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Cu aproape doi ani înainte ca politicienii țării să decidă intrarea în război, un tâ-
năr scriitor afl at în Iași, se bucura de plăcerile acestei lumi în cel mai libertin mod. 
Anticipând parcă grozăviile prin care va trece după mobilizare, hotărăște să rămână 
în frumosul oraș al Moldovei, pentru a-și duce mai departe traiul de intelectual boem. 
George Topârceanu, căci despre el este vorba, va fi  unul dintre protagoniștii, care va 
înfrunta zile teribile de război la sfârșitul verii lui 1916. Mai mult, în scrierile memoria-
listice va reda grozăviile prin care au trecut combatanții români, mobilizați la Dunăre. 
Invitat de un prieten, să meargă la București în toamna anului 1914, pentru „o leafă 
mai bună”, Topârceanu refuză: „În privința mutării mele la București, aș răspunde 
cu entuziasm chemării d-tale dacă nu ar fi  război și dacă nu m-ar speria perspectivele 
unei situații nesigure”. Apoi prezintă adevăratele motive ce îl țin legat de efervescen-
tul centru cultural, care nu peste mult timp va trăi grozăvia refugiului: „Sunt foarte 
tembel. De Iași, m-aș putea despărți cu greu. Am aici numeroase legături intime, care 
mă rețin ca niște fi re de păianjen o muscă”.1

Desigur, nu aceasta era atmosfera generală în societatea românească, până la mo-
bilizarea din august 1916. Frământările politice interminabile, presiunile misiunilor 
diplomatice ale puterilor implicate în confl ict, dar și incertitudinile, normale, de altfel, 
ce se iveau cu fi ecare zvon sau știre, venite din zonele de război, făceau ca românii să 
privească ziua de mâine cu multă reținere și nenumărate temeri. Ziarele erau la mare 
căutare. Citite în piețe, în cafenele sau pur și simplu în mijlocul familiei, nerăbdătoa-
re să afl e ultimele noutăți, puteau aduce în fi ecare moment știrea cea mare: intrarea 
României în război. 

1 Muzeul Național al Literaturii Române, fond G. Topârceanu, dosar 550, fi le 1-2.
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Această stare s-a accentuat în zilele ce au precedat intrarea în război. Anella 
Robănescu, una din multele domnișoare „de familie bună”, notează următoarele în 
jurnal, în ziua de dinainte de întrunirea Consiliului de Coroană: „Monotonie și înfri-
gurare. Jurnalele anunță un Consiliu de Coroană pe mâine la ora 10 dimineața. Toată 
lumea așteaptă cu nerăbdare rezultatul acestui consiliu”.2

Pentru militarii de carieră intrarea în război a însemnat sfârșitul unei așteptări 
chinuitoare. Nu era confortabil să știi că toate țările din jurul tău se afl ă implicate în 
război, că soldații lor și-au adus tributul de sânge în numele națiunii și a idealurilor 
pentru care luptau și, mai ales, că mulți dintre conaționali se afl ă mobilizați în alte 
armate, murind pentru cauze străine sau pentru idealurile propagate în societatea ro-
mânească. Acestea erau sentimentele care-i încercau pe oamenii de armată români. 
Pentru Grigore Romalo, aghiotantul generalului Arthur Văitoianu, decizia Consiliului 
de Coroană, din august 1916 a reprezentat o mare ușurare: „Este sigur că dacă, într-un 
moment al vieții mele, amărăciunea a fost alungată din sufl etul meu, s-a întâmplat în 
timpul acestei seri de speranță și nou avânt”.3 Era seara zilei de 14 august 1916, după 
ce primise vestea deciziei luate de Regele Ferdinand și ceilalți membrii ai Consiliului. 

În schimb, oamenii politici români, chiar dacă militaseră, în toți acești doi ani de 
neutralitate, pentru intrarea în război, afi șau o anumită temere. Sau, mai bine spus, se 
observă o reținere față de entuziasmul mulțimilor ce se manifestau zgomotos pe străzi. 
Aceste temeri erau întemeiate pe cunoașterea realității despre Armata Română și evo-
luția impresionantă în purtarea luptelor, la care ajunseseră armatele implicate război. 
Lipsei de experiență i se adăuga o slabă dotare și o insufi cientă pregătire a soldaților, 
aspecte cunoscute prea bine de liderii politici români. 

Opinia publică, așa cum observa foarte bine I. G. Duca, era acum conștientă de di-
fi cultățile unui asemenea război, mai ales că, timp de doi ani de zile, a putut constata 
că războiul nu dăduse prilejul niciunei tabere să pară învingătoare. Bucuria înfl ăcărată 
din 1913 sau de la începutul confl ictului mondial a devenit mult mai rezervată, și, 
totuși, ea exista și se putea observa în spațiul public.4 Pentru Nicolae Filipescu, poate 
omul politic român care și-a dorit cel mai mult intrarea în război, ducând numeroase 
lupte cu colegii și adversarii politici, pentru a grăbi acest moment, momentul hotărâ-
tor i-a adus și o mulțime de griji. El îi mărturisește lui Polizu-Micșunești atitudinea, nu 
tocmai amicală față de Ionel Brătianu: „Mai întâi, cum puteam uita toate umilințele la 
care a supus țara în timpul celor doi ani de neutralitate. Apoi, nu-i voi putea ierta că 
ziua aceasta mare, care trebuia să fi e o zi de bucurie fără umbre, este totuși brăzdată 

2 Anella N. Robănescu, Jurnal de război (1916-1918): amintiri din viața mea, ediție îngrijită și pre-
față de Ruse Nedelea, București: Editura Vremea, 2015, p. 8.

3 Grigore Romalo, Carnete de război: 1916-1917, traducere din limba franceză de Lia Decei, text 
îngrijit, prefață, notă asupra ediției și încheiere de Dan Romalo, București: Editura Corint, 
2017, p. 22. 

4 I.G. Duca, Memorii: războiul 1916-1919, vol. II, ediție și schiță biografi că de Stelian Neagoe, 
București: Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2015, pp. 7-8.
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de atâtea îngrijorări. (…) Apoi toate lipsurile, cu care am intrat în război și pe care le-
am semnalat din timp, după cum ți-aduci aminte în ședința secretă a Senatului, când 
trufaș, Brătianu mi-a răspuns că «ia întreaga răspundere»?”.5 Desigur, vorbele marelui 
om politic conțineau o mare doză de adevăr. Realitatea nu era tocmai cea pe care o 
doreau decidenții politici români și, pe care, propaganda o învăluia într-o aură tri-
umfalistă. Dar, poate tocmai acest lucru îi scăpa lui Nicolae Filipescu, rolul imens pe 
care propaganda l-a dobândit pe parcursul războiului. Ea a devenit unul dintre factorii 
hotărâtori în desfășurarea luptelor, reușind să mobilizeze combatanții, pe care, orice 
altă armă, nu ar fi  reușit.

