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I. CONTEXTUL GENERAL.
ROMÂNIA ÎN DECEMBRIE 1916

Anul 1916 se încheia în ceea ce priveşte statul român şi armata
sa cu preţul amputării teritoriului şi a ocupaţiei militare a Puterilor
Centrale, respectiv cu peste 250.000 de oameni pieriţi şi a unui imens
material de război, estimat la 280 mii de puşti şi peste 450 de baterii
artilerie pierdute.

La toate acestea trebuie amintit amplul exod al autorităţilor
politice şi militare, respectiv a populației civile pe teritoriul Moldovei –
dealtfel, unicul spațiu românesc rămas neocupat la acea dată.

În aceste condiţii extrem de dificile pentru statalitatea
românească, îşi are originea leganda care se va crea şi construi în
jurul personalităţii generalului Alexandru Averescu.
Printr-un efort considerabil, financiar, logistic şi de susţinere,
s-a procedat la începutul anului 1917, între lunile ianuarie – aprilie la
refacerea armatei române şi a capacităţii sale militare, în vederea
încleştărilor care vor avea loc în decursul acestui an.
Anul 1917 a reprezentat momentul de reorganizare al armatei
României, de stabilizare a frontului și de obținere a victorilor
românești din Triunghiul focului: Mărăști, Mărășești și Oituz.

II. DIN PRIMĂVARA ÎN TOAMNA ANULUI 1917. DE LA
REORGANIZAREA MILITARĂ LA VICTORIE
Pierderea bătăliei pentru Capitală, (Bătălia de pe Argeş-Neajlov)
văzută ca un ultim şi disperat efort al Marelui Cartier General român
privind înclinarea balanţei strategice în favoarea sa, a accentuat
conflictul dintre generalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan.
Cel dintâi criticând în mod vehement acţiunea militară de pe
Argeş-Neajlov văzută în accepţiunea sa ca operă dezastroasă a lui
Constantin Prezan, situat în influeţa politică a liberalilor respectiv sub
cea a Misiunii Franceze. Era răspunsul dat criticilor care i-au fost
aduse de şeful Statului Major General, privitor la eşuarea Manevrei de
la Flămânda.
De asemenea existau vii polemici între Averescu şi generalul
Berhelot – şeful misiunii militare franceze, privind procedurile de
refacere ale armatei.

Pe 1 ianuarie 1917 prin Înalt Ordin regal, Ferdinand I îl
înaintează pe Alexandru Averescu la gradul de general de armată,
reconfirmându-l în fruntea Armatei a II-a române.
În retragerea generală către sudul Moldovei, merită sublinate
eforturile de coordonare întreprinse de generalul Averescu pentru ca
pierderile suferite să fie cât mai reduse, trupele acestei armate,
deplasându-se prin luptă şi în permanent contact cu avangărzile
inamice, fără a suferi perderi considerabile.
Aspectul acesta evidenţia încă odată, capacitatea generalului
de a coordona eficient armate şi corpuri de armate. Prin pilda
propriului exemplu, generalul Averescu a ştiut să insufle întregii
Armate a II-a încrederea în forţele proprii.

IMAGINI CU
GENERALUL ALEXANDRU AVERESCU

În locomotivă în rândul al doilea Regina Maria, Regele Ferdinand I și
Generalul Alexandru Averescu îmbrăcat în haine civile

GENERALUL ALEXANDRU AVERESCU
ÎN ȚINUTĂ DE CAMPANIE
PE FRONTUL ARMATEI A II –a ROMÂNĂ ÎN PERIODA
BĂTĂLIEI DE LA MĂRĂȘTI (24 iunie – 21 august 1917)

