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Unităţile militare, în care au fost înrolaţi şi bârlădenii (Regimentul 12 „Cantemir” Infanterie,
Regimentul 52 Infanterie, Regimentul 2 Roşiori, Regimentul 3 Roşiori, dar şi în Regimentele 8, 10,
şi 76 Infanterie, Regimentele 4, 7 şi 13 Artilerie, Regimentul 2 Grăniceri, Regimentul de Pioneri),
au înscris nenumărate pagini de eroism în istoria neamului românesc. Au fost pagini de eroism
colectiv, precum celebra Şarja de la Prunaru a roşiorilor din Regimentul 2 sau ca oprirea ofensivei
inamicului în faţa Cotei 100 din zona pădurii Răzoare (Mărăşeşti) de către compania de mitralieri a
căpitanului bârlădean Grigore Ignat.
Au fost însă şi pagini de eroism individual care au făcut să se înscrie în cartea eroilor
neamului nume de bârlădeni: căpitanul Grigore Ignat ( Regimentul 51/52 Infanterie), maiorul Petre
Caracaş (Regimentul 2 Grăniceri), sublocotenentul Virgil Mastacan (Batalionul 2 Pioneri), colonelul
Gheorghe Naumescu (comandantul Regimentului 2 Roşiori), locotenent-colonelul Popeea Corneliu
(comandantul Regimentului 1 Cavalerie, Roşiori pe jos), caporal Constantin Muşat (Regimentul 2
Grăniceri)1. În bătălia de la Cireşoaia-Oituz, din august 1917, s-a afirmat Regimentul 1 Cavalerie pe
jos, de sub comanda lt. col. Popeea Corneliu, un alt brav erou bârlădean, care au reuşit să înfrângă
puternica rezistenţă a trupelor germane, aruncându-i 15 km înapoi, consolidând astfel frontul românesc.
Această victorie a fost obţinută cu mari jertfe, deoarece Regimentul 1 Cavalerie a fost decimat
aproape în întregime, în bătălie căzând eroic însuşi bravul său comandant, lt.-col. Corneliu Popeea2.
Cel mai cunoscut erou bârlădean al Războiului de Reîntregire a României rămâne căpitanul
Grigore Ignat3. În 1916, în calitate de comandant al companiei de mitraliere a Regimentului 51/52,
participă la luptele pe care unitatea sa le poartă în Dobrogea şi în Muntenia. În vara anului 1917,
căpitanul Grigore Ignat, comandantul companiei de mitraliere a regimentului, participă la marea
bătălie de la Mărăşeşti, în zona pădurii Răzoare - Cota 100. Ostaşii Regimentelor 47 şi 51/52 luptă cu
eroism şi disperare, cu puştile, cu baionetele sau corp la corp. Batalionul II /51/52 este complet
distrus, iar Batalionul I/51/52 are foarte mari pierderi. Inamicul reuşeşte să rupă linia I a Diviziei 13 şi
să pătrundă în sectorul Regimentului 51/52 pe o fâşie de 1 km adâncime şi 2 km lăţime. Prin spărtura
făcută trupele inamice, superioare numeric4, se îndreaptă spre Cota 100, profilându-se ruperea
frontului românesc. În acest moment critic, mitraliorii căpitanului Grigore Ignat deschid focul asupra
valurilor inamice care asaltează tranşeele batalioanelor din prima linie. Cele şase valuri de asalt
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inamice reuşesc să rupă prima linie a apărării şi căpitanul Ignat înţelege că înaintarea inamicului spre
Cota 100 ( 3 km de pădurea Răzoare), trebuie oprită cu orice preţ, până la sosirea rezervelor diviziei.
Sub bombardamentul artileriei inamice, compania căpitanului Ignat se cramponează de o
frântură de tranşee şi rezervă o adevărată ploaie de gloanţe, foc de secerare, asupra valurilor
inamice. Rând pe rând, servanţii mitralierelor sunt scoşi din luptă şi, din ordinul comandantului
companiei, sunt înlocuiţi cu soldaţii de la trenul de luptă şi cu ofiţeri. Căpitanul Grigore Ignat se
încleştează de mitraliera lângă care căzuse ultimul servant şi revarsă o ploaie de gloanţe – foc de
secerare – asupra inamicului. Furioşi, nemţii sar peste cadavre şi sfârtecă cu baionetele trupul viteazului
căpitan român care cade peste mitralieră, cu mâna încleştată pe trăgaci, în vreme ce, dinspre Cota 100,
se produce contratacul rezervelor diviziei.
Întârzierea provocată inamicului de eroica companie de mitraliori şi de contraatacurile celor
trei companii din Regimentul 51/52 Infanterie permite Diviziei 13 să-şi aducă în zona pădurii
Răzoare rezervele şi să contraatace înaintarea inamicului spre Cota 100. Dintre toate unităţile
Diviziei 13, Regimentul 51/52 Infanterie, datorită situării pe direcţia principală de atac a inamicului,
a înregistrat cele mai mari pierderi: 26 ofiţeri şi 1388 grade inferioare5.