Cert este că, speranța domnea peste lumea românească la sfârșit de august 1916. 
Mai mult ca oricând, sentimentele de prietenie se îndreptau spre Franța, cea care își 
asumase practic, destinul națiunii române. Contele de Saint-Aulaire, diplomatul fran-
cez care va juca un rol important în evoluția ulterioară a evenimentelor în Regatul 
României, trăiește pe propria piele manifestările de bucurie și atașament ale societății 
românești. De la aparițiile succesive la balconul Legației, pentru a saluta mulțimile care 
se perindau entuziasmate „cântând Marseieza și arborând steaguri românești și fran-
ceze”, continuând până târziu în noapte cu primirea a numeroase personalități române 
care veneau să-i transmită „fi delitatea lor de nezdruncinat pentru cauza comună”.6

Pentru Regele Ferdinand și Regina Maria, intrarea în război a însemnat o răspun-
dere imensă. O stare de apăsare sufl etească domnea peste reprezentanții Casei Regale. 
Decizia de a intra în război, de partea Antantei, provocase speranță, dar și numeroase 
temeri. În anii neutralității, mai ales, pe parcursul anului 1916, presiunile externe ale 
diverselor mișcări pro-război au apăsat greu asupra Coroanei. Destăinuirile, pe care 
le face Regina Maria mamei sale, Ducesa de Coburg, refl ectă această stare sufl etească, 
mascată foarte bine în fața apropiaților și a celor cu care intra în contact. Impresionanta 
corespondență dintre ele, publicată destul de recent de Diana Mandache, surprinde 
cele mai intime trăiri mărturisite de Regina românilor, înainte și după intrarea țării în 
război: „Din toate părțile, presiunea împotriva noastră crește pe măsura trecerii timpu-
lui. Slavă Domnului, Nando și cu mine ne-am apropiat foarte mult în aceste vremuri 
stresante; cu tot curajul meu, stau alături de el și îl ajut în munca lui difi cilă și te pot 
asigura că această sarcină este una grea”.7 La doar câteva zile, pe 31 august, în timp ce 
trupele române înaintau spre Transilvania, mărturisirile Reginei emană aceleași stări 
de preocupare și incertitudine chinuitoare, privind viitorul națiunii române și al Casei 
Regale. Simțind presiunea uriașă, aceasta cere, încă o dată, protecția maternă: „Sunt 

5 Nicolae Polizu-Micșunești, Nicolae Filipescu: însemnări (1914-1916), studiu introductiv, note, 
index și bibliografi e de Doru Dumitrescu, București: Editura Corint, 2017, p. 284.

6 Contele de Saint-Aulaire, Confesiunile unui bătrân diplomat, traducere din franceză de Ileana 
Sturdza, introducere și note de Mihai D. Sturdza, București: Editura Humanitas, 2003, pp. 
70-71.

7 Viva Regina Maria!: un destin fabulos în reîntregirea României, text, transcrierea manuscriselor 
din limba engleză și note de Diana Mandache, București: Corint, 2016, p. 242. 



28

sigură că gândurile tale sunt cu noi în acest moment deosebit în care țara noastră speră 
să-și realizeze în fi ne visul său măreț. Suntem cu toții conștienți de sarcina uriașă pe 
care ne-am asumat-o, dar avem încredere că această cauză a noastră este un dreaptă”.8

Cam aceasta era atmosfera prin care se caracteriza societatea românească la intra-
rea țării în război. Personajele menționate mai sus, prin mărturisirile făcute, refl ectă 
imaginea unor zile care și-au pus amprenta puternic asupra emoțiilor individuale și 
colective. Mesajul Regelui Ferdinand către populație și Armată a avut impactul dorit, 
un mesaj de patriotism, ce făcea trimitere la momente și personaje importante din is-
toria națiunii, dar și de pregătire pentru momentele tragice prin care vor trece țara și 
cei afl ați pe câmpul de luptă: „ROMÂNI! Însufl ețiți de datoria sfântă ce ni se impune, 
hotărâți să înfruntăm cu bărbăție toate jertfele legate de un crâncen război, pornim la 
luptă cu avântul puternic al unui popor, care are credința neclintită în menirea lui. (…) 
OSTAȘI, (…) Veți lupta alături de marile națiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă 
așteaptă. Cu bărbăție să-i îndurăm însă greutățile și cu ajutorul lui Dumnezeu, isbânda 
va fi  a noastră”.9

Pregătirile pentru Infern

Turtucaia a rămas în conștiința contemporanilor Marelui Război ca un reper al în-
frângerii, al tragediei. Emoțiile căderii acestei garnizoane fortifi cate a străbătut ca un 
pumnal spiritul națiunii. De la cei mai înalți politicieni, la oamenii simpli sau la sol-
dați, înfrângerile de la Dunăre au afectat profund moralul fi ecăruia. Impactul a fost 
profund și în societatea franceză, care aștepta mult de la noul aliat. Scriitorul André 
Gide este de-a dreptul revoltat, în septembrie 1916, pe autoritățile franceze care omit 
să dea informații despre situația de pe frontul românesc, mai ales despre luptele de la 
Turtucaia.10 Dar, cum s-a ajuns la această înfrângere și ce reprezenta Turtucaia pentru 
Armata Română?

Asigurarea graniței cu Bulgaria reprezenta o prioritate pentru politica românească 
după încheierea Păcii de la București din vara anului 1913. Faptul că Regatul României 
declarase război Bulgariei și, mai mult, își alipise un teritoriu considerat de bulgari al 
lor, crease o stare de tensiune evidentă între cele două state. Numeroase voci, atât din 
politica românească, cât și din ce bulgară, vorbea de o revanșă neîntârziată. Mai ales 
în societatea bulgară sentimentul frustrării era profund, considerându-se că „România 
a privat Bulgaria de șansa de a culege roadele jertfelor sale de pe câmpul de luptă”.11 

8 Ibidem, p. 243.
9 C. Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României: 1916-1919, vol. I, București: Editura 

Casei Școalelor, 1926, pp. 183-184.
10 André Gide, Jurnal (1914-1925), vol. II, traducere din franceză de Alexandra-Andreea Sandu-

Tițu, Chișinău: Editura Cartier, 2008, p. 234.
11 Daniel Cain, „Studiu introductiv”, în Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în 

Bulgaria în vremuri de război, 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note 
de Daniel Cain, București: Humanitas, 2017, pp. 43-44.
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O ură imensă pătrunse în societatea bulgară față de români, care le declaraseră război, 
în timp ce armata lor lupta pe alt front, iar la fi nal luase și o parte din teritoriu. Pacea 
„nedreaptă” de la București insufl ase un sentiment al revanșei pentru „cauza dreaptă” 
și izbucnirea Primului Război Mondial părea a fi  momentul cel mai propice pentru 
bulgari, chiar dacă existau și voci interne ce criticau atitudinea Bulgariei, acuzând-o de 
„șovinismul Bulgariei Mari”, ce se manifesta ca „satelit al imperialismului german”.12

În spațiul românesc, cauza bulgară are susținători, care nu au văzut cu ochi buni 
alipirea din 1913. Printre ei și generalul Grigore Crăiniceanu. În anii neutralității, chiar 
a propus autorităților române cedarea unei părți din Cadrilater, cu mai multe orașe, 
argumentând că Bulgaria este „săracă în orașe” și, în acest fel, am avea asigurată gra-
nița dunăreană, evitând războiul pe două fronturi.13 Criticat pentru aceste păreri, evo-
luția lucrurilor în toamna lui 1916 îi va da dreptate, în anumite privințe, acestui gene-
ral greu încercat în anii războiului, cel puțin în prima parte a campaniei. De altfel, el își 
susține cu tărie convingerile prin articole publicate în ziarul „Universul”, care ducea o 
politică antirusească, cel mai virulent rusofob fi ind Constantin Stere.14

