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IULIAN BOŢOGHINĂ •
Supus unor presiuni din ce în ce mai mari exercitate atât de aliaţii (de jure) din
Puteri lor Centrale (căci nu trebuie s ă uităm , România era legată de acest bloc
111 Jitar printr-un tratat, ce-i drept, reînnoit constant, mai cu seamă din dorinţa
1 posatului rege Caro l I, şi , mai mult decât atât, făcut cunoscut numai unui cerc restrâns
1111 rândul politicienilor români cât şi de cealaltă tabără după opinia noastră ,
tn ~ isten ţe l e Antantei parcă erau mult mai sporite decât cele ale inamicilor săi), în
1111gust 1916 guvernul român a hotărât să intre în război, însă mizând pe ruso-an gloli 111cezi. Cu alte cuv inte (cunoscut fiind contextul), putem spune că guvernul român a
l111Hlrât ruperea alianţei cu Puterile Centrale, o alianţă devenită anacronică, optând
jl ntru cealaltă tabără, care (prin acţiunile sale politico-diplomatice) a avut inteligenţa
pluseze pe sentimentul naţional , promiţând sprijinul pentru înfăptuirea statului
1111tional unitar român.
Înainte de a expune cele afirmate în titlu, dorim să subliniem că sumara şi
rhematica introducere de mai sus a fost făcută cu scopul de a evidenţia faptul că
111 liunea pro-antantistă a guvernu lui ro mân a fost percepută de către Puterile Centrale
I cn un act de trădare.
„Trădare" pe care atât statul român, dar mai ales poporul român avea s-o
111 tcască inimaginabil de scump în cei doi ani de ocupaţie . Cum au decurs faptele în
11 •a tă perioadă este prea bine cunoscut,· de aceea nici nu vom insista asupra lor. Ne
ll lll mărgin i , însă, ca prin câteva exemple să creionăm tabloul ocupaţiei, cu scopul
I ·larat de a reliefa şi pe cât posibil de a explica situaţia dramatică a românilor din
1lt riile ocupate, atât din punct de vedere material, dar mai ales moral.
Resursele naturale au făcut ca Puterile Centrale să-şi dorească dintotdeauna
IH luderea României în spaţiul său colonial (prevederile tratatelor mai sus invocate,
11111 cât se poate de elocvente). Retragerea statului român în Moldova a permis ca acest
, vi~" să se împlinească . Planul de exploatare s istemat ică a României fusese întocmit de
' 111.:rile Centrale încă înainte ca forţele lor militare să treacă dincoace de Carpaţi. Plan
l fost conceput în cadru l şedinţei din 28-29 octombrie/ I 0-11 noiembrie 1916, când
11 JJcrlin s-a stabilit în amănunt organizarea administrativă a României după ocupaţie .
11pl ce a permis forţelor de ocupaţie să instaleze structurile administrative, economice,
I I liţie etc„ încă din luna noiembrie, adică încă de la începutul invaziei. lată, pe 5/18
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decembrie astfel de structuri funcţionau deja la Turnu Severin, de unde coordo111111
strângerea şi transportarea cerealelor spre Viena şi Germaniadin gările şi por111nl1
Olteniei. Pentru ca pe 14/27 decembrie administraţia militară centrală să fie instalatn ~'
să funcţioneze cu toate organismele sale, la Bucureşti. Cu alte cuvinte, încă de 111
începutul ocupaţiei, inamicii au organizat supravegherea strictă a întregului teritor 111
cucerit, cu scopul declarat de spoliere a resurselor şi exploatare economică. Asl kl.
continutul politicii de exploatare economică promovată de autorităţile de ocupa1il' ,,
fost rezumat de feldmareşalul Mackensen când, în cursul anului anul 1917, arăta 111
„problema principală a administraţiei în România constă în utilizarea economirn
maximă a teritoriului administrat în profitul Germaniei". Această misiune a rcvc1111
Statului Major Economic, constituit dintr-un oficiu central, cu sediul la Bucureşti. 11
dintr-o vastă reţea de filiale în principalele localităţi din zonele ocupate. Demn dr
subliniat este faptul că în această structură erau reprezentate toate trupele de ocupa1k
(austro-ungare, bulgare şi turce), însă partea leului revenea Germaniei. Prin aceasln
structură s-a efectuat exploatarea sistematică la nivel macroeconomic a teritoriilor
ocupate'.
