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Grigore Romalo, Carnete de război 1916–1917, 
București: Editura Corint, 2017, 188 p. 

Cu ocazia sărbătorii Centenarului, un moment fes-
tiv, care a amplificat publicarea unor mărturii despre 
Unire sau Marele Război, Editura Corint a lansat un 
volum, nu foarte amplu, dar consistent în amintiri din 
Primul Război Mondial, văzute prin ochii unui parti-
cipant: Grigore Romalo (1890-1928). 

Grigore Romalo, născut în anul 1890 în București, a 
avut o genealogie boierească remarcabilă. A fost nepo-
tul lui Iancu Bălăceanu și fiul lui Eduard Romalo, me-
dic al Curții Regale. A urmat studiile liceale la Paris și 
a studiat, o vreme, la Şcoala Politehnică de la Zürich, 
în Elveția, fără să o absolve. Grigore Romalo a primit 
cu entuziasm intrarea României în război, de partea 
Antantei. După declararea războiului, în 1916, odată 
pregătirile încheiate, Regimentul lui Romalo a fost vi-
zitat de Regina Maria, care a strâns, în sens de încurajare, mâna fiecărui ofițer. În tim-
pul Războiului G. Romalo a ținut, pe trei carnete și mai multe foi volante, un jurnal 
scris de mână, în limba franceză, cu câteva paragrafe în limbile română și germană. 
Carnetele conțin și desene în creion făcute de Grigore Romalo, care a mai alcătuit un 
fel de album cu fotografii de pe front. 

La trei zile după vizita Reginei, Batalionul lui pleacă, cu trenul, spre front, 
acompaniat de cântece, de urale, ca și când s-ar fin îndreptat spre o strașnică aven-
tură. Realitățile de care s-a lovit pe front l-a trezit la cruda realitate. În 21 august 
1916 Romalo a ajuns la Rucăr, iar a doua zi trece pe lângă mormântul lui Gheorghe 
Poenaru-Bordea, primul ofițer român căzut în Primul Război. Grigore Romalo călăreș-
te pe calul botezat, cu mult umor, Iconoclast. Întâlnirea, la Bran, în 23 august, cu prie-
tenul Grigore Gafencu (alintat Gaf), îi răscolește puternic dorul de casă: „Mă cuprinde 
regretul pentru tot ceea ce am lăsat în urmă, pentru toate speranțele mele, care se pot 
atât de repede transforma în neant, pentru mine și pentru ceilalți. Dar nu putem da 
înapoi, nu putem ezita, trebuie să facem ceea ce avem de făcut, indiferent cât de mult 
va dura și cât de greu va fi”. În 28 august, Grigore Romalo trece deja prin experiența 
tranșeelor și a bombardamentelor inamice. Moralul trupei sale a fost puternic afectat 
de vestea înfrângerii Armatei Române în sud, la Turtucaia. Dar, jurnalul lui Romalo își 
păstrează, calmul, compensând supărarea cu un soi de tristă melancolie: „Trăiesc ca o 
brută. Poezia războiului dispare când ești pe front. Ea există, de fapt, doar în imagina-
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ția burghezului cumsecade sau a poetului, care stau la căldurică în orașe. În campanie 
nu vezi decât dezastrele, oboseala și nu te interesează decât clipa imediat următoare. 
Clipa prezentă seamănă cu o anticameră de unde nu știi unde vei merge”. Descrie 
scene amuzante din viața de campanie, precum jocul de cărți ale ofițerilor și desenează 
portrete pline de vervă sau grotești a unora dintre camarazii săi. Romalo scrie și des-
pre Consiliul de Război al generalilor Armatei a II-a, despre generalul Crăiniceanu și 
fiul acestuia, cel care avea să fie condamnat pentru trădare și executat, din cauza cola-
borării cu colonelul Alexandru Sturdza. N-a fost singura execuție despre care a pome-
nit în carte! A mai fost și cea a jurnalistului evreu Max Wexler (1870-1917), un episod la 
care a participat și peste care nu a trecut cu ușurință, ci l-a purtat ca pe o „nenorocire”, 
care îi frământa gândurile.

Una dintre cele mai semnificative evocări din carte se referă la dimensiunea de-
zastruoasă a Marelui Război: „Câtă angoasă și suferință la câteva sute de metri, din 
care nu vedem și nu auzim nimic. Trebuie să fi trecut prin asta ca să-i poți înțelege pe 
bieții oameni. Câteodată parcă înnebunești. Acest război este considerat ca o calami-
tate inumană, ceva ce trebuie să înduri, ca un mare flagel medieval. Sfârșești prin a te 
crede fratele dușmanului, gândindu-te că și el împărtășește soarta aceasta monstruoa-
să. Ți se pare imposibil că voința umană este cea care a declanșat asta și o întreține cu 
dragoste. Aproape că ura față de inamic dispare instinctiv”. Luciditatea acestei fresce 
demonstrează sensibilitatea și inteligența acestui martor ocular al unei drame inco-
mensurabile. 