În contrast cu cele susținute de Gr. Crăiniceanu, un alt mare general al Armatei 
Române își va face un titlu de glorie din rezultatele campaniei celui de-al doilea război 
balcanic. Alexandru Averescu, își începe „notițele zilnice” din Marele Război astfel: 
„Mulțumită moravurilor și moralei noastre politice, drept recompensă pentru modul 
cum am conceput și condus, în calitate de Șef al Marelui Stat Major, campania din 
1913, prin care am pus capăt războiului al doilea balcanic, am lărgit hotarele în partea 
de Sud a Dobrogei”.15 Desigur, în continuare, cunoscutul general, ajuns între timp ma-
reșal, își manifestă în „Prefață”, o parte din nemulțumirile și frustrările sale politice și 
militare. Nu acest lucru ne interesează aici. Am dorit să punem în oglindă, atitudini 
diferite asupra unei problematici care, încă de atunci, a suscitat numeroase polemici. 
A procedat bine Regatul României în 1913? Nici astăzi, părerile istoricilor nu converg 
spre concluzii edifi catoare. Cert este faptul că, în perioada modernă și nu numai, prin-
tre marile puteri se perpetuase concepția alipirii unor teritorii, drept compensație pen-
tru intervenția într-un război. Așa este luată Basarabia de către Imperiul Țarist, iar, 
cu câteva decenii înainte, Bucovina, de către Imperiul Habsburgic. Întreaga Europă 
asistase în secolele XVIII și XIX la numeroase schimburi și achiziții teritoriale între 
marile puteri. Obținerea independenței și afi rmarea în politica europeană a unor state 
ca Italia, apoi Regatul României sau al Bulgariei, au determinat aceleași năzuințe de 

12 Georgi Markov, The Great War and the Bulgarian Sword over the Balkan Knot: 1914-1919, Sofi a: 
„G. S. Rakovski” National Defense College, 2017, p. 12. 

13 General Gr. Crăiniceanu, O luptă pentru întregirea neamului: luptele dintre noi și în armată 1914-
1917, partea I, București: Institutul de Arte grafi ce „Eminescu”, 1928, p. 21.

14 Lucian Boia, „Germanofi lii”: elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial, ediția 
a III-a, București: Humanitas, 2014, p. 353.

15 Mareșal Alexandru Averescu, Notițe zilnice din războiu (1916-1918), ediția a treia, București: 
Editura „Cultura Națională”, 1935, p. 5.
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extindere și alipire a noi teritorii. Se invoca, adesea, dreptul istoric și principiul etnic. 
După ce pierduseră atâtea teritorii în trecut, românii au resimțit ca pe un mare succes 
diplomatic și politic alipirea teritoriului dobrogean în 1913.16

Desigur, discuțiile au fost numeroase și ele nu fac obiectul acestui studiu. Cert este 
că pregătirile de război s-au făcut, ținându-se cont și de aversiunea bulgarilor față 
de români, mai ales începând cu anul 1916. Până atunci, măsuri energice cum ar fi  
fost „evacuarea Dobrogei și crearea unui puternic aliniament defensiv de-a lungul 
Dunării” nu au putut fi  puse în aplicare din cauza opoziției Aliaților, dar și a opiniei 
publice, lucru surprins foarte bine de Glenn E. Torrey.17 Desigur, dorința de a „elibera 
Ardealul” era mare, iar propaganda și-a atins scopul. Opinia publică era în cea mai 
mare parte convinsă că România va intra în război, pentru a trece Carpații la frații din 
Transilvania.18 Cu toate acestea, în 25 februarie 1916, Marele Stat-Major, trimite o serie 
de instrucțiuni pentru comandanții „capetelor de pod” Turtucaia și Silistra. Chiar de 
la început se specifi că rolul acestei linii fortifi cate în cadrul Ipotezei Z, care cuprin-
dea planul de acțiune al României împotriva Puterilor Centrale: „Operațiunile noastre 
contra Bulgariei nu urmăresc un scop politic agresiv; ele vor fi  un mijloc de apărare”.19 
Mai departe, se afi rmă clar că Dobrogea și granița cu Bulgaria va reprezenta un front 
secundar și, doar în caz de atac din partea inamicilor, se va răspunde pe măsură. Cele 
două comandamente au fost înștiințate că fac parte din Armata 3 și vor benefi cia de 
trupe „strict necesare”, cât să facă față atacurilor bulgare.20

Deși, unele mărturii îl prezintă pe prim-ministrul Brătianu puțin convins că ar fi  
posibilă o ofensivă turco-bulgară în Dobrogea, așa cum afi rma ministrul bulgar la 
București, Simeon Radev,21 în negocierile cu partea rusă din anul 1916, a insistat, cu 
încăpățânare, pentru trimiterea unei armate de 200.000 de soldați ruși în Dobrogea, 
chiar dacă la fi nal s-a ajuns la un număr mult mai mic.22 Cel mai probabil, era convins, 
asemenea Marelui Stat-Major român de faptul că, „Victoria fi nală urmând a se decide 
pe teatrul principal de operațiuni, orice succese locale vor obține bulgarii, ele vor fi  
anihilate dacă pe teatrul principal puterile aliate Bulgariei, contra cărora vom îndrepta 
majoritatea forțelor noastre, vor fi  învinse”.23 De altfel, I. G. Duca, chiar susține această 

16 Un volum cu studii, care acoperă multe din aspectele acestei problematici: Al doilea război 
balcanic (1913), coord. General-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, prof. univ. dr. Nicolae-Șerban 
Tanașoca, București: Editura Militară, 2014.

17 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, traducere din limba engleză de Dan 
Criste, București: Meteor Publishing, 2014, p. 44.

18 Ibidem.
19 Românii în „Marele Război”, anul 1916: documente, impresii, mărturii, coord. General-maior (r) 

dr. Mihail E. Ionescu, București: Editura Militară, 2017, p. 275.
20 Ibidem, p. 276.
21 Daniel Cain, „Prefață”, în G. Topârceanu, Amintiri din luptele de la Turtucaia; Pirin Planina 

(episoduri tragice și comice din captivitate): memorii de război, prefață și dosar iconografi c de 
Daniel Cain, București: Humanitas, 2014, pp. 10-11. 

22 Românii în „Marele Război”, anul 1916 …, p. 267.
23 Ibidem, p. 276.
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ipoteză în memoriile sale, afi rmând că generalul Iliescu este cel care l-a convins, în-
tr-un fi nal, pe prim-ministrul român.24

Așadar, chiar dacă existau critici și temeri, entuziasmul intrării trupelor românești 
în Transilvania menținea o liniște, cel puțin aparentă, în societatea românească. Nimic 
nu prevestea dezastrul ce se apropia ca niște nori negri, mânați de un vânt vijelios. 
În anumite localități, intrarea Armatei în Transilvania, provoacă exaltări sufl etești 
nemaipomenite. Cel puțin așa descrie aceeași Anella Robănescu starea de spirit din 
orașul Câmpulung la afl area acestei vești: „Vestea s-a răspândit ca fulgerul și în mi-
cul Câmpulung. Seara, toată lumea e pe stradă, așteptând ora 12, când, după obiceiul 
strămoșesc, prin sunete de clopote și trompete se anunța poporului chemarea la arme. 
Cu drapelul desfășurat, gorniștii sună, iar copiii cântă „La arme”. E un delir general. 
La granița Giuvala lupta a început. De acum nu va mai exista graniță până la Tisa”.25 
Cât de curând avea să se sfârșească acest entuziasm general, iar lumea să treacă în 
starea total opusă, cea a deznădejdii. Poate cel mai bine exprimă acea stare de spirit 
specifi că românilor, Neli Cornea, talentată la scris, ca de altfel majoritatea domnițelor 
și doamnelor din societatea „înaltă”. Ea caracterizează în câteva fraze acele zile ce au 
deșteptat, dintr-o dată, conștiințele cele mai amorțite: „Dar zilele mărețe ce ni-e dat să 
trăim, ne-au deșteptat la cea mai frumoasă viață sufl etească de conștiință națională. 
Ne-am trezit în sfârșit (amorțisem aproape așteptând nemișcați) și noi (popor oriental 
prin obiceiuri, nu prin sânge) care zâmbeam cu nepăsare și la întrebarea gravă „intrăm 
sau nu intrăm în războiu?” Parcă era vorba de vreo operetă”.26

