate dacă are sau nu încredere în guvern, căci după 

modul cum s-au desfășurat evenimentele, impresia generală este că nu. 

Regele arată că este obosit și pentru aceasta, am amânat. 

Totuși după terminarea ședinței, am trecut la Rege, care mi-a reînnoit dorința de a 

vedea pe Marghiloman -  dorință exprimată deja de când a plecat Argetoianu prima dată ca 

delegat al guvernului pentru negocierile de pace. 

I-am spus că dacă este pentru motive politice ar fi o greșeală. 

Mi-a răspuns că nu. Atunci i-am repetat că Regele, ca Suveran, poate să vadă pe 

oricine, dar că în cazul acesta special, dacă întrevederea are legătură cu situația politică, ar fi 

o eroare. Mi-a repetat că nu are nici o legătură cu politica. 

Mi-a vorbit de Cocea, despre care îmi vorbise cu o zi înainte. Este foarte supărat de 

opiniile sale și de stilul ziarului ce publică. 

I-am spus că a fost amnistiat fără știrea mea, dar că nu era nici o vină în sarcina lui. 

Vina, mi-a răspuns Regele, este însăși persoana lui. I-am spus atunci, că avem legi și dacă 

însăși guvernul nu respectă legile, atunci mergem spre anarhie. 

I-am promis că va fi supus unei cenzuri foarte severe. 

 

26 II 

A venit Saint Aulaire azi la mine și mi-a spus că marinarii francezi, care veneau cu 

arhiva din Odesa prin Chilia, s-au întâlnit la Belgrad cu Germanii, dar nu au avut nici o 

supărare. 

Ieri era foarte alarmat în această privință și mi-a cerut să-i luăm sub protecția noastră. 

Am dat numaidecât ordinele necesare, dar desigur erau de prisos. Încă o dovadă că numai la 

ofițerii străini nu se gândeau Germanii, în mersul lor spre Odesa. Tot interesul era pentru ei, 

să apuce înaintea Austriecilor. 

Am explicat lui Saint Aulaire, că noi avem interesul chiar să facilităm înaintarea 

Germanilor asupra Austriecilor, pentru că primii ne garantau depozitele noastre din Rusia, pe 

când cei din urmă nu. 

Toată ziua mi-a fost peste putință să am o audiență la Rege; și totuși era așa de 

necesară. 
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27 II 

Azi a sosit Marghiloman. A avut, în cursul dimineții audiență la Rege. 

La ora 4 după amiază am fost primit eu în audiență. 

Explicația a durat o oră și jumătate. Am început prin a arăta Regelui, că din cauza 

ultimului eveniment, impresia generală este, că Regele nu are încredere în noi. Eu sunt 

deprins cu aceasta, dar colegii mei nu; ei simt că nu au autoritatea necesară, mai ales în 

momentele de față și sunt hotărâți a mă părăsi. 

Dacă Regele mai are încredere în noi, îl rugăm ca la primul consiliu de miniștri, ce 

trebuie să aibă cât de curând loc, să spună câteva cuvinte de încredere miniștrilor; dacă nu, 

suntem gata să lăsăm locul liber. 

În momentele de faţă, este necesar să fie o perfectă încredere, reciprocă. După ce mi-a 

făcut diferite obiecții care nu stăteau în picioare, căci le-am răsturnat rând pe rând, fără cea 

mai mică sforțare, a terminat prin a spune, că este o chestiune de sentiment, că trebuie să fie 

un fluid între El și guvern și, dacă robinetul nu funcționează, atunci lucrurile nu merg. 

În fine, după multe încercări de derobare, 1-am făcut să spună pe față, că nu mai are 

încredere în noi și că ne primește demisia. 

Venind la Consiliu și anunțând aceasta, am fost salutat de colegii mei cu un strigăt 

unanim de ușurare. Generalul Iancovescu mi-a adus o foaie de hârtie și mi-a spus: te rog scrie 

demisia, să nu se răzgândească. 

Am trimis demisia, iar noi am discutat situația și micile chestiuni la ordinea zilei și ne-

am despărțit, cu un sentiment real de vie satisfacție. 

 

28 II 

Astăzi a plecat Argetoianu la București. I-am dat instrucțiuni după hotărârea luată în 

consiliul de miniștri, să anunțe criza, să nu mai lucreze, ci să dea delegație Dlui Papiniu, care 

să continue lucrările, sub rezerva aprobării noului guvern. 

Seara am avut masă la Cercul Militar, la care au luat parte doi fruntași basarabeni, 

Președintele republicii (Domnul Inculeț) și Președintele consiliului de miniștri (Domnul 

Ciugureanu). 

Am fost chemat pe la 10, de la masă, la Rege, pentru a-mi spune că ar fi bine să nu mai 

trimit pe Argetoianu. I-am arătat inconvenientele cărora ne-am expune și i-am explicat cu ce 

instrucţiuni 1-am trimis. 

