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Valeriu Florin Dobrinescu - Horia Dumitrescu
- text îngrijit Autorul acestor însemnări, Mateescu Vasile, s-a născut la 2 aprilie 1872 în
localitatea Titu, plasa Bolintin, judeţul Dâmboviţa. După ce a urmat Şcoala de ofiţeri de
infanterie (1 X 1897-1898), a devenit, la 1 iulie 1899, sublocotenent si a fost repartizat
la Regimentul 30 Infanterie (Înalt Decret nr.3036). La 10 mai 1904 a fost avansat
locotenent (Înalt Decret nr. 1721), iar de la 22 octombrie 1907 repartizat la Regimentul
28 Infanterie (Ordin de zi nr.880).
Devenit căpitan, la 1 octombrie 191 1 , va participa la al doilea război balcanic.
Războiul de întregire a neamului îl găseşte în Regimentul nr.28 " Radu Negru"
(14 august 1916 - 1 iulie 1918), din această perioadă datând şi însemnările inedite pe
care le tipărim. A comandat Batalionul m, compania a 12-a.
Avansat maior, la 1 septembrie 1917, şi It. col. la 28 martie 192 1 , Vasile
Mateescu a fost trecut în rezervă la 1 februarie 1928 cu acest grad1•
·

•

•

Vineri

•

octombrie 1916
După atâtea pierderi de ofiţeri şi trupă din partea noastră se renunţă
deocamdată a se mai da atac de front asupra inamicului de la Tabla Butei, asa că stăm pe
poziţie în supraveghere. Batalionul meu are sectorul de pază pe D. Mă�ăilă ; cum şi valea
Teleajenului - vremea ceţoasă.
Sâmbătă 8-1 5 octombrie (sâmbătă)
Stăm în situaţiunea de mai sus. Se dispune ca eu să iau comanda Bat.3 în locul
Căpitanului Călinescu care este bolnav.
Se dispune asemenea că în Valea Teleajenului să se ducă· un"Batalion în loc de
Companie.
Se trimite căpit. Nicolescu D. cu Comp. 7, 8, 9 şi 1 1 , iar eu cu Comp. 5, 6,
1 O şi 12 rămân la Mânăi.
7

1 Datele biografice şi participarea la campaniile din primul război mondial au fost extrase din
Arhiva Monitorului Apărlrii Naţionale, Memorii Bătrâne, curent 1 10, dosar Lt.col.Mateescu Vasile
şi Colecţia ,Jurnale de OperAţiuni " curent 833, Regimentul "Radu Negru " nr.28, Jurnal de
OperAţiuni (14 august 1916 - 1 iulie 1918), curent 834 (1 iulie 1918-1 aprilie 1921), din cadrul
aceleiaşi arhive.
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Duminică 16 octombrie 1 9 1 6
Se hotărăşte iarăşi pentru a începe atacul asupra Tablei Buţei, însă în mod mai
metodic.
Se dispune ca progresiv să fie atacat mereu, atât pe ambele flancuri cât şi de
front. În acest scop se trimite Maior Becheanu din Reg. Tecuci 24 cu un batalion să
ocupe muntele Tătarul Mare, după dreapta.
Se începe mişcarea progresiv şi se ajunge ca la 20 octombrie Joi, muntele
Tătaru Mare să fie ocupat, iar Batalionul după Telejenel să ocupe pe stânga Muntele
Colţul. Eu sunt la D. Mânăi.
Vineri 21 octombrie
Bat. Nicolescu după stânga se menţine, cel după dreapta (Maior Gecheanu), se
retrage după Tătarul Mare, înapoi pe Coama dintre Siriuri.
Corpul 2 armată deleagă pe căpit. Manolescu Chiriaculea ca cu 6 companii să
recupereze Tătarul Mare.
Până Duminică 23 octombrie nu se ştie nimic de Căpit. Manolescu ce a
făcut. Tocmai seara se primeşte de la el raport că a ocupat Tătarul Mare.
Mi se dă şi mie ordin ca în acea noapte să mă duc pe Tătarul Mare. Mă
conformez ordinului şi plec, şi ajung pe munte Luni 24 octombrie ora 2 p.m. Eu iau
comanda companiilor din stânga (C. 10.24 şi 5) iar Manolescu pe a celor din dreapta
(C.2.6.12).
Luni 24 şi Marţi 25 trec cu bombardament de Artilerie.
Marţi noaptea primim ordin ca a 2 zi Miercuri 26 octombrie (sf. Dumitru) să
atacăm Tabla Buţei. - Luăm măsuri.
Inamicul nostru însă mai pişicher, căci desigur ne-a prins (interceptat) ordinul· ce
ni se transmisese prin telefon, ne-a luat-o înainte căci în loc să atacăm noi, ne-a atacat el.
Doamne, ce infern, ceva nemaipomenit şi de neînchipuit. Trage germanul de
ne svântă. Muntele care are 3 km lungime şi 1500 m înălţime, se cutremură, se mişcă ca
o mărgea, pare că este o strachină de piftie.