Generalul Alexandru
Averescu în ținută de
campanie în 1917

III. GENERALUL ALEXANDRU AVERESCU – ARTIZANUL VICTORIEI
MILITARE ÎN BĂTĂLIA DE LA MĂRĂȘTI
Retragerea fiind făcută exemplar, armata a II-a fiind practic axul care
a permis translaţia celorlalte trupe române, către noile aliniamente
desfăşurate pe axa nord-sud, respectiv, nord-est. Făcând referinţă la modul
cum a fost organizată şi desfăşurată această retragere, Nicolae Iorga,
obiectiv în aprecieri, deşi e cunoscută animozitatea dintre cei doi, sublinia:
[…] ,,numai simţul de ordine, puterii de a impune disciplina, a generalului
Averescu, căruia de la sine îi revenise acum conducerea supremă, i se
datoreşte că descinderea de pe înălţimi a micilor pachete de oaste, nu s-a
făcut în desordinea, la capătul căreia e, fireşte, depunerea armelor; ci că din
aceste pârâie răsleţe s-a putut face din nou o armată, capabilă, nu numai de
retragere rânduită către Moldova dar şi de a da o mare bătălie în camp
deschis, - singura de fapt, de la începutul războiului”. Însuşi generalul
Averescu nota: Numai retragere şi iar retragere şi toate în timpul
nopţii. Sunt acum trei nopţi de când trupele mele nu au dormit! Am fost astăzi
de m-am fotografiat ca amintire de pe hotarul dintre Muntenia şi Moldova.
Oare când îl voi retrece înapoi?...

Prudenţa politică, buna organizare a refacerii Armatei a II-a,
fermitatea în relaţiile cu aliaţii ruşi şi francezi, intransigenţa manifestată în
cazul Sturdza-Crăiniceanu, permit Regelui Ferdinand I să-i confere
generalului prin Înalt Decret Regal nr. 247 din 22 a III-a 1917 Ordinul Mihai
Viteazul, Clasa a III-a pentru bravura şi curajul cu care a condus operaţiunile
militare ale Armatei a II-a române

Armata a II-a română condusă de generalul de Alexandru Averescu era
dispusă pe două eşaloane ordonate în adâncime.
Eşalonul 1 format din: Corpul 4 Armată, condus de generalul
Gheorghe Văleanu; corp de armată român care se compunea în dipozitiv din:
Eșalonul nr. 1 de izbire și impact, Divizia 8 Infanterie şi Brigada 11 din Divizia
6 Infanterie. În rezerva eşalonului 1 intrau: Divizia 6 Infanterie mai puţin
Brigada 11; Regimentul 10 Vânători şi Batalionul operativ 3 provenit din
Regimentul 24 Infanterie; Corpul 2 Armată comandat de generalul Arthur
Văitoianu compus din Diviziile 6 şi 3 Infanterie la distanță de 35 km afluire în
dispozitiv eșalonat.
Eşalonul 2 se alcătuia în adâncime din următoarele mari unităţi
militare române: Divizia 1 Infanterie, 2 divizioane de artilerie montană, 1
Divizion de Artilerie grea şi 7 Baterii de Tunuri şi Obuziere.
În față se afla:
Grupul de forţe Gerock format din: Eșalonul nr 1: Grupul general Ruiz
constituit din două divizii mixte, una de infanterie şi una de cavalerie, Grupul
8 Armată format din Brigada 8 de Munte Austro-Ungară, 1 Brigadă de
Cavalerie germană şi două divizii de infanterie la aceste forţe sau mai ataşat
două batalioane de infanterie. Rezerva se forma din toate regimentele Diviziei
7 Cavalerie Austro-Ungară.

Întregul dispozitiv militar al Armatei a II-a concentrat în zonă în
preziua declanşării Bătăliei de la Mărăşti se ridica la 56 batalioane de
infanterie având în dotare 448 mitraliere, 14 escadroane de cavalerie, 228 guri
de foc de diferite calibre. Acestor forţe se adăugau 21 de avioane pentru
recunoaştere în teritoriul inamic.
Grupul Gerock totaliza în zonă 28 batalioane de infanterie de elită
germane, 36 escadroane de cavalerie şi 142 guri de foc, ocupând poziţii
defensive bune, net superioare părții române. Infanteria centralilor avea la
dispoziţie 252 mitraliere grele dotate cu muniție nelimitată.
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De remarcat un alt aspect în primăvara şi vara anului 1917, în spaţiul
care mai rămăsese României se afla una dintre cele mai mari concentrări de
forţe ale Marelui Război.
Este suficient să amintim că în Moldova se aflau 9 armate, 80 divizii
de infanterie, 19 divizii de cavalerie, 936 baterii de artilerie. Efectivele umane
se ridicau la 800.000 militari combatanţi şi un milion de oameni în rezervă iar
lungimea frontului românesc totaliza 1200 kilometrii fiind cel mai lung front
din Europa, depăşind ca întindere chiar lungimea frontului rusesc dintre
marea Baltică și sudul Moldovei.