Exploatare cât se poate de eficientă, datorată organizării specific germn111·.
care însă un a fost atât de traumatizantă la nivelul românului simplu, pe cât s-1111
dovedit rechiziţiile, şi mai ales jafurile suportate individual. Din nefericire, exemple Ir
sunt foarte multe, însă ne vom mărgini la unul singur, care nu face altceva decât ~:li
sintetizeze indirect numeroasele drame individuale. Pus în faţa realităţilor, prin ordi1111l
din 3/16 martie 1917, feldmareşalul Mackensen a oficializat un fenomen ce luase dl·j11
amploare: în felul acesta se permitea tuturor militarilor din trupele de ocupaţie ca 1:1
plecarea în concediu să ia din România alimente în greutate de 25 kg. Totodată, ,.,
aveau voie să trimită familiilor alimente în lădiţe de 10 kg, numărul acestora fii11d
nelimitat. Ori răspunsul la întrebarea de unde aveau aceste cantităţi de alimente eslr
mni mult decât evident şi vine să dea măsura jafului la nivel individuaI2.
Toate astea nu sunt decât o schiţă a situaţiei (trăită· mai cu seamă de populai iei
din teritorii le ocupate, la care sărăcia, munca forţată, rechiziţii le, abuzuri Ic şi
brutalităţile de tot felul vin să întregească tabloul dramei cotidiene.
Situaţie transformată într-o adevărată umilinţă naţională de prevederile Păcii
de la Bucureşti, materializate printr-o crâncenă exploatare economică pe durata câtorva
luni bune din anul 1918.
Din fericire nu pentru prea mult timp, căci pe 27 octombrie/9 n6iembrie 191 X,
guvernul român a decret mobilizarea şi a adresat feldmareşalului Mackensen 1111
ultimatum, prin care i se cerea să ordone retragerea de urgenţă a tuturor trupelor de
ocupaţie de pe teritoriul României 3 . Ultimatum căruia inamicul avea să-i dea imedial
curs mai cu seamă pentru că pe 29 octombrie/I I noiembrie i-a sosit ştirea încheierii
armistiţiului între puterile Antantei şi Germania, după ce cu o noapte înainte (28-29

•••România în anii primului răzhoi mondial, voi. li, Editura Militarii, Bucureşti, 1987, p. 446-447.
lhidem. Jl. 45 I.
1
Gheorghe I. 11rătianu, Acţiunea politică şi militară a României în 1919 in lumina ,·oresponde11/e1
diplomatice a {111 Jon f. C. Brătianu. Bucureşti, 1939, p. 21.
1
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" lom brie/ 10-11 noiembrie 1918) trupele Armatei de Dunăre, comandate de generalul
4
li 1lhelot reuşiseră forţarea Dunării la Zimnicea, Turnu Măgurele şi Giurgiu •
Şi pentru ca evenimentele ce vor fi narate mai departe să fie pe deplin
1111tcxtualizate, dorim să subliniem două aspecte menite să nuanţeze starea de fapt în
" 1I ada retragerii armatelor germano-austro-ungare. Astfel, primul aspect se opreşte
11pra mobilizării armatei române care, pregătită cu maximă discreţie, a surprins
11111nndamentul trupelor de ocupaţie aflat la Bucureşti. Chiar dacă decretarea
1111h ilizării nu a luat prin surprindere militarii români, condiţii potrivnice (precum iarna
1111purie, prezenţa trupelor inamice la sud de Carpaţi, lipsa cailor şi a materialului
11l11nt, şi mai mult decât atât, parte din unităţi aveau reşedinţele şi rezerviştii pe
illuriul ocupat) au determinat grăbirea acţiunii, în paralel cu reducerea contingentelor
1111hilizate şi prelungirea termenului de mobilizare5 •
Demersuri mai mult decât necesare (şi acesta este cel de-al doilea aspect),
li 1111 rece trupele germano-austro-ungare au încercat să se retragă cu o captură cât mai