Noi stăm în tranşee în acest infern de iad şi foc de la 7 dim. până la 4 după
prânz. Când nemaiputând rezista atacului infanteriei inamice, care a sosit la baionetă cu
multe mitraliere şi multă omenire, suntem nevoiţi a ne retrage sub poalele muntelui. După
ce ne adunăm şi ne strângem sfărămăturile rămase, vedem că din 900 am rămas mai
puţini ca 600, deci peste 300 pierderi am avut. Săracii voinicii noştri, la mulţi le-au rămas
oasele pe muntele Tătarul Mare. Aici a pierit Plutonier Vasilescu (Dumnezeu să-I ierte) şi
câţi alţii care mai. de care, mai bravi şi mai vrednici. Era ordin să nu ne retragem cu nici
un preţ. Noaptea de 26-27 am petrecut sub poalele muntelui, iar a doua zi am venit la
Poiana Condrei, unde am stat până la 3 noiembrie, joi, în avanposturi pe valea Siriului
Mic.
Vineri 4 noiembrie. Este viscol grozav, zăpada de • metru.
Soseşte un batalion de miliţieni şi ne înlocuieşte, iar noi plecăm la Vârful lui
Crai.
Aci, atât batalionul meu cât şi batalionul 1 al Maiorului Starosin, sub comanda
It. colonel Stăncescu, primim ordin a porni la Cheia (Bratocea) şi a ne pune sub ordinele
Div. 3. Plecăm şi ne ducem.
Pentru a doua zi, sâmbătă 5 noiembrie ni se dă ordin să fim gata de plecare
la Predeluş. În timpul nopţii, ordinul se revocă şi rămânem pe loc.
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Sâmbătă 5 'i duminică 6 noiembrie trupa face baie şi se primeneşte după
aproape 3 1uni de zile. Era şi timpul, căci păduchii prea crescuseră mari.
1
Luni 7 noiembrie. Primim ordin a merge înapoi la un sat Isvoarele pentru a
ne reorganiza şi a ne completa efectivele care au scăzut foarte mult. Batalionul meu din
1080 oameni, a rămas cu 400 iar C.6 din 260 oameni a rămas cu 75 şi C. 12 cu 104, Doamne, ce prăpăd. Ajungem la lsvoare (25 km depărtare).
Primim oamenii pentru completare. Sunt din toată ţara şi din toate regimentele,
îmbrăcaţi în fel şi fel de culori, cu arme fără curele, fără centurioane. Săracă ţară! Are
fiecare câte o traistă albă de pânză, atâmată de gât, pentru a ţine pâinea.
Marţi 8 noiembrie (sf. Arhangheli), Miercuri 'i Joi 9 'i 10 noiembrie
stăm pe loc şi îi mai învăţăm puţină instrucţie.
Vineri 1 1 noiembrie pornim înapoi de unde am venit. Batalionul Stareşiu
rămâne la Cheia, la Divizia 3, iar eu cu batalionul mă duc pe valea Telejenelului spre a
schimba batalionul nostru pentru ca să facă şi el baie şi să se completeze.
Sâmbătă, duminică ,1 luni trec relativ în linişte, doar câteva obuze inamice,
vreo 15 la număr, duminică după prânz, mă vizitează şi îmi dau bună ziua foarte
aproape. Suntem deznădăjduiţi, căci ne vedem ţara în pericol şi Oltenia şi Dobrogea
ocupate de inamic cu toate sacrificiile noastre, căci s-au pierdut peste 150 de mii de
oameni.
Nădejdea ne este la Cel de Sus că poate încă nu ne-a uitat, şi ne va purta de
grijă, nouă şi ţării noastre. Ne gândim la familiile noastre, care unele sunt sub jugul
germanului deja (Oltenia), iar altele în pericol de a fi cotropite de vrăjmaş, cum sunt
scumpa mea soţie şi nepreţuitele mele copile. - Doamne, ajută-le!
Marţi 1 5 noiembrie
Primim 1.0. de zi al M.S.Regele prin care se face cunoscut că armata noastră
de Nord din Moldova împreună cu trupele Rusiei vor lua ofensiva, iar armata a Il-a să
lupte în defensivă.
Nădăjduim că se mai poate spera încă, ca să dăm pe inamic afară din ţara
noastră.
Miercuri 1 6 'i Joi 1 7 noiembrie
Lucrurile stau cam neschimbate. Nici un progres, din nici o parte.
Vineri 1 8 noiembrie
Comunicatul ne spulberă orice speranţă. Trupele noastre s-au retras după Olt şi
de la Câmpulung înapoi de Piteşti, având loc lupte la Goleşti.
Nu pot dormi toată noaptea. Mă gândesc la cele două fetiţe ale mele şi la
soţioară. Ce vor fi făcând şi pe unde vor fi - or fi plecat din Piteşti.
Sâmbătă 1 9 noiembrie
Se comunică oficial victoria noastră de la Comacea unde 4 Divizii inamice au
fost bătute. Nutrim speranţa că poate soarta armelor se va putea întoarce încă.
Duminică 20 noiembrie
Sunt trimis să iau comanda trupelor de la Curmătura Crasnei. N-am ce face,
trebuie să plec. De la îmbolnăvirea lui Călinescu, eu mereu am fost calul de bătaie al
Regimentului, mulţumită colonelului Negulescu, care tot timpul m-a trimis dintr-o parte în
alta. Sunt un fel de jidov rătăcitor şi port în mână toiagul pribegiei. Nădejdea mea este în
Dumnezeu şi în norocul alor mei.