Pentru Ștefan Opriș, ofi țer în Regimentul 68 Infanterie, ce va lua parte la luptele din 
Dobrogea, apropierea momentului hotărâtor, declanșează același entuziasm și nerăb-
darea de a porni luptele împotriva unui dușman, demonizat de propagandă. Lecțiile 
de întărire sufl etească, pe care fi ecare soldat le-a primit în anii neutralității, cât timp s-a 
făcut pregătirea militară, au contribuit din plin la elanul specifi c trupelor române oda-
tă cu intrarea în război. Încrederea pe care Ștefan Opriș o are, înainte de declanșarea 
ostilităților, este asemănătoare celei descrise mai sus de domnișoara Robănescu: „Cu 
cât ne apropiam de luna August 1916, așteptam din moment în moment intrarea noas-
tră în război; obișnuiți cu această idee, oțeliți sufl etește și înconjurați de încrederea 
ostașilor noștri, așteptam cu toată nerăbdarea semnalul luptei care avea să însemne 
epopeea glorioasă a dezrobirii fraților, de veacuri încătușați”.27 Desigur, scrisă la peste 
douăzeci de ani de la campania din Dobrogea, cartea memorialistică oferă, totuși, ima-
ginea de încredere care stăpânea peste sufl etele soldaților bine instruiți. Dar, în luptele 
de la Dunăre, au fost mobilizate multe trupe de rezerviști, neobișnuiți cu atmosfera 

24 I.G. Duca, Memorii: Neutralitatea, vol. II, partea a II-a (1915-1916), ediție și indice adnotat de 
Stelian Neagoe, Timișoara: Editura Helikon, 1993, p. 137.

25 Annella N. Robănescu, op.cit., p. 8.
26 Neli Cornea, Însemnări din vremea războiului (Jurnal), București: Editura Librăriei H. Steinberg 

& Fiu, f.a., pp. 5-6.
27 Lt. col. Șt. Opriș din Grăniceri, Notițe zilnice din campanie - cu Regimentul 68 Inf. în campanie: 

pregătirea de război, mobilizarea și luptele regimentului în Dobrogea, 1937, p. 14.
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câmpului de luptă și, mult mai grav, fără o instrucție, cât de cât, apropiată de cerințele 
unui război modern.

Totuși, probabil cea mai mare problemă a fost dotarea cu armament și muniție. Pe 
lângă faptul că o parte din armament era mai vechi și depășit, din toate punctele de 
vedere, de dotările armatelor afl ate în confl ict – deja, de peste doi ani de zile – lipsurile 
majore pentru unele arme au fost semnifi cative și decisive în unele lupte. De exemplu, 
brigăzile mixte, pe care le vom întâlni și în Dobrogea, nu dețineau mitraliere deloc. La 
fel, lipseau grenade, puști mitraliere și, mai ales, artileria era mai mult decât defi citară. 
Înțelegerile ce le avusesem cu Aliații și comenzile făcute au întâmpinat mari difi cultăți, 
nefi ind onorate decât într-o mică măsură.28 În Convenția militară semnată cu Aliații, la 
Art. 4 se stabilea: „Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia se obligă a procura României 
munițiuni și material de războiu, cari vor fi  transportate de vase românești sau aliate și 
tranzitate prin Rusia. Aceste predări și transporturi vor trebui astfel executate pentru 
a le asigura sosirea în România într-un mod cât se va putea continuu de minimum trei 
sute de tone pe zi, calculat la o lună de transport”.29 Desigur, Convenția avea și alte 
prevederi, dar, așa cum era de așteptat, în astfel de condiții, ele nu au putut fi  duse 
la îndeplinire decât într-o măsură foarte mică. Răgazul din prima jumătate a anului 
1917 va putea permite dotarea Armatei la un nivel comparativ cu al celorlalte armate 
implicate în confl ict. Iar lipsurile, în rândul soldaților români, se vor resimți încă din 
primele zile de confl ict. 

Un război monstruos

Zilele liniștite de boemie ieșeană au apus pentru tânărul Topîrceanu. Zile teribile 
aveau să vină peste el și camarazii care apărau Turtucaia. În fapt, pentru întreaga lume 
civilizată, războiul va pune capăt unei lumi care nu se va mai regăsi în agitații ani 
interbelici. Deosebitele scrieri memorialistice ale lui Topîrceanu pun în lumină ce s-a 
întâmplat cu adevărat în acele zile tragice de toamnă în luptele de la Dunăre. Autorul 
descrie într-un mod concis cum era apărat acest „bastion fortifi cat”: „Lagărul întărit 
care apăra „capul de pod” de la Turtucaia avea forma unui larg semicerc sprijinit pe 
Dunăre. După cât știam pe atunci și după cât îmi aduc aminte, orașul era ocolit la o 
distanță care varia între 8 și 12 km de un sistem de lucrări defensive principale, îm-
părțite în așa-numite „centre” numerotate până la 14. Închipuiți-vă un arc, aproape 
regulat, a cărui coardă era Dunărea. (…) Tranșeele săpate adânc, întărite cu garduri de 
sârmă ghimpată și cu „gropi de lup” în față, se întindeau aproape fără întrerupere pe 
marginea unui platou, care domina valea și colinele din față.”30 În fapt, „capul de pod” 
reprezenta o fortifi cație ce avea rolul de a apăra un punct de trecere de atacurile inami-

28 Românii în „Marele Război”, anul 1916 …, p. 269.
29 G. Topîrceanu, Amintiri din luptele de la Turtucaia; Pirin Planina (episoduri tragice și comi-

ce din captivitate): memorii de război, prefață și dosar iconografi c de Daniel Cain, București: 
Humanitas, 2014, pp. 19-20.