11111 ', iar acolo unde nu a fost posibil au distrus căile de comunicaţie (poduri, căi ferate ,
l111m uri), castele de apă, aparatură de telecomunicaţii, depozite de alimente şi
11111bustibil etc. 6 . Pe de altă parte, plecarea trupelor de ocupaţie a luat prin surprindere
11t11r ităţile locale, total nepregătite pentru aceste momente, supuse astfel unui greu
1111cn: pe de-o parte prevenirea şi împiedicarea abuzurilor şi distrugerilor provocate
namicul în retragere, pe de altă parte preîntâmpinarea dezordinilor stârnite de
11p11 laţie, atât de greu încercată în cei doi ani de ocupaţie . Fapte ce sunt prezentate în
7
1 I ce urmează, particularizate la situaţia din judeţele Argeş şi Muscel •
Printre măsurile luate de autorităţile române, menite să preîntâmpine eventuale
•/ordini datorate vidului de autoritate, s-a numărat şi concentrarea unui număr de 55
· l11ndarmi, soldaţi şi caporali, aşa cum raporta Compania de Jandarmi Argeş pe 3116
·I unbrie 1918 către Brigada I Jandarmi. Alături de cei 55 de jandarmi au mai fost
1111 · ontraţi doi sergenţi instructori şi doi plutonieri, cu scopul de a face o şcoală
111• titoare a gradului imediat superior ce ar urma să-l primească. Intenţia acestei
•111 ·cntrări a avut un scop dublu: pe de-o parte pentru a forma şi a reorganiza
11 11 11rmeria, după cei doi ani de ocupaţie, pe de altă parte a fost impusă de necesitatea
1 111lnerii cu străşnicie a disciplinei pur militare, care devenise mai mult decât
•sa ră în acele momente. Acesta a fost ţelul concentrării , care se rezuma strict la
11 citarea capacităţilor militare şi a autorităţii jandarmilor. Însă principalul motiv
111 u impus concentrarea jandarmilor a fost prevenirea şi măbuşirea tulburărilor şi
1itdliei ce ar fi izbucnit odată cu vidul de autoritate creat de retragerea trupelor austro111 1re şi germane. Retragere care, la rândul ei, s-a racut în debandadă , ceea ce a avut
1 pi consecinţă lăsarea diferitelor localuri în părăsire, fără nici o formă de predare sau
1111qare de părăsire, ceea ce a incitat o parte a populaţiei din Piteşti să încerce furturi şi
v1 tă ri din diverse clădiri şi alte asemenea fapte.
lată însă filmul evenimentelor, aşa cum 1-a văzut, l-a trăit, şi pe 3/16 noiembrie
IH îl raporta căpitanul Berea comandantul Companiei de Jandarmi Argeş. Pe 26
l/0111dnia tn anii ... „ p. 538.
/11r/u111, p. 536.
hld1•111, p. 539-540.
1h vele Militare Romiîne, fond Marele Stal Major, Serv iciul Istoric, dosar nr. 40, f I0-14; I9-23.
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octombrie I 918 a început retragerea trupelor austro-ungare, retragere făcutll 111
debandadă. Dovadă că părăsirea cazărmilor regimentelor 28 şi 4 infanterie şi 6 artilerlt1,
ce fuseseră ocupate de aceste trupe s-a făcut fără o prealabilă înştiinţare clltrr
autoritllţile române şi ~ a se face vreo formă de predare, ocazie cu care tăranii
populaţia din Piteşti şi din localitllţile mărginaşe cazărmilor s-au dedat la devastll1 I
luând din mobilă şi lucrurile rămase pe acolo. Prinzând de veste, căpitanul Bereu 11
dispus organizarea pazei cu jandarmi, oprindu-se astfel devastările şi punându-s1·
ordine. Sosind alte trupe în retragere, cazărmile s-au ocupat din nou, ocazie cu c1111•
militarii inamici în retragere au ars parte din mobilier şi mai cu seamă lemnăria de ln

,1

paturile cu fier.