După bătălie, unităţile române care au alungat inamicul din zona pădurii Răzoare au găsit pe
„căpitanul Grigore Ignat străpuns de gloanţe şi baionete, cu capul culcat pe mitralieră şi cu degetul
pe trăgaci”6. Toată compania era nimicită. Prin Înaltul Ordin de zi nr. 41, semnat de către regele
Ferdinand şi de generalul de Corp de armată Constantin Prezan, se scria: „Căpitanul Ignat Grigore,
din Regimentul 51/52 infanterie, a fost găsit mort în tranşee, cu mitraliera în braţe, înconjurat de
oamenii săi şi mormane de cadavre inamice. A luptat ca un brav şi tot astfel a şi murit. Şi-a plătit
prea scump viaţa, înconjurat de dragostea şi devotamentul subalternilor săi care, făcând cu
piepturile lor zid de apărare în juru-i, i-au dat putinţa să-şi mânuiască mitraliera lui dragă până
la cel din urmă cartuş. Acest sfârşit ostăşesc îi va cinsti pururea memoria şi-l aduc la cunoştinţa
ostaşilor ţării drept pildă de înălţător avânt patriotic şi sublim sacrificiu al vieţii”.
Dat de Marele Cartier General, astăzi 16 august 19177.
În Decretul Regal nr.1488, când i s-a acordat, post-mortem, Ordinul militar „Mihai Viteazul”
clasa a III-a, regele Ferdinand scria: „ ...Art.1. Conferim decoraţiuni de război următorilor ofiţeri
superiori, inferiori, precum şi gradelor inferioare, astfel după cum urmează: Căpitanul Ignat
Grigore, din Regimentul 51/52 infanterie, pentru vitejia şi strălucita îndârjire cu care a luptat cu
compania sa de mitraliere în lupta de la Răzoare, din 6 august 1917. Aflându-se în centrul
diviziei, pe unde numeroasele trupe germane au reuşit pentru un scurt interval a pătrunde prin
frontul Diviziei 13, a rămas cu unitatea sa neclintit pe poziţie, secerând moartea în valurile de
asalt al inamicului. După retragerea germanilor, eroica companie a fost găsită acoperită de
cadavre inamice, iar comandantului ei cu mâna încleştată pe mitraliera cu care trăsese în
momentul în care a murit, o moarte de erou pentru patrie şi rege...”8
Pentru strălucite fapte de arme, conducerea supremă a ţării a decorat pe următorii ofiţeri din
Regimentul 51/52 Infanterie Bârlad: cu Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de ofiţer, pe
maiorul Roni Artur şi pe căpitanii Ionescu G. Gheorghe şi Pleşoianu C. Ioan; cu Ordinul „Steaua
României” cu spade în grad de cavaler, pe locotenenţii Popescu Ioan şi Mastacan Nicolae, pe
sublocotenentul Vasiliu Zaharia; cu Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de cavaler, pe
sublocotenenţii Agarici Grigore, Popa Nicolae, Sglimbea Theodor, Alistar Gheorghe; cu Ordinul
militar „Mihai Viteazul” clasa a III-a pe locotenent-colonel Cristofor Ion şi căpitan Ignat Grigore
(post-morten)9.
Un alt fiu al Bârladului căzut la datorie în Războiul pentru Întregirea României este maiorul
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Petre Caracaş10. În anul 1916, căpitanul Caracaş comandă o companie din Regimentul 2 Grăniceri în
campania din Transilvania, fiind rănit în zona gării Timiş. În octombrie 1916 batalionul condus de
Petre Caracaş execută o operaţie ofensivă pe valea Oituzului, iar în decembrie se distinge, rezistând
eroic în faţa unui puternic atac inamic la Râpa Roşie, în zona Soveja. În ianuarie - februarie 1917
batalionul lui Caracaş poartă lupte grele pentru vârful Momâia. Având pierderi foarte mari,
Regimentul 2 Grăniceri este trimis pentru refacere în zona Stănileşti, iar căpitanul Caracaş, rănit din
nou, este internat la Spitalul din Huşi.
În vara anului 1917, în calitate de comandant al batalionului 3 din Regimentul 2 Grăniceri,
maiorul Petre Caracaş participă la Bătălia de la Oituz. Refăcut şi instruit, batalionul lui Caracaş este
trimis, împreună cu Regimentul 1 Grăniceri, „spre dealurile Chioşcurile, la sud de Oituz, pentru a
ataca (..) inamicul de aici, iar ulterior să cadă în defileul Oituz spre satele Hârja şi Călcâiul”11.