30 Ibidem.
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ce. Așa cum demonstrează C. Kirițescu, Turtucaia nu mai reprezenta „un cap de pod”, 
pentru că nu a existat nici un pod peste Dunăre acolo. În planul inițial, era prevăzut 
constituirea unui pod de vase peste Dunăre care să lege Turtucaia de Oltenița, într-o 
eventuală ofensivă contra Bulgariei. Cum planul de război prevedea războiul defensiv 
la Dunăre, podul mobil a fost mutat la Isaccea, iar centrului fortifi cat de la Turtucaia îi 
revenea misiunea de a apăra „drumul de comunicare” spre Silistra.31

Însă, cei care așteptau cu încredere sau temători începerea ostilităților nu știau ce 
conțineau planurile germane de război. La sud de Dunăre, o puternică și experimenta-
tă armată, încredințată generalului Mackensen, care era și comandantul tuturor forțe-
lor inamice din Balcani, se pregătea să invadeze România. Armata lui era formată din 
câte o divizie de cavalerie și infanterie germane, cinci divizii de infanterie și una de 
cavalerie bulgare și trei divizii turcești de infanterie.32 În același timp, Armata a III-a 
română, care avea misiunea de a acționa la Dunăre, avea prevăzut pentru „Grupul 
de Est”(„Capetele de pod” Silistra, Turtucaia și Detașamentul Dobrogea) un efectiv 
de 71.813 combatanți.33 Divizia 17 Infanterie, care asigura apărarea fortifi cației de la 
Turtucaia cuprindea patru batalioane de miliții și o companie de grăniceri, care nu 
puteau face față unui asemenea război. Iar, în ceea ce privește artileria, care trebuia 
să constituie punctul forte pentru orice zonă fortifi cată, situația s-a prezentat tragic 
pentru trupă: din cele două baterii de obuziere 120, una nu avea muniții, șase piese 
nefuncționabile la bateria de 120 mortiere, doar o singură piesă a fost instalată la timp 
și funcționa la bateria de 210 obuziere, iar din cele două baterii de tunuri de 120, doar 
una a funcționat.34

Care era însă starea de spirit printre soldații români? Cei în stagiu și instruiți, aș-
teptau cu nerăbdare primul contact cu inamicul. Însă, la Turtucaia trupele de rezer-
viști, cea mai mare parte cu familii acasă, simțeau apăsarea sufl etească și zbuciumul 
unei așteptări îngrozitoare. Cu spiritul său pătrunzător, Topîrceanu zugrăvește chipul 
acestor nefericiți: „Infanteriștii erau toți rezerviști sau milițieni, unii concentrați încă 
de pe iarnă – în cea mai mare parte oameni trecuți de patruzeci de ani. (…) În ochii lor 
nu citeai dorul tineresc de „acasă”, ci numai grija mohorâtă și senină de „nevastă” și 
„copilași”, părăsiți fără sprijin, cine știe unde, în mijlocul unei gospodării dărăpânate. 
(…) De la o vreme, chipurile lor pământii, roase de același gând îndărătnic, începeau 
să-mi strecoare în sufl et o teamă nelămurită, o dezamăgire surdă: vor fi  oamenii aceș-
tia necăjiți în stare să înfrunte războiul?”35 Puțin mai departe, alți soldați își desfășoară 
glumind sau tăcuți activitățile ce aveau de îndeplinit. Sunt atenți la tot ceea ce se în-
tâmplă în jur, iar orice mișcare neobișnuită stârnește o mulțime de supoziții. Nimeni 

31 C. Kirițescu, op.cit., pp. 362-363.
32 General D. Iliescu, Documente privitoare la răsboiul pentru întregirea României: discurs rostit în 
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nu știe cum este războiul în realitate. Li s-a spus că trebuie să omoare bulgari, și turci, 
și nemți, pentru a apăra hotarul patriei. Unii mai glumeți încearcă să facă atmosfera 
veselă. Nimeni nu le-a spus cu exactitate când vor începe luptele. Sau când vor ataca 
„câinii de bulgari”. Dar, iată că ceva neobișnuit se întâmplă: „Luarea noastră aminte 
e izbită de o priveliște neobișnuită; din moment în moment apar călăreți dinspre gra-
niță; năvălesc spre noi în galopul cel mai nebun al cailor, trec de noi ca niște năluci și 
dispar. Din goana turbată a cailor spumegânzi, abia dacă distingem plicurile mari gal-
bene din mâna călăreților. O presimțire cuprinde sufl etele. – Fraților, mi-e teamă că o 
să curgă sânge azi, spune Mitercă. Prânzul nostru o să fi e cu carne și sânge bulgăresc. 
– Să ne fi e de bine, dac-o fi  să se întâmple, răspund câțiva”.36 Astfel de mărturisiri nu 
sunt singulare. Așteptarea intrării în focul luptei devenea uneori insuportabilă. Până 
la pierderea lucidității nu mai era decât un pas; și cazuri au fost destule. 

Primele focuri nu s-au lăsat mult așteptate. Bulgarii au început să atace sporadic 
la început și să dea foc la sate. Prima bubuitură de tun are un efect straniu asupra 
soldaților ghemuiți în „maghernițe” de dimensiuni mici, construite din lemn. Apoi 
bubuiturile de tun se aud tot mai des, iar împușcăturile provoacă tresăriri speriate 
printre acești soldați, unii afl ați la prima tinerețe, alții, în jurul vârstei de treizeci de 
ani. Dar, sentimentul de frică e același pentru toți. Intensitatea diferă doar. Iată, că apa-
re și primul caz de nevroză, provocată de impactul tragic al războiului: „După-amiază 
însă s-au întors și ofi țerii, pe rând: unul era teafăr, iar celălalt a căzut numaidecât într-o 
criză de nervi, în care i se părea că-și vede camaradul omorât”.37 Ambii fuseseră dați 
dispăruți, poate chiar morți, dar au fost norocoși în prima zi. Nu același lucru pu-
tem spune despre maiorul Grigore Simionescu. În declarația pe care o va da în 1919, 
comisiei de anchetă ce urmărea modul cum s-a acționat la Turtucaia și cine se face 
vinovat de dezastrul suferit de Armata Română, descrie evenimentele, care au dus 
la rănirea sa și evacuarea în afara liniei frontului. Bateria inamică „bătea îngrozitor”. 
Maiorul Simionescu s-a adăpostit, în poziția culcat, la „rădăcina unui boschet”, pentru 
a scrie raportul către comandantul batalionului. Un obuz nenorocit cade în apropiere 
și îi provoacă maiorului mai multe răni. O simplă tufă nu putea proteja de impactul 
nimicitor provocat de explozia obuzelor. Pământul este azvârlit cu putere; pietre, bu-
căți de metal și lemn se răspândesc cu viteză și forță impresionante în toate direcțiile, 
lovind pe o circumferință de zeci de metri tot ce întâlnesc în cale. Uneori impactul este 
și mai devastator, în dependență de modul de cădere a obuzului și momentul explo-
ziei. Maiorul se alege cu leziuni la șira spinării, dar și în regiunea lombară, fi indu-i 
afectați ambii rinichi. Imediat doi soldați se reped să-l ajute pe superiorul lor. Dar, pe 
când îl ridică, sângele țâșnește cu putere pe „gură, nas și urechi”, pierzându-și conști-
ința. Este dus în grabă la marginea unui drum ce traversa pădurea, unde i se acordă 
primele îngrijiri de medicul unei ambulanțe ce se retrăgea în haosul provocat de ata-

36 Alexandru Rațiu, Carol Spigler, Pagini de sânge (amintiri de pe front: 1916-1917), ediția II, Iași: 
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curile inamice. Dar, calvarul maiorului Simionescu nu se încheie aici. Ambulanța este 
deja plină până la refuz cu răniții care trebuiau duși în mare grabă la spital. Este lăsat 
în grija celor doi soldați până se întâlnesc cu căpitanul Grigorescu. Acesta ordonă să 
fi e urcat pe chesonul unui tun și transportat așa o bună bucată de drum. Datoria mi-
litară este însă mai presus de orice. Căpitanul trebuie să ocupe o poziție în apropiere 
de Turtucaia. Maiorul Simionescu este abandonat iarăși și mai trece ceva vreme până 
colonelul Nastasiu, comandantul Brigăzii 30 Infanterie îl găsește și dă ordin să fi e îm-
barcat pe vasul-spital din Port și dus până la Spitalul din Călărași. După ce primește 
unele îngrijiri este trimis la Spitalul din Galați, unde urmează tratamentul și recupera-
rea, până la începutul lunii decembrie.38