Două zile mai târziu, mai exact în noaptea de 28 spre 29 octombrie, ca urmun1
a declanşării stării de război între România şi Germania, căpitanul Berea a fost arestul
de către trupele de ocupaţie germane, fiind ţinut închis în cazarma Regimentului (1
Artilerie până în ziua de I noiembrie, când a fost eliberat. Tot atunci au fost arestaţi şi
dezarmaţi 25 de jandarmi ce veniseră în Piteşti, concentraţi pentru menţinerea ordinii
O parte dintre aceştia au fost eliberaţi după patru zile de arest, celorlalţi dându-li-s11
drumul pe 3/16 noiembrie, adică chiar în ziua raportului. Tot la Piteşti au fost aduşi şi
jandarmii Companiei Muscel, arestaţi în comunele din apropierea oraşului. De altfel,
arestarea şi dezarmarea jandarmilor s-a operctt în tot judeţul pe liniile principale pc
w1<le se găseau trupe germane. Din cauza lipsei mijloacelor de comunicaţie, căpitanul
Berea arăta că până la data raportului nu a putut avea o situaţie precisă cu tot ce s-11
întâmplat în fiecare comună, deşi s-a străduit să obţină informaţii trimiţând curieri în
toate direcţiile. Aceste iniţiative le-a avut după eliberarea din detenţie. Tot atunci.
personal s-a deplasat în direcţia râului Vâlsan şi Costeşti, unde s-au semnalat diverse
dezordini. Astfel, în noaptea de 28-29 octombrie, locuitorii din comunele Costeşti,
Broşteni, Băseni, Şerboeni şi din alte comune din nordul judeţului Teleorman au mers
la magazia gării Costeşti, au spart lacătele şi au luat trei vagoane de grâu, ce ern
depozitat de armata de ocupaţie. Mai mult decât atât, cu această ocazie i-au mai bătut
pe soldaţii germani ce erau în gară. Ajungând în gara Costeşti pe 2/15 noiembrie 19 I 8,
căpitanul Berea i-a găsit pe ţărani strânşi în gară. După ce i-a determinat să părăseascll
gara „risipindu-i" pe la casele lor, a pus gardă de jandarmi restabilind ordinea şi punând
sub siguranţă magaziile cu grâu ce se găseau în gară.
Fapte asemlinătoare s-au petrecut în comuna Clucereasa din judeţul Muscel
când, pe 30 octombrie, după plecarea nemţilor, locuitorii au devastat tot ce rămăsese în
urma trupelor germane care erau la fabrica de spirt „I. A. Dobrovici". Aici au pus foc la
un grajd de boi care a ars în întregime, apoi au luat roţi, doage, grâu, porumb, scânduri,
până şi tabla de fier de pe acoperişul magaziei. În cele din urmă, oamenii s-au liniştit şi
acolo, în urma măsurilor luate după ce au fost trimişijandanni de la Piteşti.
În oraşul Piteşti, în gară, la depoul de maşini, fabrica de marmeladll, moara
Mrazec şi peste tot acolo unde se semnalaseră tentative de jaf şi furt, a fost pusă pază
de jandarmi şi toate flrădelegile au fost înăbuşite în faşă.
În schimb, în gara Merişani, locuitorii au reuşit să ia mai multe butoaie ce
fuseseră depozitate de germani pentru fabrica de marmeladă, fapt ce a fost imposibil de
prevenit, deoarece în acel moment jandarmii se aflau arestaţi de către germani, aşa cum
s-a arătat mai sus. Evident că o contribuţie nefastă la crearea unei asemenea stări de
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prit au avut-o şi armata de ocupaţie, armată care în retragere a luat, pe lângă multe
li le, li furajele de pe la secţiile de jandarmi.
Pe de altă parte, în urma retragerii trupelor de ocupaţie au rămas diferite
li pozite care au fost vândute de chiar de către germani şi austro-ungari pe la diferiţi
1··1lliculari. Între depozitele vândute a fost şi unul de îmbrăcăminte, care rămăsese
1111 ·t încă la momentul raportului , şi pe care Prefectura le-a declarat rechiziţionat spre
1 I preda Ministerului de Războ i . în acest depozit se găseau diferite efecte între care şi
1111' lţă minte. Cum jandarmii Companiei Argeş erau lipsiţi de încălţăminte, parte din ei
11111hlând cu opinci, încălţăminte nu tocmai potrivită pentru timpul umed şi rece,
1 I itanul
Berea solicită ca din acest depozit să se dea încălţămintea necesară
11111 lnrmi lor argeşeni.