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A început să transpire, că în curând vom începe retragerea generală spre
Moldova; cu toate acestea şefii noştri pare că intenţionat vor să ne distrugă. Dau mereu
ordine de atac. La cota 1472 de la Curmătura Crasnei unde a atacat Divizia 6, au pierit
peste 1000 de oameni. Să înţeleagă cine o vrea şi-o putea, căci eu nu pot înţelege nimic;
ba înţeleg. Este o mare nenorocire pentru ţară, astfel de şefi. Ne trimit la moarte sigură
ca şi turma de oi, iar dacă norocul şi soarta ţi-au ajutat şi te-ai întors în viaţă, bagi de
seamă că ei sunt chiar geloşi. Pe când germanul ţine a nu pierde oamenii, ai noştri din
contra, vor să rămână absolut fără oameni, o fac din răutate, din nepricepere şi căutând
să-şi capete faimă. Se fac schimbări în comandamente. Toţi ofiţerii superiori sunt
îndepărtaţi şi înlocuiţi cu ofiţeri de stat major. Cred că totul provine din cauze vechi. Să le
dăm dreptate, căci nu ştiu ce fac. Până acum nu am văzut încă veni unul după la Statul
major să vină pe linia de luptă, pe front, Nu s-au apropiat mai mult ca 1 O km, dau ordine
după hartă, sunt tari de tot, sunt ritoşi şi nici nu te bagă în seamă. Dezastrul nostru este
că,. nu avem maşini şi servim numai de carne pentru tun. Inamicul luptă cu 2 forţe. Ofiţeri
pricepuţi, adică şefi care caută de cruţă lumea şi maşini multe, foarte multe. Cu aceste
două puncte ne sunt superiori. Dacă nu le-ar avea, noi ne-am juca cu ei. Dar ne merităm
soarta, căci şefii noştri nu ne cunosc. Fac acest lucru din răutate, din meschinărie, din
nepricepere şi incapacitate şi din îngâmfare, căci ei se cred că sunt zeii şi noi simpli
muritori. Soldatul şi ofiţerul după front îşi fac cu prisosinţă datoria şi se sacrifică pe altarul
patriei, fără vorbă multă. Atât munţii cât şi toată graniţa, s-au îngrăşat de trupurile eroilor
noştri soldaţi căzuţi cu grămada.
Luni 2 1 noiembrie 1 91 6
Se dau ordine scrise pregătitoare, pentru retragere. Se începe cu trimiterea
trăsurilor. Este vreme urâtă. Ninge, este frig tare.
Marţi 22 noiembrie
Vreme urâtă, cu arme în mână pe graniţă, aşteptăm ordine de retragere.
Miercuri 23 noiembrie
Ninge mereu, este frig. Ne găsim la 200 m de inamic în Curmătura Crasnei, un
fel de mormânt de viu. Artileria inarnică bate mereu cota 1472, unde ai noştri, stau pe
jos, morţi ca berbecul.
Joi 24 noiembrie
Ordin de retragere noaptea la ora 2. Am pornit cu batalionul de la Vâna Mare,
(Morcovoaia) şi pe culmea dintre Sirii, am ajuns la ora 8 dim. la Poiana Condrei. Frig, ger
şi ninge.
Vineri 25 noiembrie
Am pornit la 9 dimineaţa spre Kiojdul Mic. Drumul greu şi rău. Seara am ajuns
la Răsceni, unde am dormit. Tănăsescu s-a predat.
Sâmbătă 26 noiembrie
Am primit ordin ca cu batalionul meu, să mă duc în avanposturi la Cătina. Am
dormit la Moara lui Enache.
Duminică 27 noiembrie
Am fost atacat de inamic şi am pierdut 300 oameni: morţi, răniţi şi prizonieri.
Prizonier şi subit. rezervă Popescu Teu. M-am retras 600 metri înapoi pe altă poziţie.
Luni 28 noiembrie
Seara inamicul ne-a atacat din 2 părţi şi a trebuit să ne retragem la Scărişoara.
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Marti 2 9 noiembrie.
Am �cupat poziţie la vârful Babei, iar noaptea ordin de retragere spre Cislău şi

Miercuri 30 noiembrie
Am fost puşi pe poziţie Bat.2 şi 3 cu ordin de a rezista şi a nu ne retrage.
Inamicul ne-a atacat. Bat.2 s-a retras, iar eu am rămas singur şi nu m-am retras dincolo
de Viporeşti, decât numai după ce inamicul m-a impresurat. Am pierdut şi aci 300
oameni şi am scăpat ca prin minune. Subit. Chihaia cu 2 plutoane au căzut prizonieri.
Am dormit în Unguroiu. Dimineaţa am plecat în retragere şi la satul Pleşcoi, unde este un
spital mare şi frumos, inamicul ne-a surprins mergând pe drum toată brigada şi cu 8
tunuri ne-a bătut şi ne-a împrăştiat.
Noaptea cu sfărămâturile regimentului, vreo 400 oameni ce ne-a mai rămas,
am dormit în corn. Haimanalele la un loc cu ruşii. Este prima dată când ne întâlnim cu
ruşii care luptă în faţa Buzăului. Calul meu Mielul a fost lovit de pietre din cauza exploziei
obuzelor inamice şi şchioapătă.