Între timp, cei rămași să continue lupta trăiau zile de un tragism de neimagi-
nat. Confruntările au continuat cu încrâncenare și victimele au fost numeroase.
Superioritatea forțelor inamice era clară, mai ales în ceea ce privește artileria. Însă, 
cu toate acestea, încleștările au fost la început dintre cele mai aprige. Trupele române 
s-au stabilizat în poziția principală de luptă în majoritatea sectoarelor unde au avut 
loc lupte. La Staroselo, artileria românească de pe malul Dunării a susținut cu succes 
acest sector. În zona Daidâr au existat lupte mai sângeroase, iar contraatacul românesc 
a fost fără succes. Liniile înaintate de luptă au fost părăsite, la fel ca la Antimovo. Dar,  
cel mai grav lucru îl constituia faptul că legăturile cu Silistra au fost tăiate de inamic.39 
Începând cu data de 3 septembrie (stil nou), atacurile trupelor bulgaro-germane s-au 
intensifi cat. Erau purtate cu o asemenea violență încât pierderile printre români erau 
consistente. Panica se instalase în mai multe zone pe linia de apărare. Artileria nem-
ților, mult mai puternică decât a noastră și funcțională făcea prăpăd în tranșeele sol-
daților români. Fuga din fața dușmanului nemilos a devenit singura scăpare pentru 
mulți: „Când am ajuns la cupole, tot drumul de pe coasta din spatele nostru era plin 
de fugari, de răniți, de chesoane și de tunuri, care coborau în goană spre Dunăre și, 
pe sub malul înalt, se îndreptau spre Turtucaia. Până pe la ceasul 5 după-amiază, am 
privit înfi orat, cu locotenentul meu, de pe vârful colinei, această scurgere jalnică și 
grăbită, care ne umple inima de fi ere”.40 Neobișnuite cu un astfel de război, neinstruite 
îndeajuns, trupele românești și-au pierdut încrederea după primele zile de confl ict. 
Comandamentul sectorului nu s-a ridicat la înălțimea unui astfel de război. Ordinele 
date în grabă, care se contraziceau uneori, aveau darul de a irita soldații și așa cu ner-
vii întinși la maxim de situația ingrată în care se afl au. De exemplu, retragerea fără 
motiv întemeiat a poziției Staroselo-Siahlar, la ordinul col. Nicolicescu, care s-a crezut 
atacat în plină noapte a accentuat starea de debandadă.41

În asemenea condiții, regimente de rezervă sunt trimise în ajutor. Regimentul 60 
Infanterie, după săptămâni bune de pregătire, se deplasează fără o informare precisă, 

38 Arhivele Naționale Militare, Fond 5465 – Direcția Justiție Militare, Dosar 114, fi la 31 f-v.
39 C. Kirițescu, op.cit., pp. 372-373.
40 G. Topîrceanu, op.cit., p. 36.
41 C. Kirițescu, op.cit., p. 373.
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spre zona afectată din Dobrogea. Ajunși în satul Grivăț, lângă Budești, intră în con-
tact cu peisajul sumbru al războiului: „La debarcare ofi țeri și soldați au luat contact 
cu locuitorii și cu cei ce scăpase dela dezastrul dela Turtucaia. Îngroziți povesteau 
cu oarecare exagerare grozăviile petrecute, spusele lor și aspectul locuitorilor triști și 
tăcuți, a femeilor care plângeau, a făcut o penibilă impresie asupra moralului trupei 
regimentului”.42 Spaima ce cuprinsese trupele românești din acea zonă atârna greu 
în desfășurarea evenimentelor. Chiar și membrii comandamentelor unor sectoare se 
afi șau triști, cu semne de disperare. Unitățile cuprinse de panică se retrăgeau într-o 
dezordine totală spre Dunăre unde sperau să găsească salvarea. Dar, o parte dintre 
ele au fost întoarse din drum și trimise să lupte.43 Ne putem imagina starea de spirit ce 
domnea peste aceste trupe, care fugiseră odată din calea temutei artilerii inamice. Iar 
zilele următoare cele mai sumbre temeri ale lor vor deveni realitate, pentru că inami-
cul va ataca cu o și mai mare intensitate.

Cum s-a ajuns în această situație? O posibilă explicație o dă I. G. Duca, care vede în 
comandamentul român al Armatei a III-a principalul vinovat. Delăsarea și incapacita-
tea de a organiza unitățile la modul optim ale generalului Aslan, comandantul aces-
tei armate, au avut un efect devastator în opinia omului politic liberal. Acesta afi rmă: 
„când acolo generalul Aslan s-a dovedit de o incapacitate și de o lipsă de conștiință 
scandaloase, juca cărți la Jockey-Club, făcea pe grozavul și spunea imbecilități, spre 
pildă, că Turtucaia c’est notre Verdun, qui s’y frott e s’pique! (…) Dealtfel, nici nu s-a 
dus pe front să vadă cum stau lucrurile (…) Când s-a dezmeticit era prea târziu și 
atunci și-a pierdut capul, a trimis rezerve la Turtucaia, care au fost măcinate treptat 
și fără folos.”.44 Aceste mărturii, ale unuia dintre intimii prim-ministrului Brătianu, 
refl ectă greșelile ce s-au făcut în deciziile politice și militare de la începutul campaniei 
române. Lipsa de valoare a unor superiori a dus la pierderi – nu numai a luptelor și a 
pozițiilor strategice, dar mii de vieți omenești au plătit, pentru aceste incompetențe. 

Pentru Nicolae Filipescu, afectat și așa de o boală grea, veștile despre Turtucaia au 
venit ca o lovitură de pumnal. Cu toate că apropiații au încercat să-i ascundă adevărul, 
informațiile dezastrului au ajuns la urechile bătrânului om politic. Agitația extremă și 
stările de nervozitate încep să-l cuprindă tot mai des. Blesteme și reproșuri se revarsă 
asupra generalului Iliescu, cu precădere. Lui îi atribuie întreaga răspundere pentru 
pregătirea Armatei în perioada neutralității. Ce chin pe acest mare om politic, care mi-
litase cu înverșunare pentru intrarea în război, să vadă armata iubitei lui țări, izgonită 
tocmai de bulgari. Puținele perioade de somn, erau de fapt, o continuare a luptelor 
interioare pentru acesta: „Respirația grea și brăzdată de gemete; trupul zguduit, din 
timp în timp, de mișcări brusce. La intervale mai lungi, câte un oftat prelungit, care 

42 General Al. I. Stoenescu, În ploaia de gloanțe: note din carnetul de campanie (1916-918), București: 
Editura „Cartea Românească”, 1919, p. 23. 