În seara zilei de 30 iulie/12 august batalionul condus de maiorul Caracaş ajunge pe Dealul
Bâtca Carelor. Cercetarea organizată de maior relevă faptul că batalionul are în faţă un inamic bine
consolidat la teren şi protejat de o reţea deasă de sârmă ghimpată. În dimineaţa zilei de 31 iulie/12
august Petre Caracaş dă semnalul de atac. Ineficienţa bombardamentului artileriei noastre în
distrugerea reţelei de sârmă ghimpată ca şi ploaia de foc a artileriei inamice opresc primul asalt al
grănicerilor, determinându-i să se trântească la pământ. Maiorul Caracaş se ridică strigând „La
asalt! Ura!” şi batalionul porneşte al doilea asalt12. Decimaţi de mitralierele inamice, grănicerii se
trântesc din nou la pământ. „Înainte! La baionetă!” - ordonă comandantul batalionului la al treilea
asalt. Îmbărbătaţi de exemplul comandantului lor, grănicerii zvâcnesc din nou spre inamic, dar sunt
din nou ţintuiţi la pământ de focul mitralierelor. Maiorul Caracaş se ridică pentru a da un nou ordin
de atac, dar un snop de gloanţe de mitralieră îl doboară13.
Conduşi de alţi ofiţeri, grănicerii lui Caracaş au mai dat în acea zi de vară a anului 1917 încă
trei atacuri asupra poziţiilor inamice de pe Dealurile Chioşcurile, iar în noaptea următoare
supravieţuitorii au respins zece contraatacuri executate de inamic. Pierderile grănicerilor au fost
foarte mari: 28 ofiţeri şi 1200 de soldaţi morţi şi răniţi, adică jumătate din efectiv. Printre cei căzuţi
se numără şi „scumpul şi regretatul nostru comandant, părintele nostru cel iubit”, după cum l-au
caracterizat ostaşii, maiorul Petre Caracaş14.
Un alt bârlădean căzut în războiul din 1916 este sublocotenentul Virgil Mastacan15.
Batalionul 2 Pioneri, în care Mastacan era comandant de pluton, a fost încadrat în primele
săptămâni de după intrarea României în război în efectivele Armatei a 2-a care a participat la
ofensiva din Transilvania. Inamicul în retragere a distrus poduri, şosele şi viaducte şi, ca urmare,
pionerii din Batalionul 2 au avut mult de lucru. Marele Cartier General a ordonat însă oprirea
ofensivei din Transilvania. Brigada 6 Infanterie avea misiunea să apere Şinca Veche, punct cheie în
apărarea oraşului Braşov. Pentru a-şi consolida linia de apărare de pe dealul Şercaia „Brigada 6 a
cerut Corpului II armată să-i pună la dispoziţie Compania 1 Pioneri din Batalionul 2”16.
Pionerii din Compania 1 amenajează genistic panta Dealului Şercaia ce coboară înspre Şinca.
Mastacan îşi organizează oamenii din pluton. Inamicul se apropie şi trage asupra poziţiilor româneşti de
pe dealul Şercaia la început cu artileria apoi cu mitralierele. Pionerii care săpau la tranşee abandonează
uneltele şi pun mâna pe arme, trecând la apărare alături de infanterişti. După o temporară slăbire
10

Născut la Bârlad, în 1886, Petre Caracaş a terminat cursul inferior al liceului „Gh.Roşca Codreanu”, cursul superior
de liceu la Bucureşti ca şi Şcoala militară de Infanterie (1907-1909). Cu gradul de sublocotenent este mutat la
Regimentul 2 Grăniceri; înaintat căpitan a trecut la Compania 4 din acelaşi regiment, pe care o comanda în zona
Predeal-Timiş, primind botezul focului în Războiul pentru Întregirea Neamului (Oltea Răşcanu Gramaticu, Bârladul şi
gloria militară, p. 402-403)..
11
I. Batalli, V. Mocanu, I. Strujan, Pe aici nu se trece, Editura Militară, Bucureşti, 1976 , p. 258-259.
12
Ibidem, p. 259. Din Regimentul 2 Grăniceri a făcut parte şi cunoscutul caporal Constantin Muşat, grenadierul fără o
mână. Muşat are o statuie la Bârlad, dar nu este bârlădean (C.Tatu, Grenadierul Muşat, Bucureşti, Editura Militară, 1979).
13
Oltea Răşcanu Gramaticu, Bârladul şi gloria militară, p. 402-403.
14
I. Batalli, V. Mocanu, I. Strujan, op. cit., p. 260.
15
Virgil Mastacan s-a născut în 1892, la Bârlad, şi a urmat liceul în oraşul natal. În vara anului 1914 a fost avansat
sublocotenent şi repartizat la Batalionul 2 Pioneri.