Joi 1 decembrie
Mergem mereu înapoi spre Râmnicu Sărat. Seara am fost pus de Divizie în
avanposturi la Murgeşti. Noroi mare.
Vineri 2 decembrie
Marş de retragere până în valea Sălciei, unde am dormit noaptea. Ruşii au
ocupat poziţie pe dealul Apostarii.
Sâmbătă 3 decembrie
Ocupăm poziţii pe dealul Sonticari şi stăturăm până Duminică 4 decembrie.
Am ocupat poziţia pe dealul Marghiloman şi Deciului. Am dormit în Cătăuţi, în a 2-a zi şi
am intrat în avanposturi, pe D.Marghiloman unde am stat şi am luptat până în ziua de 15
decembrie când s-a dat ordin de retragere spre Kiojdeni - Dumitreşti. Eu sunt cam
bolnav, am căpătat 48 ore scutire, seara am dormit într-o şură de paie, iar a doua seară
în satul B�rdeşti şi a 3-a seară la Blidarele.
In ziua de 18 decembrie m-am dus după regiment la Odobasca. Seara am
dormit la Arva, peste Milcov, adică în seara de 19 decembrie.
Marţi 20 decembrie
Am ocupat poziţie deasupra satului Arva, unde sunt făcute tranşee.
Miercuri 21 decembrie
Ne-am retras spre Boloteşti, bombardaţi de artileria inamică şi am format
rezerva Armatei 2.
Joi 22 decembrie
Am pornit din Boloteşti şi ne-am dus pe dealul Gorunului, iar aci pe dealul
Hoţilor, între schiturile Tarniţa şi Buluc, după aceea iar la Boloteşti înapoi, căci se greşise
ordinul. Ca întotdeauna ordine contra ordine, dezordine.
Vineri 23 decembrie
Ne-am dus înapoi iară pe dealul Gorunului.
Sâmbătă 24 decembrie
Stăm pe poziţie la Dealul Hoţilor. Noaptea dormim acolo, iar la ora 5
dimineaţa se trag clopotele la biserici. Tocmai atunci ne dăm seama că este dimineaţa
Crăciunului. Am pierdut orice judecată, orice gândire. Am devenit nişte brute. Clopotele
se trag la un loc cu bubuitul tunului şi pocnetul puştii. Ce ironie: ochii mi se umplu de
·
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lacrimi. Plâng ca un copil şi mă gândesc la fetiţele şi nevestica mea ce vor fi făcând sub
jugul străin. Nu mai ştiu nimic despre ele, de la 6 noiembrie, de când am ultima lor
scrisoare. Nu ştiu pe unde vor fi, or fi plecat din Piteşti şi unde vor fi rămas.
Duminică 25 decembrie
Sfânta zi a Crăciunului. Nu avem nici pâine, cel putin goală să mâncăm.
Primim ordin de retragere spre Găgeşti. În Boloteşti am intrat Într-o sfântă biserică şi
ne-am rugat pentru ai mei. Ajunşi în Găgeşti, am stat până seara, când ne-am retras
peste râul Putna şi am ocupat poziţie pe malul stâng, deasupra comunei lreşti. Aici,
poziţiunea este foarte tare, de neluat. Are lucrări, şanţuri şi reţele de sârmă. S-a adus
multă artilerie. Suntem amestecaţi cu ruşii. Am stat pe această poziţie până în ziua de 8
ianuarie 1917, când am fost retraşi după front, pentru a ne reface. Plecăm la refacere
cu vreo 1000 de oameni din 4000. Deci 3000 de pierderi. Suntem d�sculţi, dezbrăcaţi şi
plini de păduchi. Ger mare, suferim mult de frig.
Ne-am retras pentru refacere, într-un sat dezastruos, plin de ruşi, boli multe,
febră tifoidă şi holeră, numit Drăguşeni - jud. Putna. Ruşii se poartă prost cu noi. Nici nu
ne bagăA în seamă. Soldaţii lor sunt în stare să ne bată şi să ne împuşte chiar pe noi
ofiţerii. In 1877 armata română a luptat pe cont propriu, ca după 40 de ani să fim puşi
sub ordinele ruşilor. Aici la lreşti am fost puşi sub ordinele generalului baron Manes
Marin. Aici mi-a sosit în fine la 10 ianuarie 1 9 1 7 , ordonanţa de acasă, soldatul
Negrescu Ion, astfel că tocmai acum aflu că îngeraşii mei iubiţi, copiliţele mele scumpe şi
draga mea soţioară, au rămas acolo şi nu au plecat. S-au dus în comuna Mogăceni Teleorman. Acest fapt mă bucură mult, primind ceva veşti de acasă deşi soldatul este
plecat de acolo, de la 1 7 sau 18 noiembrie, deci aproape două luni de zile. Nu am ce
face decât să mă rog bunului Durnnezeuzeu ca să le aibă în sfânta lui pază. Dacă
Dumnezeuzeu va fi bun şi ne va ajuta, ne vom mai revedea poate. Este cu toate acestea
îngrijorător. De 5 luni să nu-ţi vezi copiii şi nevasta, să ajungi să fii plin de păduchi, să
ajungi ca azi să nu ştii ce zi este, să ajungi brută nesimţită, este oribil. Doamne, ajută-mi
să-mi revăd scumpele fetiţe şi draga soţioară. Ţine-le Doamne sănătoase şi voinice. Dă-le
Doamne putere să înfrunte străinătatea şi singurătatea şi aibi-le în sfânta ta pază. Fă
Doamne ca să sufere şi ele cât mai puţin. Cât n-aş da să ştiu acum cum se găsesc.