43 Manuel Stănescu, „Turtucaia și rușinea de a fi  înfrânți”, Historia, an XVI, nr. 176, septembrie 
2016, pp. 14-15.

44 I.G. Duca, op.cit., p. 15.
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pare că indică un armistițiu al luptei lăuntrice, după care, însă, își reia opera chinuitoa-
re, prin aceleași manifestări”.45

Îngrijorarea, care-l cuprinsese pe Nicolae Filipescu și care nu-l va mai părăsi până 
la moarte, va cuprinde treptat întreaga societate. Știri despre tragedia din Dobrogea, în 
special de la Turtucaia, se răspândeau în toată țara. Un om își asumase rolul de a men-
ține vie speranța și articolele sale abundau în astfel de îndemnuri. Nicolae Iorga, era 
printre puținii care nu s-au lăsat copleșiți de retragerile succesive din Dobrogea. Sau, 
cel puțin, așa lăsa să se înțeleagă în discursurile și scrierile sale cotidiene. Era conștient, 
alături de alți oameni politici că, moralul unei națiuni, este de o importanță majoră în 
vremuri grele. În acest sens, el argumenta retragerile trupelor române ca o strategie 
menită să atragă în capcană inamicul: „Ștefan-cel-Mare nu e cunoscut, cred, ca un fri-
cos. Ei bine, nu odată el s-a retras față de atacuri venite de peste Carpați ori de peste 
Dunăre”.46 Chiar dacă, aparent, pare o simplă încurajare sau niște vorbe exagerate, deși 
era la curent cu situația deloc fericită în care se afl au soldații români, istoricul român 
scrie pentru viitor. El este conștient, asemenea altor oameni politici și superiori din 
Armată că, războiul se va câștiga atunci când armatele Puterilor Centrale vor fi  înfrânte 
defi nitiv pe frontul occidental. Iar, pentru moralul națiunii, încurajările venite din par-
tea unor personalități agreate de mulțimi, reprezentau cea mai bună strategie politică.

Între timp, până la data de 6 septembrie luptele au continuat cu încrâncenare la 
Turtucaia. Au loc scene desprinse parcă din Apocalipsă, așa de aprige erau bombar-
damentele artileriei inamice. Generalul Găvănescul afi rmă că bulgarii atacau și de 8-10 
ori pe zi fortifi cația. Erau puse în funcțiune și celebrele, dar înspăimântătoarele tu-
nuri de 305, conform aceluiași autor.47 Cert este faptul că priveliștea era înspăimântă-
toare, iar descrierile martorilor surprind tragismul acelor zile: „Obuzele cad, scurmă 
pământul deschizându-i rană adâncă, iar oamenii îi vezi căzând la pământ; din ei nu 
se mai scoală toți; mâini și picioare le vezi zburând în toate direcțiile, iar tot puhoiul 
acela omenesc îl vezi tălăzuindu-se ca iarba bătută de un vânt năpraznic. E vântul 
năpraznic al morței care cu coasa în mână, vine să-și îmbogățească împărăția”.48 Rar 
s-a văzut pe câmpul de luptă scene de un tragism mai mare ca cele ce s-au întâmplat 
în ultimele două zile de încleștare pentru apărarea Turtucaiei. Mărturiile celor care au 
supraviețuit sunt terifi ante. Ele oglindesc încrâncenarea cu care s-au dus aceste lupte 
și ura cu care s-a acționat. Cauzele au fost menționate deja. Resentimentele populați ei 
bulgare au răbufnit cu o intensitate extraordinară. Trupele românești, fără experiență, 
dezorganizate de bombardamentele năucitoare ale artileriei inamice, s-au afl at dintr-o 
dată în câmp deschis, fără nicio posibilitate de adăpostire. Zona de câmpie, cu puțini 
arbori sau arbuști și tufe de diferite mărimi, nu puteau oferi siguranță și protecție în 

45 Nicolae Polizu-Micșunești, op.cit., pp. 287-288.
46 N. Iorga, Războiul nostru în note zilnice 1914 – 1916, vol. II, Craiova: Editura „Ramuri”, p. 185.
47 Generalul C. Găvănescul, Epopeea română: războiul nostru pentru întregirea neamului, August 

(1916-Aprilie 1918), Iași: Serviciul geografi c al armatei, 1918, p. 18.
48 Alexandru Rațiu, Carol Spigler, op.cit., pp. 16-17.
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nici un caz. În acest sens luptele corp la corp au oferit spectacolul macabru al uciderii 
celuilalt. Mai existau două căi de scăpare: predarea la inamic sau fuga dezorganiza-
tă spre apele izbăvitoare ale Dunării. Cel puțin așa credeau soldații români cuprinși 
de panică și spaimă. Niciuna dintre variante nu a fost salvatoare. Vieți nenumărate 
au fost curmate în acest tragic spectacol al războiului. Eroismul și spiritul cavaleresc 
dispăruseră alungate de impactul nimicitor al obuzelor. Scene îngrozitoare au loc în 
apele Dunării. Munții, care fuseseră de atâtea ori, sprijin și adăpost pentru români, se 
afl au la o depărtare considerabilă. Apele învolburate ale fl uviului sângeriu au atras 
în adâncuri numeroși soldați, disperați să se salveze. Pentru Nicoale Șucu, dezertor 
din Armata Română și înrolat în cea bulgară, după intrarea acestei țări în război, cele 
văzute pe câmpul de luptă din acele zile la Dunăre, l-au marcat profund. Călit în viață, 
după numeroase aventuri și primejdii în care a înfruntat moartea, asistă neputincios 
la tragedia conaționalilor săi: „Armata română nu a mai ținut rezistență și a început să 
fugă către Dunăre, dar trecerea a fost ruptă de o baterie germană ce se afl a la sud-vest 
de Turtucaia. A fost măcelăriți peste 20.000 de români prizonieri până s-a primit ordi-
nul să se primească prizonieri români. (…) Un soldat român luăse o scândură de brad 
și se suise pe ea în marginea Dunării și alți 5-6 s-au dus să se suie să scape [cu] viață, 
crezând că va pluti cu scândura. Întinzându-se disperați pe scândură, s-a prăvălit cu 
toții în apă și s-au înecat”.49 Astfel de scene se desfășurau încontinuu în acea zonă a 
Dunării. Sute de soldați disperați se aruncau în apele învolburate ale fl uviului, devenit 
o hecatombă a morții. Apoi, trupurile fără sufl are erau purtate kilometri sau zeci de 
kilometri oferind cel mai îngrozitor spectacol. Secerați din spate de gloanțele inamice, 
dintre cei care se aruncau în apă, puțini reușeau să ajungă la malul celălalt. Și aici, une-
ori se întâmpla să fi e împușcați de carabinele nemiloase ale jandarmilor ce trebuiau să 
oprească acest haos. Unii și-au găsit scăparea pe bac-urile trimise să ia răniții. Dar cu 
ce preț! Cine a văzut scenele respective cu greu și-a putut da seama că fi ința umană 
este în stare de așa ceva. Dar, tragismul situației a creat imaginea unui infern terestru. 
Răniți călcați, zdrobiți de înghesuiala celor care își căutau salvarea pe acest vas menit 
să transporte răniții. Aceștia, au fost pur și simplu omorâți de camarazii lor care-i căl-
cau în picioare sau îi sufocau în urma înghesuielii iscate.50 

În cele din urmă, și, poate ca o izbăvire pentru cei care apărau acest „cap de pod”,  
Turtucaia a capitulat, în urma unor mari sacrifi cii. Impactul a fost puternic pentru sen-
sibilitatea opiniei publice românești. De la avântul trecerii în fugă a Carpaților, pentru 
a ocupa Transilvania până la Tisa, eșecul rapid în Dobrogea a demoralizat societatea 
românească. „vestea înfrângerii ne-a lovit ca un trăznet. Stăm buimaci, împietriți în 
liniștea grea, covârșitoare, ce plutește în aer”.51 Sunt sentimentele ce o cuprind pe una 

49 Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război, 1908-1918, 
ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, București: Humanitas, 
2017, p. 144.