16
I. Batalli, V. Mocanu, I. Strujan, op. cit., p. 86.

273

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

a presiunii inamice, o unitate germană de cavalerie şarjează asupra poziţiilor româneşti pe flanc,
pentru a le învălui. Pentru a evita pericolul încercuirii, sublocotenentul Virgil Mastacan contraatacă
cu plutonul său spre aripa dreaptă. Cavaleria inamică se retrage şi ostaşii români trec la urmărire.
Sublocotenentul Mastacan aleargă cu pistolul în mână, în fruntea oamenilor săi şi îi îmbărbătează:
„Trageţi, fraţilor! Unul să nu ne scape”17. Cade, însă, grav rănit şi moare pe câmpul de luptă. În
istoricul Regimentului 2 Pioneri se poate citi:„Sublocotenentul Mastacan, cu sacrificiul vieţii lui,
s-a aruncat în vâltoarea luptei, îmbărbătându-şi oamenii pentru a putea opri atacul duşman. Este
primul ofiţer erou din Batalionul 2 Pioneri”18
Prin celebra Şarjă de la Prunaru din 15/28 noiembrie 1916 intra în istorie nu numai
Regimentul 2 Roşiori19, ci şi comandantul său, colonelul Gheorghe Naumescu20. În toamna anului
1916, în sectorul Argeş-Neajlov a avut loc cea mai complexă operaţiune a armatei române rămasă
în istorie sub denumirea de „Bătălia pentru Bucureşti”. Regimentul 2 Roşiori Bârlad a fost deplasat
la Drăgăneşti, primind ordinul că „trebuie cu orice preţ să rupă drum printre coloanele duşmane,
să spargă cercul, îngăduind scurgerea artileriei, a cartierului şi a convoiului Diviziei a 18-a”21.
Toate încercările de a elibera satul Prunaru, unde inamicul se instalase temeinic în apărare22, s-au
soldat cu pierderi grele. În cursul unui atac a căzut aici şi comandantul avangărzii Diviziei 18
Infanterie, bravul maior Stoicescu. În faţa acestei situaţii critice, generalul Alexandru Referandru
(comandantul Diviziei 18 Infanterie) a hotărât atacarea inamicului în zona Drăgăneşti-Vlaşca cu
Brigada 43 mixtă şi Regimentul 2 Roşiori. În discuţia avută în prealabil, generalul solicită colonelului
Gheorghe Naumescu, comandantul Regimentului 2 Roşiori, intervenţia rapidă. Drept răspuns, colonelul,
salutându-şi superiorul cu sabia, îi spuse: „Domnule general, Regimentul 2 Roşiori vă mulţumeşte
pentru onoarea ce-i faceţi de a putea muri pentru Patrie”23. Ajuns la unitate, colonelul ordonă
încălecarea şi, chemându-şi ofiţerii şi subofiţerii îi informă despre misiunea încredinţată, încheind
cu o frază plină de simţ patriotic: „Dragii mei, arătaţi băieţilor noştri că a sosit vremea să ne îndeplinim
datoria de onoare. Atacăm satul călări; altfel nu putem salva Divizia din încercuire!”24.
Şarja roşiorilor din satul Prunaru (judeţul Teleorman), operaţiune componentă a „Bătăliei
pentru Bucureşti”, s-a desfăşurat în dimineaţa zilei de 15/28 noiembrie în condiţii dificile: ceaţă şi
pământ îmbibat cu apă. Atacul a fost condus de comandantul regimentului, colonelul Gheorghe
Naumescu, deşi nu se însănătoşise în urma pneumoniei şi a operaţiei pe care o suferise. Îmbărbătaţi
17
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de vajnicul comandant, roşiorii şarjează vijelios, cu săbiile şi lăncile în mână. Infanteriştii germani
din afara satului, copleşiţi de vijelioasa şarjă, aruncă armele şi fug... Această „Şarjă a morţii” a durat
doar un sfert de oră, dar s-a pierdut 2/3 din efectiv, iar colonelul Naumescu, grav rănit, a fost luat
prizonier. Regimentul a fost practic distrus, dar şi-a îndeplinit misiunea: a deschis drum de retragere
trupelor române din zonă25.
În această cumplită bătălie au murit 14 ofiţeri şi 360 de subofiţeri, gradaţi şi soldaţi ai unităţii,
supravieţuind doar locotenent-colonelul Emanoil Pop, 6 ofiţeri inferiori, 152 de călăreţi, dintre care
10 răniţi şi 13 cai. Au murit în luptă sau au fost luaţi prizonieri: colonelul Gheorghe Naumescu,
maiorul Constantin Gheorghiu, căpitanul Marin Vasilescu, locotenentul Alexandru Budac,
locotenent în rezervă Mihail Eremia, locotenenţii Petre Munteanu, Dumitrescu, Eremia şi
Postelnicescu sublocotenenţii Vintilă Alexandrescu şi Vasile Georgescu, sergenţii Stroie şi Medeleanu,
brigaderii Popescu Tudorică, Anghel Nicolae şi Marin Florea şi alţi zeci şi zeci de roşiori. „După
potolirea acelui vifor cumplit, doar gemetele oamenilor şi cailor răniţi, ce zăceau de-a valma pe
arătura udată din belşug cu sânge tânăr, mai spintecau din când în când bolta cerului, în timp ce
geniul morţii vitejeşti şi sublime îşi întindea aripa şi umbra uriaşă peste câmpia îngrozită!”...26
Acest ultim atac călare a înscris o pagină nemuritoare de vitejie în istoria războiului de întregire a
neamului nostru, şi a încununat, totodată, epopeea luptei cavaleriei româneşti. Cei rămaşi s-au
deplasat la cartierul general al Diviziei 21 Infanterie de la Galaţi şi al Brigăzii a 5-a Roşiori Bârlad.
