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EROI
PENTRU ETERNITATE
uimite înalte ale Coşnei (789 m)
şi Cireşoaiei (772 m), parte a
Masivului Nemirei, puncte de
belvedere asupra văilor Oituzului,
Silnicului şi Trotuşului, dincolo de frumuseţea şi liniştea nefirească. a locurilor,
transmit un fior greu de definit călă
torilor. Privirea descoperă zigzagul
vechilor tranşee, cicatrici care nu s-au
vindecat până astăzi. Puţini dintre cei ce
poposesc pe aceste locuri ştiu că acum un
secol, fiecare petec de pământ de aici a
fost teatrul celor mai crâncene şi sângeroase confruntări fiind udat de sângele a
mii de ostaşi români. Trupe de elită
germano-austro-ungare, bine antrenate
şi echipate, s-au confruntat cu trupe
române, sprijinite de Misiunea Militară
Franceză condusă de generalul Henri
Mathias Berthelot şi de trupe ruseşti.
Coşna a devenit ultima redută de apărare
a Moldovei, iar pe Cireşoaia s-a dat ultima
bătălie majoră de pe frontul românesc în
vara anului 1917. Aici, la porţile sudice
ale oraşului Târgu-Ocna, în zilele de foc
ale verii lui 1917, au luptat până la
sacrificiul suprem mii de bravi ostaşi
români.
Regele Ferdinand, generalii Alexandru
Averescu, Arthur Văitoianu, Mihail
Schina, Nicolae Rujinschi, dar şi ofiţeri
precum colonelul Marcel Olteanu,
maiorul Virgil Bădulescu şi mulţi alţii au
insuflat ostaşilor români forţa de a rezista
inamicului şi de a apăra fiecare petec din
pământul sfântal patriei.
Căliţi în focul bătăliilor, încurajaţi de

C

comandanţii lor în ceasuri de vremelnică. disperare, ostaşii români, infunterişti, cavalerişti, grăniceri, vânători de

artilerişti, dar şi confesori
sau medici militari, crescuţi în
frica lui Dumnezeu şi a legilor ţării, au
sfidat duşmanul, au sfidat moartea.
Orgoliul german a fost grav rănit de
încăpăţânarea ostaşilor români de a nu
se lăsaînfrânţi.
Luptele de la Coşna şi Cireşoaia,
gemene prin ţinta inamicului, ocuparea
oraşului Târgu-Ocna şi apoi a Moldovei,
au fost ,,piatra de incercare şi, in ace{q,şi
timp, kspedea funerarii a atdtor şi

munte,

(preoţi)

atdtor regimente mdcinate de uraganul
de foci Chenar de s(Jnge nobil şi curat,
pre/ins de-a lungul vremi~ din trupul
Moldovei rănite; sigiliu 1111Jrtuar, care
pecetluieşte pentru noi cartea răzlxr
iului" (Ioan Missir). Aici şi-au câştigat
dreptul la neuitare ostaşii Diviziilor 1 şi 7
Infanterie, 1 Cavalerie, Batalionului de
de Munte ş.a., aici prin sacrificiul lor suprem pentru patrie, Constantin Brăileanu, Ghighi Demetriade,
Constantin Muşat, Ion Grămadă, ca şi
miile de ostaşi, mulţi anonimi, care au
căzut pentru Tron şi Patrie, au devenit
Eroi pentru Eternitate.
In memoria celor 14.000 de eroi
,,sortiţi să lupte şi să moară" (general Al.
Averescu) în luptele de la Oituz, C~ şi
Cireşoaia, miilor de eroi necunoscuţi
care "odihnesc" pe aceste plaiuri
încărcate de istorie, le dedic această
Vânători

carte.

https://biblioteca-digitala.ro

3-

-

A.