50 G. Topîrceanu, op.cit., pp. 44-45.
51 Neli Cornea, op.cit., p. 15.
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dintre doamnele Bucureștiului, ce se entuziasmase extraordinar la intrarea în război 
a românilor. Speranțele s-au prăbușit la fel de repede cum au apărut. „Consternare și 
tristețe. Comunicatul anunța pierderea cetății Turtucaia. (…) Măcelul de la Turtucaia e 
mult comentat”.52 Sunt alte impresii ce ilustrează starea societății românești la doar câ-
teva zile de la declarația de război. Cert este că nimeni nu se aștepta la o asemenea tra-
gedie. Chiar dacă planurile de război prevedeau înfrângeri contra bulgarilor, pentru a 
se susține campania din Transilvania, modul dezastruos în care s-a făcut retragerea și 
numărul mare de morți, răniți și prizonieri, au provocat neliniști mari la toată lumea. 
Francezii, care avuseseră așteptări de la Armata Română, au fost consternați de înfrân-
gerile din Dobrogea. Totuși, faptul că promisiunile aliaților nu au putut fi  îndeplinite 
decât parțial, a permis o anumită luciditate în exprimarea opiniilor: „Trebuia să fi i un 
mare ghicitor ca să-ți dai seama că România, care nu dispunea decât de un stoc de mu-
niții limitat, nu avea cum să riște să se aventureze dincolo de granițele ei naturale, care 
erau excelente; cel puțin nu înainte de-a se fi  asigurat de un sprijin?”53 Este constatarea 
realistă a intelectualului francez André Gide, care surprinde aspectele esențiale, care 
au dus la rezultatele campaniei române din toamna anului 1916.

După cinci zile de încleștări sângeroase, luptele se încheie cu ocuparea „capului de 
pod” de către armata inamică. Pierderile sunt însemnate, mai ales în rândul Armatei 
Române: 160 de ofi țeri și în jur de 6.000 de soldați morți și răniți. La aceștia se adaugă 
480 de ofi țeri și 28.000 de soldați căzuți în prizonierat. Prada de război, tunuri și mitra-
liere, în special, era consistentă. Inamicul pierduse 177 de ofi țeri și 7.773 soldați morți 
și răniți.54 Dovadă a luptelor încrâncenate ce s-au dat în acele zile de la începutul lunii 
septembrie 1916.

Turtucaia reprezintă și astăzi, în mentalitatea românească, imagina dezastrului mi-
litar. Redescoperită, în ultimii ani, în spațiul public, campania „capului de pod”, care 
n-a mai existat, este privită ca o rușine națională. Desigur, rezultatele au fost neaștep-
tate și tragice. Înfrângerile suferite în doar câteva zile au oferit societății românești de 
atunci adevăratul chip al războiului mondial. Entuziasmul populației s-a pierdut în 
valurile sângerii ale Dunării. Fluviul, cântat și iubit de români, a devenit mormântul 
sutelor de soldați ce încercau cu disperare să se salveze. Luptele și suferințele acelor 
zile au oferit tabloul unui iad dezlănțuit în ținuturile de câmpie ale Dobrogei. Nimic 
nu mai semăna pe cele două maluri ale Dunării cu discursurile mobilizatoare ale 
ofi țerilor din săptămânile de pregătire a războiului. Monstruozitățile la care asistau 
cei implicați în lupte au marcat profund conștiințele și imaginea lor despre război. 
Consecințele au fost grave pentru România și aliați, mai ales prin impactul profund 
demoralizator ce l-a avut în întreaga societate. Nu mai vorbim de trupe. Și, deși chiar 
și astăzi se vorbește de „rușinea de la Turtucaia”, situația pe câmpul de luptă nu a fost 
chiar așa. Acte de vitejie au fost  atunci și de o parte și de alta. Numeroasele pierderi 

52 Anella N. Robănescu, op.cit., p. 9.
53 André Gide, op.cit., p. 260.
54 C. Kirițescu, op.cit., p. 398.
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omenești suferite de bulgari și germani sunt mărturia cea mai elocventă. Mulți dintre  
adversari au căzut victime în luptele corp la corp, dar și sub loviturile artileriei, mai 
ales că artileria românească a fost mult sub așteptările unui război modern. Fără a pu-
tea fi  comparată cu cea a dușmanului, ea nu a putut face față numeroaselor atacuri și, 
cel mai important, nu a putut oferi un sprijin real propriilor soldați. Astfel că, actele de 
luptă încrâncenată au fost numeroase. Au existat și multe fapte de lașitate, de fugă din 
fața pericolului iminent al morții. Firea umană reacționează în cele mai diverse moduri 
când propria viață este pusă la grea încercare. În plus, stările de degringoladă au deve-
nit contagioase, în timpul unor astfel de lupte, iar panica s-a instalat într-un ritm alert. 
Cu toate acestea, pentru națiunea română și, mai ales, pentru elita politică și militară, 
a fost momentul când au conștientizat necesitatea unei mobilizări exemplare a întregii 
națiuni. Iar măsurile urgente trebuiau să repare greșelile anterioare. Greu încercată, 
Armata Română va dovedi în anul următor că, o bună pregătire și echipare corespun-
zătoare reprezintă calea de a face față celor mai puternice armate.
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Turtucaia, chipul tragediei în Marele Război

Rezumat: Sfârșitul verii anului 1916 a stârnit un val de entuziasm în societatea românească cum 
rar s-a mai întâmplat. Intrarea în război năștea speranțe mari, dar și temeri pe măsură. Speranțe pentru 
că, după doi ani de neutralitate și așteptări încordate, decidenții politici au hotărât ca țara să intre în 
război. Astfel, realizarea idealului național devenise aproape o certitudine, chiar dacă perspectiva era 
una parțială. Pe de altă parte, o stare de teamă și incertitudine plana asupra celor care ar fi  preferat 
tabăra Puterilor Centrale și a celor care știau că Armata nu era pregătită pentru a face față trupelor deja 
călite și experimentate ale germanilor. Nu a trecut mult timp și temerile lor s-au adeverit într-o măsură 
mult mai mare. Practic, înfrângerile de la Dunăre au culminat cu tragedia de la Turtucaia, care a marcat 
profund societatea românească.

Articolul de față dorește să prezinte imaginea acelor zile când o națiune trece de la extaz la agonie. 
Adevăratul chip al războiului se va înfățișa în cele mai teribile mărturii ale celor care au trăit experiența 
tragică a Primului Război Mondial. Va infl uența semnifi cativ, această înfrângere dureroasă, în perioada 
următoare, spiritul unei națiuni greu încercate?
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Turtucaia, the Face of Tragedy in the Great War

Abstract: The end of summer 1916 stirs a rare wave of enthusiasm within the Romanian society. 
Entering the war bears great hopes, as well as fears. After two years of neutrality and tensed expec-
tations, the political leaders decided to enter the war. Thus, the accomplishment of the national ideal 
becomes almost certain, even if partial. But the opinions are divided, as others prefer the side of the 
Central Powers. Some may sense the diffi culty in facing the experienced German troops, hence the fear 
and uncertainty. It would not be long until these fears would come true. The Danube defeats climax with 
the tragedy at Turtucaia that marked profoundly the Romanian society. 

The article aims at presenting those days when the nation experiences a shift from ecstasy to agony. 
The terrible testimonies of those who experienced the Great War tragedy reveal the true face of war. Is 
this terrible defeat going to infl uence signifi cantly the spirit of this troubled nation during the next period? 
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