Nici în judeţul Muscel evenimentele nu au evoluat pe un alt făgaş, dovadă
11portul maiorului Costia, comandantul Cercului de recrutare, din 6 noiembrie I 918.
I 1 11 acest raport solicita aprobare pentru concentrarea jandarmilor necesari pentru paza
111 rmil or regimentelor 30 şi 70 infanterie şi a materialelor rămase aici . Concentrare
1111pu ă de faptu l că trupele germane nici nu apucaseră să evacueze oraşul că populaţia
l•ll 1111 a şi început să devasteze localurile, luându-le „geamurile cu cercevelele
111111plect". Fapt ce mai mult ca sigur că l-a impresionat pe maiorul Costia care, mai
·h purte, arăta în raport că este imposibil ca administraţia poliţienească să facă paza
1111 1pletă a oraşului şi a localurilor militare. Mai mult decât atât, însăşi poliţia a cerut
1f i, I să i se concentreze oamenii pentru menţinerea ordinii în oraş şi pentru paza
1tlll'ic ii de cherestea, a depozitu lui de maş ini şi a liniei ferate înguste, pe care germanii
1 rn n s truiseră în Câmpulung Muscel ş i pe care au lăsat-o intactă , însă de la care
l'"l'll l aţia a furat tot materialul de lemne.
În egală m ăs ură, concentrarea jandarmilor era necesară pentru paza
11111ltenciarului local.
Pentru întreţinerea personalului concentrat, maiorul Costia propunea ca
lu 11irea să se facă de către cercul de recrurare prin alocarea unei sume de bani şi, în caz
11 111, chiar în natură. Asta pentru că Prefecturii îi era imposibil să asigure întreţinerea
11.l i, deoarece la evacuarea oraşului , trupele germane au confiscat şi ridicat suma de
•li OOO le i, averea judeţului ce se găsea depusă la Administraţia Financiară Muscel şi
li >0 .000 lei, banii statului, depuşi la Ministerul de Fina nţe .
Cu toate greutăţile întâmpinate, lipsa de personal, de resurse financiare şi de
1 I 1\ia populaţiei , autorităţile au reuşit să impună ordinea şi chiar să o menţină . Cu
11111 I eforturi, mai cu seamă pentru că garda, formată din oameni angajaţi cu plată,
111 lă care în felul acesta devenea foarte slabă. Vulnerabilitate a cărei consecinţă era
11 guranţa ce continua să existe în oraş . Argument pe care maiorul Costia îl invoca
111 a se aproba concentrarea unui număr de oameni pentru a avea o unitate armată cu
111 'să se poată face faţă oricărei dezordini ce s-ar fi putut ivi în reşedinţa de judeţ.