Rănit colonelul Naumescu este luat prizonier şi dus în Bulgaria, unde comandantul
Regimentului 2 Roşiori moare, peste câteva luni, în iulie 1917, într-un spital din Sofia. De pe patul
de moarte, din captivitate, colonelul Gheorghe Naumescu adresează camarazilor rânduri care
vibrează de patriotism: „Scumpii mei, invidiaţi soarta mea fericită. Mor mulţumit că în viaţă am
avut nobila misiune de a face educaţia patriotică a unui regiment de viteji, le-am pregătit sufletul şi
le-am deşteptat conştiinţa înaltei datorii faţă de scumpa noastră patrie”27.
Pentru faptele de eroism, colonelul Gheorghe Naumescu a fost înaintat, post-mortem, la gradul de
general de brigadă. La insistenţele familiei şi ale Societăţii Mormintelor Eroilor, rămăşiţele pământeşti
ale generalului Gheorghe Naumescu au fost aduse la Bârlad şi înhumate în Cimitirul Eternitatea, pe data
de 2 iulie 1925, cu toate onorurile militare şi civile.
Dintre eroii care au supravieţuit „Şarjei de la Prunaru”, devenind legende vii amintim :
sublocotenentul Ioan Hristea (viitor comandant al Regimentului 2 Călăraşi-Cercetare în campania din
1942), sergentul Chiţan Alexandru, salvat miraculos şi ajuns la regiment înainte de bătălia de la
Mărăşeşti, locotenentul Postelnicescu Constantin şi mulţi alţii, ceilalţi intrând în NEMURIRE...
Un cimitir militar a fost înfiinţat pe locul unde s-au desfăşurat luptele şi unde au căzut la datorie
peste 300 de soldaţi din Regimentul 2 Roşiori. În memoria eroismului şi devotamentului celor căzuţi,
în istorica „Şarjă a morţii”, la 8 iunie 1930, pe locul luptelor de la Prunaru a fost ridicat un
monument constituit dintr-o stelă de piatră cioplită în vârful căreia se află o statuie de bronz
înfăţişând un vultur cu aripile întinse gata să-şi ia zborul28.
Pe 29 mai 1927, la Iaşi, în prezenţa familiei regale, a fost dezvelit „Monumentul Eroilor
Diviziei 2-a Cavalerie” sau „Statuia Cavaleristului în atac”, monument realizat din bronz de către
sculptorul bârlădean Ion C. Dimitriu-Bârlad.
Caporalul Constantin Muşat, din Regimentul 2 Grăniceri, a fost grav rănit în luptele din
munţii Vrancei, în luna noiembrie 1916, ceea ce a determinat pe medici să-i taie mâna stângă mai
sus de cot. Abia ieşit din spital, a solicitat trimiterea pe front în acelaşi regiment pe post de
grenadier. În ziua de 31 iulie /13 august 1917, în timpul unei violente canonade de artilerie a murit
răpus de un proiectil care s-a spart în apropierea lui. Exemplul său eroic a fost adus la cunoştinţă
trupelor printr-un ordin de zi al Regelui Ferdinand29.
25
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Fapte de eroism au înscris şi numeroşi ofiţeri învăţători, foşti absolvenţi ai Şcolii Normale
„Principele Ferdinand”. Redăm un citat emoţionant din scrisoarea sublocotenentului învăţător V. Gr.
Vasilache:„Lupt de două luni şi mai bine încontinuu pe linia de bătaie, îndur multe necazuri şi am
multe neajunsuri, dar toate acestea, îmi sunt trecătoare, când mă gândesc că mai presus de toate
în timpul de faţă este Patria. Astăzi pentru dânsa trăim şi pe orice român trebuie să-l preocupe
numai apărarea ţării care a vrut să ne-o calce teutonii nepoftiţi. Ne ciocnim în fiecare zi cu
dânşii şi-mi fac o plăcere să-i văd fugind în urma unui atac al nostru, iar la luptă cu baionetele
nici nu se încumetă să stea. Din luptele ce am avut cu dânşii, au văzut că românul nu cruţă, el
este crud cu acei care caută să ne calce ţara. Nu mă îndoiesc şi nici nu-mi trece prin gând
vreodată că victoria nu poate fi a noastră. Românii ştiu să lupte, ştiu să moară pentru draga lor
ţară şi ştiu să plătească cu vârf şi îndesat neamţului”30.