SFARSIT
,
"""
DE EPOCA
S:ilutiln dm Î !J Ocna Vederea generala cu fosta ruina Negri
Casa B uh1so11 si Podul peste Trotuş

o Cirte pllftllll ilu*8tl de 11 încaputul lllCCllUI ui trem
nlid N9flri,

eu. Botisw,;""""',,,,.,. 1hlCllp(1912).

imic nu prevestea încă norii grei
care se vor abate asupra oraşului
în anii care vor urma. Afacerile erau încă
prospere, prăvăliile îşi ademeneau clienţii
cu mărfuri dintre cele mai diverse şi
tentante pentru o clientelă tot mai
selectă. Oraşul, administrat de primari
pricepuţi, făcea o bună impresie. Parcurile, restaurantele, principalele străzi
comerciale cunoşteau animaţia unei lumi
dornice să trăiască tot mai bine.
La sfărşitul lunii iunie 1911 a avut loc
la Iaşi al XV-lea Congres medical pe ţară.
După terminarea lucrărilor congresului,
cei 40 de medici şi cadre universitare
întreprind o excursie la Târgu-Ocna şi

N

-

4

t:fl,,,.,,

s.IJMt; llill r„ Or:ll& .,,,.,. ,.,,,,ml

Slănic, unde vizitează izvoarele minerale, parcurile şi împrejurimile. Cu
această ocazie s-a pus o piatră comemorativă în parcul ,.Nastasache" cu urmă
toarea inscripţie: „În ziua de 1 iulie
1911, membrii celui de al XV-iea
Congres medica.I, ce a wt loc 1a laşi şi cu
prilejul excursiunii întreprinse la Târgul
Ocna şi Slănic, au vizitat această încântătoare localitate, loc de tămăduire şi de
reculegere, fixând placa aceasta spre
amintire".
Această lume, lipsită parcă de griji,

avea să cunoască ororile războiului, avea
să facă sacrificii enorme în numele
idealului de întregire naţională. avea să
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 sufere, avea să moara. „La belle epoque"
ultimile zile şi parcă nimeni de
atunci nu credea că nu se vor mai
întâlni niciodată. cu ea.
Norii negrii se adunau deja deasupra
Europei. Aproape o jumătate de secol
bătrânul continent a cunoscut o perioadă de aparentă linişte, fără conflicte
militare şi cu o viaţă cotidiană liniştită şi
tihnită. Cele 2 războaie balcanice
(1912-1913) nu au fost decât prologul
Primului Război Mondial (1914-1918).
Prin 1914, la Târgu-Ocna s-a organi7.a.t
cercetăşia, care reunea în „Cohorta
Trotuşul" elevii de liceu dar şi din alte
şcoli. Ea va fi desfinţată odată cu
terminarea războiului, în 1918.
În 1915, timp de 3 săptămâni, pe
platoul de lângă Biserica romanocatolică „Sf. Gheorghe", şi-a avut tabăra
geambareea pe ţară a cercetaşilor1. Peste
doar doi ani, aceeaşi cercetaşi vor
transporta răniţii şi vor fi ei înşişi
victime ale războiului.
îşi trăia

O Un ultim pah•r, o ultimi conw111mţi11 tihnili.
Ban•Jinp prietenul siufntr..1111 resb•ranl de pe
llnlda C.ral I (2 lebr. 1916). PHlll cibnr• l•ni
Ro.inia n intr• î• rizboi.•Fnuma• apocr ara

'i

pacalaaidispari.

o C.rta pofllll llllltl'llll da la lnca•I •colulul tncut Tllp-Ot;a-Simia t:.tol flla). Era cea mal
.nimltl zanl a o~lui 'hi urmi cu p81ta un •col
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- ROMANIA IN RAZBOIUL
INTREGIRll NEAMULUI
A.