La mom entul raportului , paza cazărmilor se făcea cu plutonierii şi furierii
1 ·ului de recrutare, absolut insuficienţi însă . Mai cu seamă că nici pentru întreţi11erea
1 ;, tora nu mai existau resurse. Deoarece germanii, când au evacuat oraşul , au luat şi
1111tlul de la cercul de recrutare, iar de la compania de jandarmi au luat îmbrăcămintea,
I 111ontele (de exemplu zahărul), şi au ars armele. Singurele arme de care mai
111 uneau jandarmi erau cele câteva strânse din comunele pe unde a fost fron tul în
I
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Tabloul dezastrului celor doi ani de ocupatie din judeţele Argeş şi Muscel şi ni
momentelor retragerii, datorat într-o proporţie covârşitoare armatelor de ocupaţie, aven
sil fie întregit de raportul directorului general al Direcţiei Generale a C.F.R., Gheorghr
Strătilescu, adresat Ministerului de Război pe 22 noiembrie 1918. Iată, aşadar, tris111
situatie a C.F.R., aşa cum au găsit-o inginerii români trimişi în recunoaştere pe linh1
Bucureşti - Piteşti - Craiova în luna noiembrie a anului 1918: în timpul retragerii,
trupele germane au luat 70-80 de locomotive, mare parte de la C.F.R., o mulţime dn
vagoane încărcate cu diverse materiale, aparate telefonice şi telegrafice, combustibil,
uleiuri, maşini-unelte, curele de transmisiune, scule de ateliere, rezervoare. Cu uite
cuvinte, o mare cantitate de material rulant ce aparţinea C.F.R„ mai mult decât neccsnr
pentru restabilirea circulaţiei trenurilor. Lipsa acestui material rulant împiedica n11
numai reorganizarea serviciului C.F.R., dar însăşi punerea în circulaţie a trenurilor avt'n
sil fie întârziată din cauza lipsei de locomotive, vagoane, aparate telegrafice ~I
telefonice, precum şi maşini unelte pentru reparatiile strict necesare locomotivelor ~I
vagoanelor, căci din cauza lipsei de maşini-unelte, scule şi curele de transmisiune,
atelierele din depourile Piteşti şi Piatra Olt nu mai puteau lucra mult timp. Rugăminten
stăruitoare adresată Ministerului de Război, ca prin mijloacele şi organele de care sr
dispunea a se lua măsurile cele mai urgente pentru a împiedica trecerea peste frontierll n
acestor materiale, încheia raportul directorului Striltilescu, încă o mărturie a tragediei
acelor vremuri. Însă şansele de recuperare a acestui material rulant nu erau epuizatl1,
deoarece toate aceste vagoane încărcate şi locomotivele erau garate prin diferite gilri dr
pe linia Piatra-Olt- Căineni, pregătite în orice moment pentru a fi trecute frontiera.
De altfel, acestea au fost evenimentele deosebite petrecute în acele zile, căd
după eliberarea jandannilor agitaţia a început să se estompeze şi oamenii să st'
liniştească, mai cu seamă în urma măsurilor de ordine şi sigurantă luate de căpitanul
Berea şi compania sa de jandarmi. Căpitan care raporta că exploatând la maxim
mijloacele de care dispuneau, jandarmii din subordinea sa veghează necontenit să nu sr
mai producă alte tulburări, totodată exprimându-şi speranţa că nici un fel de alin
mişcare nu avea să se mai producă în următoarea perioadă de timp. Fapt posibil, printre
altele şi pentru că jandarmii şi-au asumat răspunderea şi grija de a menţine ordinea 1,;11
toată puterea. Cu toate că, ţinea să sublinieze căpitanul de jandarmi, un număr de 50 de
jandarmi în Piteşti nu era suficient, deoarece în oraş erau multe fabrici de produse
alimentare, mari depozite, care necesitau mai multe forţe pentru asigurarea pazei, fiind
pennanent o tentatie pentru populatia lovită de nenorocirile războiului.
Printre alte neajunsuri raportate de căpitanul Berea se număra şi greutatea de u
transmite ordine şi de a primi rapoarte. Singurul mijloc care făcea posibil acest lucru
era curieratul. Mai mult decât atât, curierul nu putea decât să se deplaseze pe jos,
deoarece trupele de ocupaţie confiscau orice animal sau vehicul ce întâlneau în calc.
Prin urmare, orice mijloc de comunicaţie, cât de cât mai rapid, lipsea mai ales pentru
nordul judeţului, unde toate drumurile erau circulate de trupele Puterilor Centrale aflate
în retragere. Cât despre legăturile telefonice sau telegrafice, acestea lipseau cu
desăvârşire.

În încheiere nu ne mai rămâne decât să subliniem încă o dată realităţile
deosebit de grele cilrora a trebuit să le facă fată atât populaţia, cât şi autorităţile.
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EVERY DAY REALITY IN ARGEŞ ANO MUSCEL AFTER
THE RETREA T OF THE TROOPS THA T OCCUPIED THE COUNTRY

Abstract
The leaving of the troops that occupied the country surprised the local
which were completely unprepared for such moments. They had to prevent
"ml stop the abuses and the destruction caused by the enemy as well as to prevent the
1ll~urder caused by the population upset after two years of occupation. The fact refers
1111ly to Argeş County and Muscel County.
~111horities
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