Doamne ajută-ne!
Terminat de scris aceste note până aci, Joi 1 2 Ianuarie 1 9 1 7 . Ruşii au făcut
mult rău în ţară: jaf, foc şi pâljol. Este ceva nemaivăzut, nemaipomenit. Atâta jale şi
chiar, mai grozavă decât cea descrisă de poetul Goga. Aici, în Drăguşeni, aflăm în fine că
boierii, nu au voit a mă face şi pe mine maior, aşa că am rămas tot un biet căpitănaş.
Doamne fă ca cel puţin atâta supărare să am, fă ca să fiu tare şi să am norocul să trăiesc
şi să mă înapoiez iarăşi la scumpele mele trinităţi, să le găsesc sănătoase şi în viaţă şi nu
mai voiesc nimic altceva. Numai paguba aceasta să o am. Nu ştie toată omenirea că în
Ţara Românească se comit cele mai strigătoare nedreptăţi.
De aceea am şi ajuns unde ne găsim şi cu toate acestea tot nu ne-am învăţat
minte. S-au făcut maiori şi cine nu s-a gândit vreodată că are să poată ajunge aici. Ce să-i
faci, fiecare cu norocul lui. Lasă eu să am norocul să trăiesc, să mă întorc iarăşi la
îngeraşii mei nepreţuiţi şi voi fi cel mai fericit muritor. În fine, se fac noi propuneri de
avansare. Aud că m-a recomandat din nou să fiu înaintat. Nu mă mai preocupă nimic,
decât m� munceşte gândul, pentru nepreţuitele mele copiliţe şi pentru scumpa mea
soţioară. In Drăguşani - jud. Putna stăm până la 1 3 februarie. Au început primele cazuri
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de tifos exantematic şi de febră recurentă. La început făceam instrucţii şi diferite exerciţii.
Din cauza ivirii bolilor se suspendă orice exerciţii. Nu mai avem ce mânca. Se fierb boabe
de po�b. Pentru vite nu se mai găseşte nutreţ. Caii mei încep a se nutri cu crengi de
copaci. In ziua de 13 februarie plecăm iarăşi pe front spre a schimba alte trupe care
urmează a se odihni. Colonelul Sturza se predă inamicului şi avea planul să se predea cu
toate trupele, dar nu a reuşit. Mergem pe front la Răcoasa şi Verdea - jud. Putna, în
apropiere de mănăstirea Soveja. Regimentul 28 ca cel mai încercat de boli se destină a
forma rezerva Diviziei şi rămâne în satul Verdea pentru diferite servicii şi comenzi. Frontul
inamic nu este mai departe ca 1 km. Eu şi cu batalionul meu primesc însărcinarea a
construi adăposturile pentru postul de comandă al Diviziei 3 şi în ziua de 1 7 februarie
mă apuc de lucru la Dealul Curmătura. Seara vin cu trupa şi dorm în satul Verdea, un sat
absolut sărac şi unde toată populaţia civilă este bolnavă. Ninge rău de tot. Zăpada a ajuns
mare de 2 m. Lucrez mereu la bordei până la 26 Martie (Aoriile). Am isprăvit bordeiele.
Divizia se mută în ele. Mă mut şi eu cu batalionul în pădure, lângă Divizie. Primăvara a
început să vină. Zăpada s-a topit. De 50 zile nu mănânc decât fasole si sunt foarte
mulţumit că am şi pe aceasta. În fine, începe a se auzi că eram să fiu pe ' punctul de a
pierde cu totul ţara. Ruşii cu nemţii se înţeleseseră ca nemţii să ia Muntenia şi ruşii să ia
Moldova. Aceasta era hotărât pentru ziua d� 6 martie. Lovitura însă nu a reuşit, s-a
descoperit la timp, iar Ţarul Ruşilor a fost nevoit să abdice pe ziua de 3 martie. Anglia
ne-a salvat. Nu mă mai preocupă altceva nimic, decât gândul acasă, la ceea ce-mi sunt
atât de scumpi, mai mult ca lumina ochilor. Acest gând mă munceşte zi şi noapte,
gândindu-mă la scumpele şi nepreţuitele mele fiinţe, îngeraşii mei mult iubiţi, soarele
meu, nădejdea şi speranţa mea, dorul de a trăi pe pământ numai pentru aceste scumpe
copile şi adorată soţie. Mă munceşte gândul mereu, căci văd cu durere, că timpul trece,
vremea se înrăutăţeşte şi speranţa într-un viitor apropiat nu se întrezăreşte. Scrie în
jurnale că francezii şi englezii �u început a înainta şi a-i bate pe şermani. America a
declarat şi ia război neamţului. In Asia, englezii şi ruşii bat pe turci. In fine, a început să
ne mai gândim la un posibil sfârsit al acestui teribil război. În schimb, de la noi de acasă,
nu putem afla nimic ce se p�trece pe acolo. Îndurăm mizerie, lipsuri si boli. Ne
cutremurăm gândindu-ne şi judecând că în ţinutul ocupat, o fi mai rău. În ziu� şi noaptea
de vinerea Paştelui � lucrat la şosea căci Sâmbătă 2 aprilie soseşte M.S. Regală
Principele moştenitor. In ziua de Paşti am stat în repaus. S-au dat trupei câte două ouă, o
bucată cozonac şi 1 litru de vin. Eu şi cei 6 ofiţeri cu care mă aflu la un loc am primit de
fiecare câte 6 ouă, 1 cozonac, 1 litru tuică si 3 litri de vin. Am început a mânca ciorbă de