În concluzie merită evidenţiat un succint bilanţ al Bătăliei de la
Mărăşti, acţiune tactic-ofensivă a armatei române care-l aşează, putem afirma
fără să greșim, pe generalul Alexandru Averescu în galeria marilor
comandanţi militari ai secolului al XX-lea.
Deşi pierderile armatei a II-a au fost considerabile, rezultatul final al
încleştării de aici a dat câştig de cauză armatei române. Fără dubii, obținerea
victoriei datorându-se calităţilor de bun comandant şi tactician ale
generalului.
Prin acţiunea sa Armata a II-a a eliberat un teritoriu de 20 km în
adâncime şi aproximativ 40 km în lărgime, având în jur de 500 km 2. Peste 30
de aşezări au fost recucerite, au fost luaţi în prizionerat 4500 de soldaţi şi
ofiţeri inamici şi au fost capturate 50 tunuri de câmp, 80 mitraliere, 84
vagoane muniţie. Pierderile Armatei a II-a fiind de 1469 de morţi soldaţi şi
ofiţeri şi 3052 de răniţi.
În fond Mărăşti-ul este momentul de glorie al generalului Alexandru
Averescu, încleştarea aceasta finalizându-se cu o victorie tactică,
fundamentată pe o acţiune ofensivă care s-a desfăşurat între 22 iulie şi 1
august 1917.

ASPECTE DIN CADRUL BĂTĂLIEI DE LA MĂRĂȘTI
EPISODUL LUPTEI PENTRU CUCERIREA COTEI 800, DEAL TEIUS

Pentru aportul său
considerabil în obţinerea
acestei victorii, generalului
i-a fost conferit de către
rege prin Înalt Decret Regal
nr. 759 din 21 VII-a 1917,
Ordinul Mihai Viteazul,
clasa a II-a.
Cu data de 1
august 1917, Armata a II-a
română trecea în defensivă
prin amenajarea poziţiilor
deja deţinute.

Concluzionez, prin a pune în evidenţă ecoul acestei mari victorii
româneşti, surprins în paginile publicaţiei britanice Times, într-un moment în
care situaţia Antantei, pe fronturile europene era în continuare un delicată,
deloc clară. Acest bloc politico-militar şi economic înregistrând o serie de
insuccese clare pe frontul din nordul Italiei, pe cel rusesc în Galiţia şi Bucovina
şi chiar în vest.
[…],,Singurul punct strălucitor în răsărit se găseşte în România, unde
armata reconstituită atacă viguros frontierele Carpaţilor, obţinând succese
apreciabile”. Dincolo de inerentele adversităţi dintre el şi generalul Averescu,
Nicolae Iorga, aprecia în mod just adevărata valoare a izbânzii româneşti de la
Mărăşti, publicând articolul: Impresii de pe front pe 25 august 1917,
menţionând următoarele: ,,După amirabile atacuri pieptişe, în mijlocul bucuriei
dârjilor ţărani pe coastele aspre ale muncelelor, puternicele linii de apărare fură
părăsite de trupele inamice, care se retrăgeau în dezordine. Prima adevărată şi
deplină victorie românească”.

Revista Actualitatea publica în numărul din luna ianuarie 1918, extrase
din amintirile unui participant direct în încleştarea care s-a dat pentru Mărăşti:
[…] ,,însifleţirea oştilor române mergea crescând cu noile succese obţinute. Se
redeşteptau în sufletul oştenilor noştri vitejia seculară a românilor’’.