În vremea războiului, bârlădenii rămaşi acasă, înfruntau lipsurile materiale, foametea şi bolile.
Cu toate acestea, locuitorii Bârladului au dat de multe ori în timpul războiului dovezi de patriotism
şi generozitate. S-au făcut numeroase ofrande şi donaţii pentru armată şi pentru răniţi. În anii 19171918, în timpul retragerii armatei şi autorităţilor române în Moldova, la Bârlad a înfiinţat un azil
pentru refugiaţi, care a acordat asistenţă medicală copiilor veniţi aici din alte colţuri ale ţării şi i-a
sprijinit pentru continuarea studiilor. În timpul războiului şi activitatea învăţământului normal a fost
perturbată. În clădirea Şcolii Normale au staţionat Spitalul nr. 112, Marele Cartier General al
Armatei Române, Cartierul General al Armatei a IV-a Ruse, apoi încă două spitale. Localul
Liceului „Codreanu” a fost rechiziţionat, aici instalându-se Înaltul Comandament al Armatei
Române şi s-au organizat cursuri ale Şcoalelor de Tragere ale Artileriei, cu durata de 15-20 sau
chiar 60 de zile, activitate reglementată prin Înaltul Decret nr. 2793 prin care se aproba
Regulamentul şcoalelor de tragere a artileriei31. Procesul de învăţământ a fost afectat şi, în noile
condiţii, cursurile s-au desfăşurat cu multă greutate în diferite localuri, cu foi matricole improvizate,
cu o fluctuaţie permanentă de elevi şi personal didactic.
Populaţia Bârladului, deşi din 1916 suferea de pe urma războiului care cerea noi şi noi
sacrificii umane şi materiale, primeşte cu entuziasm veştile pentru capitularea statelor inamice şi
despre unirea tuturor provinciilor româneşti (Basarabia, Bucovina şi Transilvania) cu vechea
Românie. La 2/15 decembrie 1918, mii de bârlădeni au participat la o manifestaţie naţională şi
patriotică organizată în cinstea eroilor căzuţi în războiul pentru întregirea României, sub auspiciile
Ligii Culturale şi a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, secţia Bârlad32. Se sărbătorea
Unirea cea Mare şi se omagia comportarea eroică a fiilor Bârladului în războiul naţional şi popular
de întregire a României.
Monumentul bârlădean dedicat „eroilor români căzuţi în luptă pentru eliberarea şi
independenţa patriei noastre 1916-1918”, aflat în Cimitirul „Eternitatea”, are aliniate în faţa sa
crucile cu numele a 60 de eroi bârlădeni: colonelul Şeptilici Andrieş33, locotenentul Jugu N. Ioan,
doctorul Ghiocalescu Dumitru şi elevul-medic Adican Dani din Regimentul 51/52 Infanterie;
sublocotenenţii Mateescu Constantin şi Mavrodin Atanase din Regimentul 7 Artilerie; sublocotenenţii
Lupan Enache, Niţescu Dumitru şi Teodorescu Constantin din Regimentul 13 Artilerie; un plutoniermajor, cinci sergenţi, cinci caporali şi patruzeci de soldaţi.
Din documente, ca şi din studiile apărute în ultima vreme se cunosc multe nume de fii ai
Bârladului care au participat la luptele din războiul de reîntregire. Amintim doar câteva nume, unele
cu rezonanţă majoră în timp, cum a fost căpitanul Constantin Vasiliu-Răşcanu34, comandant de
batalion în Regimentul 3 Vânători, viitorul general de armată din timpul celui de al Doilea Război
Mondial; profesorul Emil Gh. Palade, locotenent în rezervă, comandant al companiei a 2-a din
30

Ibidem, p. 136-137.
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Regimentul 53 Infanterie - tatăl savantului George Emil Palade, primul român laureat al Premiului
Nobel35; sublocotenentul aviator Petre Creţu; locotenentul Cezar Ştiubei36, căpitanul Ioan Andoniu,
comandantul companiei a II-a din Regimentul 12 „Cantemir”; profesorul Frumuzache Chiriac,
locotenent în rezervă; locotenentul aviator Gheorghe Negrescu, viitorul general de aviaţie; profesorul
Constantin Moroşanu, locotenent în rezervă; locotenentul Sava Emanoil, comandant de pluton în
Regimentul 32 „Mircea”; Alexandru şi Niculiţă Pogonat; profesorul Ştefan Negură, ofiţer de
artilerie în rezervă; medicul militar Constantin Gheorghiu; locotenentul de artilerie Panainte
Jugănaru; sublocotenentul Teodor Deciu din Regimentul 12 „Cantemir”; locotenentul de artilerie
Constantin Diaconescu; profesorul Cezar Ursu; locotenentul Gheorghe Tocineanu; cercetaşii George
Cocea şi Patriciu Valeriu, căpitanul în rezervă Teodor Coatu; maiorul de artilerie Silvestru Palade37,
căpitanul Aurel Negoescu38.