urzici. În ziua de Paşti, inamicul a bo�bardat satul Verdea şi a omorât vreo 6 persoane
civile şi militari. Populaţia civilă a fugit îngrozită pe câmp şi în pădure. Când am văzut
femeile fugind şi plângând cu câte un copil mic în braţe şi 4-5 mărunţei ca scumpele mele
copile şi numai în cămăşi şi cu capul gol, m-au trecut lacrimile, gândindu-mă şi la fiinţele
mele, în ce stare se vor fi găsind şi ele. Speranţa şi nădejdea sunt la Cel de Sus. Prinţul a
făcut Paştele aci la noi la divizie iar Luni 3 aprilie a plecat mai departe. A trecut şi pe la
bordeiele mele. L-am întâmpinat şi i-am dat raportul. Mi-a mulţumit şi mi-a întin� mâna.
Timpul s-a schimbat, a început a ploua grozav. Pică în bordei mai rău ca afară. Imi dau
mult de lucru bordeiele Diviziei, vreo 25 la număr. Lucrez să-I fac pe al Comand. Diviziei
să nu mai pice în el. Mai sunt vreo 1 O zile şi trebuie să ne retragă după front pentru o
lună, să stăm în repaus.
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21 aprilie. Unde aşteptam şi credeam că la 1 5 ne va retrage după front, din
contra, astă seară, Vineri, ne-au trimis în tranşee să schimbăm Regimentul 2 Vânători.
Eu cu batalionul am fost aşezat la N.E. de Mărăşeşti. Inamicul este în faţă la 500 metri
depărtare.
24 aprilie. Ziua onomastică a scumpei mele soţioare. Dumnezeu să-i ajute să
fie sănătoasă, împreună cu nepreţuitele noastre odrasle şi scumpi îngeraşi. Doamne, ai
grijă de ele şi dă-ne tăria de suflet să putem răbda spre a nu ne topi de dor.
Doamne, dacă altă minune nu vrei să faci, ca să se scurteze şi să se termine
odată acest îngrozitor război, fă cel puţin ca să le văd şi să fiu cu ele, în somn să le pot
visa, căci şi de această fericire sunt lipsit până acum. Ce n-aş da, ca să ştiu cum se găsesc
ele acum şi dacă sunt sănătoase şi în viaţă.
Speranţa şi nădejdea sunt numai la tine. Doamne, îndură-te şi aibi milă de noi!
12 Iunie. Suntem tot pe front. Nu mai este nădejde de schimbare, am aşteptat
din zi în zi să pornim, să luăm ofensiva. Chiar de am lua acum şi tot târziu este. Inamicul
desigur că va pune mâna pe recolta grâului, pe care 'desigur o fi şi început să-I secere.
Micile veşti ce mai putem şi noi afla, ne spune că în teritoriul ocupat este lipsă
mare, jale mare. Dacă ruşii se vor decide să pornească, pornim şi noi.
Am depus la Împrumutul Naţional lei 2000; atâta am putut şi eu strânge până
acum din cei 185 lei lunar ce primesc ca soldă, căci 500 de lei pe lună mi se reţin mereu
pentru familie, deşi este cert ca lumina zilei, că soţia mea scumpă şi îngeraşii mei
nepreţuiţi nu trebuie să fi mai putut primi nici un ban, de la 1 noiembrie 1916. Deci mi
s-au reţinut până acum 3200 lei de la 1 noiembrie 1916 1a 1iulie 1917. Până la 10 iulie,
am stat pe poziţie cu batalionul. Din ziua de 8 iulie ora 12 a început la noi
preparaţiunea cu artileria, în vederea ofensivei ce se va începe. Acest bombardament
făcut cu 150 tunuri de toate mărimile a ţinut neîntrerupt, până în zorii zilei de 1 1 iunie,
când am pornit la atac. A fost un infern acest joc de artilerie, ceva de neînchipuit, ceea ce
nu se poate descrie; trebuie să ai nervii prea tari ca să nu înebuneşti de-a binelea. Am stat
în adăposturi unde aveam putini pline cu apă, ca să nu murim de sete, căci afară din
adăpost era imposibil să ieşi. Cu toate acestea, spre ciuda şi necazul mare al nostru,
afurisiţii �e ruşi, printre iadul acela de foc ce cădea pe ei, îi auzeam din când în când
pic-poe. In zorii zilei de 1 1 Iulie, ce anume zi din săptămână o fi, nu stiu, trupele noastre
au pornit la atac. În două ore, z.!dul de oţel al nemţilor, a fost prăbuŞit şi i-am dat peste
cap, am avut însă pierderi mari. In ziua de 15 iulie, după lupte continui am ajuns pe râul
Putna la satul Valea Sării, unde ne-am oprit si întărit pe pozitie. Aici a murit D. Ionescu si
alţi elevi şi au fost îngropaţi unde au căzut �orţi. În timpul �cestei înaintări, s-au pierd�t
cam 400 de oameni din tot Regimentul. Am stat pe poziţie, până în noaptea de 3 1 iulie
spre 1 august, când cu regretul în suflet a trebuit să dăm iarăşi înapoi, fără luptă însă, ci
din cauza grozavelor lupte de la Mărăşeşti şi Bucovina care ne-au forţat să ne dăm înapoi,
fiindcă ne găseam prea înaintaţi. Ne găsim în cea mai critică situaţiune, căci nemţii voiesc
a ne rupe frontul şi a ne forţa să ne retragem spre Rusia, în care scop s-au luat chiar
măsuri de o eventuală evacuare a Moldovei.