MAREȘALUL
ALEXANDRU AVERESCU ÎN ȚINUTĂ DE PARADĂ

1 4 I U N I E 1 9 3 0 – AVA N S A R E A L A G R A D U L
DE MAREȘAL AL ROMÂNIEI

Regele Carol al II-lea al României
împreună cu Mareșalul A. Averescu
la o festivitate în 1930

Regele Carol I al României împreună
cu Generalul A. Averescu pe Frontul
din Balcani,
3 iunie 1913

BIBLIOGRAFIE
Fonduri arhivistice
Arhiva Ministerului Apărării Naționale, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Documente militare,
p. 83 (documentul nr. 45).
Arhiva Ministerului Apărării Naționale, Fond Marele Stat Major, dosar nr. 420 A, Istoricul Marelui Stat
Major de la înfiinţare.până la 1 ianuarie 1934.
b). Documente edite
Căpăţână, Aureliu, (1998), Zile de război, note de campanie din războiul de reîntregire, Editura Prietenii
Cărţii, Bucureşti, 1998
Cupşa, Ion, (1977), Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura Militară, Bucureşti.
Tucă, Florian, (1977), Triunghiul eroic Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz, Editura Junimea, Iaşi.
c). Corespondență și memorii
Argetoianu, Constantin, (1992), Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Editura
Humanitas, Bucureşti.
Averescu, Alexandru, (1992), Notiţe zilnice de război, Editura Militară, Bucureşti.
Dabija, George, (1936), Armata română în războiul mondial (1916 – 1918), Bucureşti
Maria, Regina României, (1991), Povestea vieţii mele, vol. III, Editura Eminescu, Bucureşti.
d). Periodice
Almanahul Oştirii, (Bucureşti) / 1989.
Dosarele Istoriei, (Bucureşti), nr. 2 (30) / 1999.
Dosarele Istoriei, (Bucureşti), an III, nr. 12 (28) / 1998.
Observatorul militar, (Bucureşti), an X, nr. 51(470) 23 – 29 decembrie 1998.
Revista de Istorie Militară, (Bucureşti), nr. 4 (10) / 1991.
Revista de Istorie Militară, (Bucureşti), nr. 3 (31) / 1995.
II. Enciclopedii, dicționare, sinteze

II. Enciclopedii, dicționare, sinteze
Atanasiu, Victor, Iordache Anastasie, Iosa, Mircea, Oprea, Ion, M., Oprescu, Paul, (1979), România în
primul război mondial, Editura Militară, Bucureşti.
Deac, Augustin, Toacă, Ion, (1978), Lupta poporului român împotriva cotropitorilor, Editura Militară,
Bucureşti.
***, Istoria militară a poporului român, (1988), Editura Militară, Bucureşti.
Pitea, Simion, Tudor, Gheorghe, (1988), Pagini din gândirea militară universală, vol. III, Editura Militară,
Bucureşti.
Popa, N., Mircea, (1979), Primul război mondial, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti.
***, România în primul război mondial, (1979), Editura Militară, Bucureşti.
Zamfir, Zorin; Banciu, Jean, (1995), Primul război mondial, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
III. Lucrări generale
Eftimie, Ichim, (2000), Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul”, Editura Jertfă şi Modelism, Bucureşti.
Gheorghe, Florian, Popescu, Mihai, Rotaru, Ion, (1982), Prezenţe militare în ştiinţa şi cultura românească,
Editura Miltară, Bucureşti.
Lanning Lee Michael, coord. (2005), 100 de personalităţi militare ale lumii, Editura Orizonturi, Bucureşti.
Stănescu, Eugen, Stănescu, Iulia, Preda, Gavril, (1996), Cavalerii Ordinului ,,Mihai Viteazul”, Editura
Universul Cărţii, Ploieşti.
IV. Lucrări speciale
Baboş, Alexandru, Vlad, Ioan, (2001), Istoria artei militare (culegere de lecţii), Editura Academiei Forţelor
Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu.
Otu, Petre; Oroianu Teofil; Emil Ion, (1997), Personalităţi ale gândirii militare româneşti, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti.
Otu Petre, (2005), Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, Editura Militară,
Bucureşti.
Romanescu, Gheorghe, Tudor, Gheorghe, Cucu, Mihai, Popescu, Ioan, (1985), Istoria infanterei române,
vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

Vă mulțumesc
pentru atenția dumneavoastră
Prof. drd. Dragoș Curelea
UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,AVRAM IANCU” SIBIU &
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,RADU SELEJAN” SIBIU