La Războiul de Întregire au participat şi absolvenţi nebârlădeni ai Liceului „Gh. Roşca
Codreanu”: locotenentul de artilerie Gheorghe Cozma; sublocotenentul Ion Hristea din Regimentul
2 Roşiori; profesorul universitar (viitor academician) Gheorghe Taşcă, colonel în rezervă;
sublocotenentul în rezervă Nicolae Bagdasar (viitor membru corespondent al Academiei); maiorul
medic în rezervă Vasile Răşcanu (viitor academician); medicul-maior în rezervă Nicolae Balan
(profesor universitar); medicul căpitan în rezervă Ion Gheorghiu (viitor profesor universitar);
medicul locotenent în rezervă Virgil Nitzulescu (viitor profesor universitar); Ioan Plăcinţeanu
(viitor profesor universitar); medicul căpitan în rezervă Ioan Alexa (viitor profesor universitar);
medicul militar Traian Mironescu, încadrat în Regimentul 12 „Cantemir”; medicul Gherasim Ursu;
sublocotenentul Petre Rotaru; sublocotenentul în rezervă Jenică Pogonat, mort eroic la Mărăşeşti,
(precum şi cei doi fraţi ai săi, profesorul Corneliu Meza; avocatul Gheorghe Vântu, încadrat în
Regimentul 25 infanterie Vaslui39. Unii dintre ofiţerii născuţi în Bârlad sau absolvenţi ai Liceului
„Codreanu” care au participat la războiul de întregire au fost avansaţi, mai târziu la gradul de
general: Ioan Andoniu, Gheorghe Cozma, Teodor Deciu, Constantin Diaconescu, Panaite Jugănaru,
Ion Hristea, Traian Mironescu, Gheorghe Negrescu, Silvestru Palade, Petre Rotaru, Constantin
Vasiliu-Răşcanu, Gherasim Ursu40.
În colecţiile Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad se află un tabel cu numele a 22 absolvenţi
din diferite serii ai Şcolii Normale „Principale Ferdinand” morţi în război (1916-1918): Anghel V.,
Balmuş C., Braşoveanu Emil, Chiosa Sandu, Filip Iftimie, Gavriloiu Gh., Grozavu V., Ghiţescu
Hristea, Luca Gh., Mihăilă Ion, Mircea Constantin, Munteanu Gh., Murgulescu Nicolae, Olaru D.
Gh., Rău Nicolae, Sava Dumitru, Silion C-tin, Şerban Victor, Stan Dumitru, Stanciu D. Ion,
Schiban Titus, Vasilache Vasile. Pe acest tabel sunt trecuţi şi 4 „elevi fără absolvire morţi în
război”: Carp Grigore, Grecu Anton, Vartolomeu Titus şi Rogojină Ion41.Tot în fondurile
documentare ale Muzeului bârlădean se păstrează mai multe scrisori, trimise profesorului Paul
Constantinescu de învăţători, foşti elevi ai Şcolii Normale din Bârlad, care au luat parte la Războiul
de Întregire a României ca ofiţeri în rezervă. Printre aceşti învăţători se numără: Ioan Floarea,
Sterian V. Ion, Pârlitu I. Traian şi Vasile Gr. Vasilache42.
Mausoleul de la Mărăşeşti înscrie numele a zeci de tutoveni şi bârlădeni căzuţi sub drapelul
Regimentului 51/52 Infanterie în crâncena bătălie de la porţile Moldovei. La Mausoleul de la
Mărăşti pe plăcile interioare se află înscrise numele soldaţilor Nicolae Florescu şi Vasile Botezatu,
iar în exterior numele a 2 locotenenţi, 4 sublocotenenţi, 2 sergenţi, 9 caporali şi 74 soldaţi din
35
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Regimentul 12 Infanterie „Cantemir”43.
Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Regimentului 2 Roşiori Bârlad, la 6 mai
1920 s-a dezvelit un monument, în grădina din faţa cazărmii roşiorilor pentru a cinsti memoria
eroilor căzuţi în Războiul de Întregire a Neamului (1916-1919). La festivitate au participat
comandantul Diviziei a 2-a Cavalerie, generalul Constantinidi şi comandantul Brigăzii 5 Roşiori,
generalul Sinescu44. Cu acest prilej, comandantul Regimentului 2 Roşiori, colonelul Aurel
Marinescu a rostit o emoţionantă cuvântare: „Pătrunşi de o adâncă recunoştinţă faţă de camarazii
căzuţi în război, ofiţerii şi trupa Regimentului 2 Roşiori desvelesc azi acest modest monument
pentru a slăvi memoria eroilor care acum nu mai sunt în rândurile noastre. Numele iubiţilor
noştri camarazi pierduţi pentru vecie stă azi săpat cu litere de aur pe acest monument, de veşnică
pomenire, rămânând pentru posteritate ca cel mai scump suvenir pentru bravii noştri camarazi
ce au pierit în acest război, în Carpaţi, la Dunăre, la Nistru şi la Tisa. Aceştia sunt eroii noştri, în
frunte cu bravul lor comandant, colonelul Gheorghe Naumescu, rănit în câmpiile Dunării, în
şarja de cavalerie de la Prunaru şi mort apoi în captivitate în Bulgaria; ei au înscris pagina cea
mai glorioasă din istoria acestui regiment, care dispreţuind moartea s-au aruncat în luptă ca
flăcăii la nuntă”45.
În oraşul Bârlad a luat fiinţă, în anul 1922, Cercul Militar „General Gheorghe Naumescu”, al
cărui preşedinte a fost ales lt.-col. Emanoil Boteanu, prieten şi camarad de arme cu defunctul. În
cinstea aceluiaşi erou, promoţia 1926 a Şcolii militare de Cavalerie i-a purtat numele46. Din 1923, la
Bârlad Ziua Eroilor se sărbătorea în Ziua de Înălţare a Domnului Iisus Hristos. Pentru cinstirea
eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, conducerea garnizoanei Bârlad a amenajat o „Cameră a
Eroilor”, un început de muzeu, ce însera în vitrine diferite obiecte care aveau să amintească jertfa
eroilor47. Tot cu această ocazie s-a deschis o Carte a Eroilor Regimentului 12 Infanterie „Cantemir”
Bârlad şi a dublurii sale, Regimentul 52 Infanterie48.
Emoţionante sunt impresiile unui ofiţer, care vizitase incinta acestei unităţi militare bârlădene,
în anul 1928: „...Am văzut, mai ales, la regimentul meu din Bârlad, adevăratul cult al celor morţi
pentru patrie. În cea mai bună sală a Regimentului s-a făcut un altar. Camera e plină de icoane,
de chipuri de Voevozi şi de mucenici ostaşi. Pe altar este cartea de aur a eroilor. Peste 4000! Aici
arde neîntrerupt o candelă. În fiecare zi intră o companie, în ţinută de sărbătoare, stă în
genunchi, ascultă un cuvânt cald despre marii lor înaintaşi care, ţinându-şi jurământul, s-au
jertfit pentru ţară. Apoi se ascultă un cor frumos cu imnul eroilor. Oamenii pleacă de aici cu
sufletul curat, cu inima plină de simţiri nobile, de iubire pentru trecut şi de înţelegere pentru
viitor...”49.
Cunoscutul sculptor Ioan C. Dimitriu-Bârlad, inspirat de jertfa eroică a caporalului-grenadier
Constantin Muşat, a executat trei monumente reprezentative, statui în bronz de o mare expresivitate
artistică, ce au fost montate în oraşele Buşteni, Bârlad, Brăila. La Bârlad, monumentul a fost
dezvelit în data de 9 mai 1929, în faţa comandamentului Regimentului 12 Infanterie „Cantemir”. În
semn de recunoştinţă faţă de eroul de la Mărăşeşti, căpitanul Grigore Ignat, bârlădenii Mileniului III
au acordat numele său unei străzi din municipiul Bârlad şi Şcolii Gimnaziale nr. 7, în faţa căreia a
fost montat pe un soclu un bust în praf de piatră, opera sculptorului Dorinel Filiche (15 septembrie
2007)50.
Faptele strălucite de arme ale bârlădenilor, cuprinşi în unităţilor militare staţionate în
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garnizoana Bârlad dar şi în alte zone ale ţării, în cadrul Primului Război Mondial, reprezintă un
eşantion în monumentul de granit al ÎNALTEI DEMNITĂŢI ROMÂNEŞTI DE
REÎNTREGIRE NAŢIONALĂ.

THE CITIZENS OF BARLAD IN THE NATION REUNIFY WAR (1916-1919)
Along with the rest of the Romanians, the citizens of Bârlad brought their contribution to the great
military events in which Romania was involved: the Independence War (1877-1878), the First World War
(1916-1918) and the Second World War (1941-1945).
Among the many heroes from Bârlad the First World War: general Gheorghe Naumescu - „the hero of
the Prunaru Charge” (15/28 November 1916), major Grigore Ignat – the martyr of Mărăşeşti (1917), lt.col.
Corneliu Popeea – the martyr of Oituz (1917), major Petre Caracaş (1917), caporal-grenadier Constantin
Muşat (1917).
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