(1916--1919)
D

upă doi ani de neutralitate (1914-

1916), sub presiunea Puterilor
Antantei care prin formula ,,acum, ori
niciodat<l" solicitau intrarea României în
razboi, se semnează între cele două părţi
o Convenţie politici şi o Convenţie
militară (4117 August 1916)1•
La 14127 august 1916, România a

declarat rlzboi Austro-Ungariei, intrând
în vâltoarea Primului Rlzboi Mondial. A
doua zi, în Manifestul regal dat ţării, se
arăta: ,,După vremi tndelungate de
nenorociri si grele tn.ceroJri, tnainiasii

noştri au ~it s4 1ntemeieze Staiuf
romdn prin Unirea Principatelor, prin
prin numea lor

Războiul Independenţei,
neobosită

pentru recunoaşterea naţio
nald Ast4zi, ne este dai să &itregim
opera lor, tn.cheg4nd pentru totdeauna
ceea ce Mihai Viteazul a tnfitptuit pentru
o clipii: Unirea rom4nilor de pe cele dou<l
1
părţi ale Carpaţilor" • Începea, scria
câtiva ani mai târziu Constantin
Ki;iţescu, ,,s@ntul rdzboi pentru liberarea fraţilor subjugaţi şi pentru tntre-

girea neomului ">.

Participarea

ţării noastre

pentru întregire

la

războiul

naţională

a durat exact
trei ani (august 1916 - august 1919) şi a

cunoscut, după părerea noastră, 6
perioade:
a) Ofensiva armatelor de Nord, 1 şi 2
romlne în Transilvania (15128 august -

-

6

„.

o ... h~in•nd I 11n4-1R1). v. h•pl!Cfa. 111
imi muli. rin„ri, frDntul d• I• Oitui. c.,... fÎ
Cin„•i•

18 septembrie/I octombrie 1916)

şi

defensiva Armatei 3 române în sudul
ţării

(18131 august - 23 septembrit/6
octombrie 1916), cu succese iniţiale, dar
de scurtă durată.
b) Campania militară din 1916 pentru

aplrarea trecătorilor Carpaţilor (13126
septembrie - 18131 decembrie 1916), cu
pierderea Dobrogei, Olteniei
Munteniei, retragerea în Moldova pentru supra-

'i

vietuirea stat.ală..
c) Campania militară din 1917 (9/22
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n He... „,..ni. i:. ,.,......,.. .,.ricl • prisip1lil• combatmli din tim,.i Pri•ului llldloi MomliaL tn

fun-*• d.1 far911• com._ID ........ oanftict

iulie - 29 august/li septembrie 1917),
marcată de marile biruinţe de la Măr~ti,
Mărăşeşti şi Oituz.
d) Armistiţiul militar (26 noiembrie/9
decembrie 1917 - 28 octombrie/9
noiembrie 1918), cu prevederile punice
ale tratatului de pace de la Bucureşti,
nerecunoscut de regele Ferdinand I.
e) Reintrarea României în război (27
octombrie/9 noiembrie - ll.n4 decembrie 1918), cu sprijinirea mişcărilor
pentru unire din Bucovina şi Traruilvania.
f) Campania militari împotriva
Ungariei (7/20 noiembrie 1918 - 7/20
august 1919), soldată cu ocuparea Budapestei.
Timp de 3 ani armata română a
parcun un drum sinuos, plin de primejdii. ,,De la '/Urtucaia, la Budapesta.„

Este drumul de la înfrângere la
biruinţă, de la umilire la mfindrie, de la
catastrofa ce ameninta viitorul r.mui

neam. pdn4 la saroaioarea mdreaţa a
îtwierii" (C. Kiriţescu).
La intrarea României în

război,

situaţia era defavorabilă, pe
din vest, est şi cel italian

fronturile
ofensivele
Antantei fuseserl stopate, iar germanii
au putut transfera 40 de divizii pe
frontul din Transilvania.
Marele Stat Major roman a elaborat un
Plan de campanie (iulie 1916), cunoscut
şi sub numele de Ipoteza „Z", care
preconiza operaţii militare pe două
fronturi: ofensivl strategică în Transilvania, cu 3 armate (de Nord, 1 şi 2) şi
defensivă strategicl, cu Armata 3, contra
Bulgariei. Planul de campanie al
Puterilor Centrale (august 1916) preve-
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O Unifa..-l• lal1111itll dii trupal• rmiîin• în tirmpul Răzbaiului Îlltngirii Na-ului (1916-1919~ Rqimantll• d•
inlanlerill, Batalioan•I• dii rinilllri, Rati•ntala 1 fi I Rofiori