Atmosfera din tranșee și de la comandamente nu i-a fost pe plac. Ordinele haotice, 
fac ca batalionul său să se retragă din Transilvania, luptând pe câmpurile Moldovei. 
Retragerea prin Sinaia, Comarnic, Câmpina, Băicoi, Buzău, Râmnicu-Sărat, Focșani, 
Tecuci, Bârlad, Bacău, Valea Mare, din nou Bacău, Chișcani, Roman, Hândrești, unde 
ajung la 29 decembrie 1916 i-s-a părut un crunt exod: „Doamne, cât e de îngrozitoare 
retragerea, și cât de oribil e spectacolul unei armate învinse. [...] Cine n-a văzut un 
soldat rătăcit de unitatea lui sau rănitul și bolnavul evacuați pe jos, din cauza lipsei 
mijloacelor de transport, mergând sute de kilometri pe jos, nemâncați, fără să aibă un 
acoperiș deasupra capului noaptea, de multe ori îmbrăcați în zdrențe, pe frigul acestui 
început de iarnă, nu știe câtă durere poate suporta un om, știe ce poate face suferința 
fizică și morală dintr-un corp omenesc”. După refacere, unitatea militară a lui Grigore 
Romalo a fost trimisă, din nou, pe front, la Satu-Nou, din ținutul Brașovului. „Suntem 
reorganizați, odihniți, bine încălțați și îmbrăcați și toate gândurile negre trebuie să dis-
pară”. Alt moment, o altă stare de spirit!

G. Romalo oferă amănunte despre starea de spirit, despre chinurile fizice și morale 
prin care trecea, în timpul retragerii Armatei dincolo de munți. Autorul face referiri și 
la alte aspecte precum foamea, igiena precară, lipsa unui adăpost fac ca relatările sale 
să descrie starea de fapt a soldatului român din Primul Război Mondial. Condițiile 
meteo greu de îndurat, oboseala fizică, bolile la care sunt supuși, oboseala psihică, 
datorată bombardamentelor neîncetate. Uneori, sătul de confruntare cu adversarul 
Grigore Romalo nu ezită să folosească cuvinte licențioase, spre amuzamentul cama-
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razilor. După câteva luni de lupte de uzură, Romalo ia parte la luptele de la Mărăști. 
Pentru „curajul și elanul excepțional” cu care a condus, la 11 iulie 1917, atacul asupra 
redutei 114, va fi decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”.

Cartea este structurată în 6 capitole. Notele încep în 21 august 1916 și se înche-
ie în 20 august 1917, odată cu mutarea sa la Corpul 4A ca aghiotant al generalului 
Văitoianu. „Este sfârșitul. Nu mai notez nimic”. Grigore Romalo nu s-a împăcat cu 
ieșirea României din război și, după semnarea tratatului preliminar de pace între 
România și Puterile Centrale, la Buftea, la 5/18 martie 1918, pentru a continua să lupte 
împotriva Puterilor Centrale, a plecat împreună cu misiunea militară franceză a ge-
neralului Berthelot, prin Rusia, și, odată ajuns în Franța, după două luni de călătorie, 
în mai 1918, s-a înrolat ca voluntar în Armata franceză, în Regimentul 13 Chasseurs 
Alpins. Pentru faptele sale de bravură din timpul Războiului, Grigore Romalo a fost 
decorat, nu numai cu Ordinul „Mihai Viteazul”, ci și cu Legiunea de Onoare franceză. 
După Război, a lucrat ca funcționar la Banca Românească și a murit la nici 40 de ani, 
în 1928, la Viena, din cauza tuberculozei.1 O sondare a mărturiilor contemporane ne 
apropie mult mai mult de starea de spirit, care a dominat epoca marelui conflict mon-
dial.

Cristian TEODORU

1 Despre „Carnete” a scris Filip-Lucian V. Iorga, „Jurnalul unui ostaș lucid: Grigore Romalo”, 
în Impactul Primului Război Mondial asupra descendenților boierimii române, pp. 66-81, [online] 
http://www.cesindcultura.acad.ro/images/fisiere/rezultate/postdoc/rapoarte%20finale%20
de%20cercetare%20stiintifica%20ale%20cercetatorilor%20postdoctorat/lucrari/Iorga_Filip.
pdf, accesat în 27 octombrie 2017.