Ne-am retras înapoi până pe înălţimile de pe dreapta Şuşiţei, deasupra
Câmpurilor şi Răcoasei. Regimentul nostru a fost pus pe renumita înălţime Momâia, care
până la pornirea noastră la ofensivă fusese stăpânită de nemţi. Am stat aici până la 7
august, când Batalionul 3 a primit ordin să meargă la Câmpurile ca rezervă a Corpului
de armată.
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În ziua de 9 august, am fost trimişi pe muntele Răchitaşu, spre a ataca pe
inamic. Aici am stat două zile şi două nopţi, in care timp s-au dat două lupte. A fost ceva
de nemaivăzut şi de neînchipuit. Un măcel ingrozitor, un infern. Aci au rămas cam 200
de oameni din batalion, deci s-a pierdut a 3-a parte. Au fost răniti usor Lt. Pascu, It.
Negut, subit. Popescu Torna si Diaconescu. În ziua de 1 1 augu� n�-au înlocuit alte
trupe' şi ne-am retras la crun'pun: În ziua de 14 august am primit ordin a veni la
Răcoasa, unde am sosit noaptea la ora 2
De aici am mers la Varniţa, pe valea Şuşiţei, unde nemţii rupseseră frontul şi
ruşii fugiseră. De la 1 5-21 august, nemţii au ras pământul cu artileria. Te loveau chiar
sezând în adăpost. A fost mare prăpăd, dar inamicul nu a mai putut înainta, desi a dat 1 3
�tacuri. În cele din urmă, ruşii speriaţi de îndârjirea noastră, aşa puţini cât mai
rămăsesem, nu au mai vrut să vină din nou la atac, deşi ofiţerii lor au pus de i-au
împuşcat, i-au mătrăşit cu artileria lor, i-au luat la goană cu ciomagul, cu toate acestea îi
băgaserăm in sperieţi atât de mult, încât nu a mai fost chip să-i mai facă a mai veni la
atac din nou.
Aici şuba şi mantaua mea au fost zdrenţuite de spărturi de obuze, iar masca de
gaze asfixiante făcută praf. Batalionul meu a pierdut şi aici 200 oameni peste tot, morţi,
răniţi şi dispăruţi, aşa că cu ceea ce am pierdut pe muntele Răchitaşu, cifra pierderilor se
ridică la vreo 350 oameni, plus ofiţeri răniţi. Căzând un nenorocit de obuz mare de la
inamic în mijlocul nostru, mi-a făcut 30 pierderi el singur şi 3 ofiţeri răniţi.
La 14 septembrie, adică după o lipsă de 6 săptămâni de la regimentul nostru,
acest Batalion 3 s-a înapoiat la Regiment.
Am fost citaţi prin Ordin de zi, de către Divizie. Am depus la Împnunutul
Naţional încă 500 de lei, aşa că in total se fac 2500. lei. Cât priveşte scumpele şi
nepreţuitele mele copile şi multiubita mea soţioară, nu pot şti nimic. În Dumnezeu îmi
sunt nădejdea şi speranţa. Dorul pentru ele mă topeşte, căci cu moartea acum m-am
obişnuit aşa de mult încât nimic nu mă mai impresionează. Am aflat că bietul maior
Vasile Călinescu, s-a isprăvit cu el la Oituz. Fie-i ţărâna uşoară şi memoria eternă! Iar
nenorocita lui familie să o întărească Dumnezeu ca să poată suporta această groaznică
incercare. Aici, in acest grozav război, numai Dumnezeu, te poate scăpa, altfel este
imposibil. Am uitat să spun că in seara zilei de 16- 1 7 august pe când mă inapoiam de
la un atac noaptea pe la ora 2 m-am rătăcit singur şi am nimerit la nemţi. Au tras în mine
trei focuri de puşcă de la 10 paşi depărtare, dar norocul Editei, Mărtuţichei şi lui Dijon că
am scăpat neatins prin fugă, m-am salvat.
.
De la 1 5 septembrie şi până la 18 noiembrie, am avut batalionul in rezerva
Regimentului, lucrând zi şi noapte la întărirea poziţiei, mai cu seamă a liniei a doua. La
19 noiembrie am intrat pe front, înlocuind Batalionul 2, care a trecut în rezervă.