O Unilarm1118 afifarilor ramâni în limpal Rizbaialai Întragirii N„mului (111&-1111): lai:Dlllnut d• •rlilaria,
Cipilan d1 lnfalltllri1, GH1ral dii Brigadi, G...ral dii Divizia, Maior d• Rofiflri. Amiaillr8tar locllll•nt

-

8
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desfăşurarea operaţiilor

militare în
etape: a) întârzierea ofensivei
române din Transilvania şi ofensivă în
Dobrogea; b) ofensivă în Transilvania şi
invadarea teritoriului românesc pentru
4
scoaterea României din război •
Deşi a angajat forţe militare superioare numeric inamicului, ingerinţele
politice majore în conducerea annatei,
incompetenţa, impostura, laşitatea şi
chiar trădarea din partea unor ofiţeri
români, ca şi pregătirea şi dotarea
precară a trupelor pentru război, explică
înfrângerile severe suferite de armatele
române în campania militară din 1916.
La debutul participării la război au fost
mobilizaţi 833601 de oameni, din care
658088 în armata de operaţii (Armatele
5
de Nord, 1, 2 şi 3) • Din totalul
efectivelor annatei operative, infanteria
două

O Unifamwl• soldatilor fi afiJarilor d• inflnlWB
b9111iaci din Ann1111 a.m.wia•rl

reprezenta 8196, cavaleria 496, artileria
9%, alături de care existau trupe de căi

ferate şi Serviciul sanitar. În ianuarie
1917, după o campanie cu mari pierderi
umane, efectivele armatei române
însumau 2656 ofiţeri, din care 8
generali, 123228 trupă, din care doar

O Unifclmwl• saldafilor 'i Dfi!lrilar a11Sh9-wig.-i •i• Regim911191• 1, 1,i 9 Drqani, sacatit9 uillJi
cnalMie de eliti
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o Annllta nmlni tr9c1 C.'IMIJii (151'21auglllt1916)
73675 combatanţi5• Rolul Misiunii militare
franceze condusă de generalul Henri
Mathias Berthelot. care cuprindea 430
ofiţeri, din care 74 medici, şi 1150 trupă,
prezentă de la începutul anului 1917, a
fost însemnat în procesul de reorganizare
a armatei române'. Înaintea debutului
marilor confruntări militare din vara lui
1917, efectivele armatei române se ridica
la circa 700000 de oameni, din care peste
512000 în armata de operaţii, cuprinzând
207 batalioane de infanterie (plus 60 de
marş), 110 escadroane de cavalerie şi 243
baterii8• Din septembrie 1917, trupele
germane şi austro-ungare trec în apărare
de-a lungul arcului carpatic. Din noiembrie 1917, România izolată de aliaţi,
încheie armistiţiu de la Focşani (26
noiembrie/9 decembrie 1917), iar peste
puţine luni, tratatul de pace de la
Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918), cu
prevederi grele şi demobilizarea armatei,
-