A profitat de ocazie ca să-mi arate un articol din "Chemarea" a lui Cocea, intitulat 

"Lovitura de Stat". I-am spus că s-a publicat prin fraudă, trecând peste cenzură, că ziarul va fi 

suspendat pentru 15 zile, iar girantul răspunzător și tipograful vor fi dați judecății. 

Sunt chestiuni care preocupă foarte mult pe Rege. 

Am chemat încă o dată fie pe Argetoianu la mine și i-am repetat instrucțiunile 

relatându-i convorbirea avută cu Regele. 

În privința fruntașilor basarabeni, trebuie următoarele lămuriri: Acum câteva zile a 

venit la mine Dl Inculeț, Președintele republicii, să-mi spună că Parlamentul lor (Sfatul 

Țării) este aproape în unanimitate pentru unirea cu România. Când voim să venim, se va 

face imediat, căci ei sunt gata. 

I-am spus că trebuie făcute mai întâi demersurile necesare pentru a li se recunoaște 

calitatea de stat independent, putând  dispune, cu deplină libertate de sine însăși. 

Pentru aceasta voi da pe de o parte instrucțiunile necesare Comisarului nostru de la 

Chișinău (Duiliu Zamfirescu, de profesie diplomat), ceea ce am și făcut și comisarul a dat 

instrucțiunilor guvernului cursul necesar, iar pe de alta, voi face să fie invitați la Buftea 

pentru a participa la negocierile de pace, în calitate de reprezentanți calificați ai Basarabiei, 

ceea ce echivalează cu o recunoaștere de fapt a  suveranității Basarabiei. 
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Am dispus și în această privință prin Argetoianu. Cei doi fruntași au primit invitația 

formală. 

 

 2 III 

Criza continuă. 

A venit Saint Aulaire ca să-mi spună, că nu are nici un amestec în chestiunea 

Marghiloman și că nu o poate privi cu ochi buni. 

Am primit o telegramă de la Argetoianu în care-mi spune că, din cauza crizei, 

dușmanul crede că are nevoie de noi garanții și că, dacă până Marți la expirarea armistițiului, 

nu se stabilește un acord, va fi nevoit să schimbe condițiile și poate să rupă chiar negocierile. 

Am trimis copie Regelui. 

În consiliul de miniștri impresia a fost adâncă. 

Am mers la Dl Porumbaru, Președintele Senatului, să-l rog a se duce la Rege, sa-i 

spună că situația este destul de serioasă. 

 

3 III 

Astă seară a sosit Dl Argetoianu și mi-a spus, că impresia produsă la Buftea de 

demisia noastră a fost din cele mai deplorabile. Condițiile care se vor face, vor fi foarte grele. 

Retragerea noastră se impune, căci desigur că Germanii au pierdut încrederea în tăria 

guvernului și deci perspectiva sigură a unei relații viitoare bune și de aceea, vor apăsa mai 

mult asupra prezentului și vor cere și garanții. 

În cursul după amiezii am fost la Rege, pentru a-i prezenta niște lucrări curente, dar în 

special pentru a protesta contra ștergerii de la înaintare a colonelului Buzetescu, admis de 

comitet, dar contra căruia s-a pronunțat defavorabil noul Comandant al Armatei, general 

Văitoianu. 

Mi-a spus că nu l-a admis:  

1. Pentru că pe vremea contrabandelor, s-ar fi compromis. 

2. Pentru că s-a ocupat de moșie. 

3. Pentru că în procesul Berindei a fost prea aspru. În fine, după lungi explicații, mi-a 

promis că îl va admite. 

 

4 III 

În ședința de azi a Consiliului de miniștri, Argetoianu a făcut o expunere detaliată a 

rezultatului mergerii sale la București. 

Sinteza acestei expuneri pentru mine este că: din ceea ce izbutisem a lega strâns și a 

pune în același curs, interesele țării cu ale dinastiei, acum de când cu criza, aceste interese mi 

se pare că încep a se despărți. Se pot scăpa unele, numai în detrimentul celorlalte. 

Se poate să mă înșel, dar așa văd eu azi situaţia. 

Mâine vine Marghiloman. 

Miniștrii voiau să mă duc numaidecât la Palat ca să spun Regelui să rezolve imediat 

criza, fiindcă poimâine este termenul scăderii armistițiului. 

M-am opus, deoarece Regele știa prea bine aceasta. Am plecat la Bacău. 

 

5 III 

Marghiloman a venit. 

A fost însărcinat imediat să formeze guvernul și la ora 6, am primit decretul pentru 

contrasemnare. 

Am avut în cursul zilei, vizita Dlui Mavrocordat, deputat. Îmi propune să mă pun în 

capul unei mișcări de asanare. 
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Sunt dispus a-mi închina restul energiei, pentru binele țării. Nu cred că va ieși ceva din 

sforțările mele; suntem prea viciați în viață noastră politică. 

 