Numai după 1 oră de la luarea în primire a poziţiei, s-au aşezat puturoşii de
nemţi, care de mult nu mai făcuseră acest lucru, s-au aşezat ca să ne bombardeze teribil
cu mortiere grele de tancuri, cu artilerie grea şi de câmp. Au bombardat 2 ore în şir de la
10 la 12 noaptea. Obuzele au căzut unele la 10 m de bordeiul meu. Puterea de explozie
a mortierelor, expansiunea gazelor, ne-au aruncat jos fereastra cu cercevea cu tot, iar
lampa mi s-a stins cel puţin de 10 ori. Mi-au rănit numai 2 oameni. În fine, după un an şi
trei luni de chin şi suferinţi îngrozitoare, boierii au găsit cu cale să mă inainteze şi pe mine
maior, pe ziua de 1 septembrie 1917. Nu sunt încântat de loc, din contră sunt prea
scârbit, căci Ţara Românească şi după un asemenea cataclism, tot ţara lui neamţul Hupsi

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Valeriu Florin Dobrinescu - Horia Dwnitrescu

1 06

după vremuri a rămas. Fusei norocos şi la maiorle ca şi la căpitănie. Dar în fine, de ce să
mânii pe Dumnezeu, că el a fost bun cu mine şi cred şi cu ai mei de acasă, că până acum
ne-a avut în sfânta lui pază.
21 noiembrie, ora 3 noaptea. Se primeşte ordin că la ora 8 dimineaţa, ziua
de miercuri 22 noiembrie începe armistiţiu! cerut de noi, din cauza tâlharilor de ruşi,
care nu vor să mai lupte. Ne-au mâncat fripţi aceşti bandiţi de ruşi. Toată nenorocirea şi
pacostea ţării noastre, a trebuit să fie tot ei şi să se repete iar cele de la 1877, când ne-au
luat Basarabia. Ce va mai aduce şi ziua de mâine în urma acestei nenorociri, nimeni nu
poate şti, nici ghici. Speranţa acum ne-a mai rămas numai la Dumnezeu. El este mare şi
puternic şi la el mă rog în orice moment să ne ajute să ieşim cu bine din acest mare foc.
Mă rog de asemenea ferbinte tot lui să-mi ajute să scap cu viaţă spre a mă întoarce iarăşi
lângă lumina ochilor mei, lângă sufletele mele mult iubite şi prea dorite, lângă îngeraşii
mei scumpi şi nepreţuiţi de care îmi arde sufletul şi" mi se prăjeşte inima cu gândul la ele,
la scumpele mele Trinităţi de care nu ştiu nimic absolut, mai bine de un an de zile.
Doamne- Dumnezeule fii îndurător cu noi. Ajută-ne! Am stat pe pozitie pe D. Porcului
până în ziua de 1 februarie 1918. În tot acest timp a durat armistiţi� şi nu au avut loc
lupte.
Stăm faţă în faţă cu spurcaţii de nemţi, de lifte păgâne, murdari, puturoşi şi
fricoşi. In unele locuri nu suntem mai departe unii de alţii de 20 m. Ei caută să ne
vorbească şi să ne îndrăgească. Românul însă, care a suferit atât de mult, nu le răspunde
decât printr-o grozavă înjurătură, cum ştie el să înjure când este amărât. La 1 februarie
am fost schimbaţi de pe poziţie de către alte trupe din Divizia 1 2 (Regimentul 6 1
lnfanterie). Iar pe noi ne-au retras nu pentru odihnă, în Divizia 3 supranumită " Divizia
Stâncă" care nu trebuie să se odihnească niciodată, deşi a trecut un an complet de când
nu am mai fost schimbaţi cu alte trupe.
Fiind încocuiţi pe D. Porcului cu alte trupe mai puţin oţelite, pe noi ne-au
pornit în satul Bârsăneşti, lângă oraşul Tg. Ocna, adică la Oituz. Ca la un caz de nevoie,
să ne mai măsurăm încă odată cu germanul la Oituz şi la MZ. Am stat aici în Bârsăneşti
în bordeie 18 zile, iar la 1 9 februarie, am luat drumul Basarabiei unde am ajuns la 25
februarie. Am trecut Prutul pe la nord de laşi şi am poposit în Basarabia în satele
Novârneţ şi Ustia, unde am stat până la 7 martie, după care ne-au pornit în altă parte
mai spre sud, adică înspre Unghenii Ruşi. Eu cu batalionul meu am ocupat satele
Graseni, Todireşti şi Petreşti. Locuitorii basarabeni sunt şi răi şi buni, după împrejurări,
dar tare proşti şi inculţi. La 25 mai, m-am mutat cu batalionul în satul Buşila, la 18 km
de satul Todireşti, unde am stat până acum. Viaţa este aşa de scumpă, încât de la
ianuarie nu mai sunt în stare să pun deoparte micile economii, nici cel puţin 100 lei pe
lună. Dar bun este Dumnezeu, trebuie să se termine odată. Este mare secetă. Mor vitele
de foame, căci pământul este uscat peste tot. Vitele le-au băgat prin semănături, întrucât
nici bucate nu e nădejde să se facă şi nici vitele nu mai au ce mânca şi mor de foame.
•
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