care mai păstra doar 15 divizii de
infanterie şi 2 de cavalerie. Pe 27
octombrie/9 noiembrie 1918, armata
română reia operaţiile militare cu un
efectiv de 163240 de ostaşi • Pe 10123
noiembrie 1918, unităţi ale diviziilor 7
infanterie şi 1 vânători trec vechea
frontieră pe la Ghimeş-Palanca şi
Prisăcani-Tulgheş susţinând lupta
pentru unitate naţională a românilor
din Transilvania şi Bucovina. Luptă
torii de la Mărăşeşti şi Oituz se vor
întoarce la vatră după ce mai întâi vor
ocupa Budapesta, în august 1919.
Bilanţul celor aproape 1200 de zile
de confruntări militare cu forţele
inamice este impresionant. Cei peste
1000000 de luptători s-au acoperit de
glorie în luptele de apărare a trecă
torilor carpatine (în toamna anului
1916), la porţile de apărare a Moldovei
Oa Mărăşeşti şi Oituz, în vara lui 1917)

10
https://biblioteca-digitala.ro
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1919).
Pierderile de rhboi s-au ridicat la
600000 de ostaşi (339117 morţi sau
dispăruţi, 7594:1 mutilaţi şi 200000 grav
răniţi, 116000 de prizonieri sau dispă
ruţi în luptă, circa a zecea parte din
populaţia României şi 2,6796 din pierderile statelor implicate în război. Am
pierdut cam tot atâţia civili (circa
650000). Unul din trei ostaşi mobilizaţi
în timpul rhboiului si-a sacrificat viata
pentru salvarea ţă;ii şi înfăptuir~a
măreţului ideal a întregirii naţionale.
Am prezentat succint momentele
importante ale participării Romaniei la
Războiul Întregirii Neamului (19161919). În paginile care urmează ne vom
opri la evenimentele istorice care au
aw t loc pe aceste meleaguri şi care au
înscris luptele de la Oituz, alături de
cele de la Mărăşeşti, în cartea de aur a
istoriei noastre naţionale.
Bltllia de la Oituz, începută în 28
septembrie/12 octombrie 1916, a durat
timp de doi ani, până în 29 august/11
septembrie 1917 şi a cunoscut trei faze:
1) 28 septembrie/12 octombrie- 14127
octombrie 1916; 2) 28 octombrie/IO
noiembrie - 2115 noiembrie 1916; 3) 26
iulie/8 august - 29 august/li septembrie 1917. În zilele de foc din vara
anului 1917, C~a şi Cireşoaia au fost
ultimile redute de apărare ale frontului
de la Oituz. Alături de Mărăşeşti, valea
Oituzului a fost poarta de apărarea a
Moldovei prin care trupele germanoaustro-ungare, cu toată superioritatea
tehnic<rtactică nu au putut înfrânge
puterea de rezistenţă a trupelor române
din această zonă.

La începutul războiu l ui, potrivit
planului strategic stabilit (Ipoteza Z),
majoritatea trupelor române au trecut
la ofensivă pe frontul Carpaţilor. Grupul
Oituz (general de brigadă Nicolae
Petala, comandantul Brigăzii 15 infanterie) a acţionat de-a lungul văii Oituzului, eliberând în zilele de 1512817130 august 1916 localităţile Poiana
Sărată, Oituzul, Breţcu şi TSrgu Secuiesc1~. Acţiunile ofensive ale trupelor
române au durat 40 de zile (15/28
august-18 septembrie/I octombrie).
Schimbarea raportului de forte în
Transilvania (constituirea Armatei 'a 9-a
şi a Arm.atei a I-a austro-ungară),
contraofensiva germano-austro-ungar~
au obligat trupele române să treacă în
apărare, de-a lungul Carpaţi.lor.

o Locotanentul Nlcolu M..:1rl1 1 foii primul
ollţer remln cimlTn luptl cu l•mlcul, Tn

•iminNfll r.il1i d1 1!ifa 011111111911, p1 teritoriul
utului Paion• Sintl
11 -
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OITUZ - TERMOPILE
AL ROMANILOR
A

(28 sept./11 oct. 1916-9/22 aug. 1917)

Prima bătălie de la Oituz
(28 sept./11 oct. -14/27 oct. 1916)

P

rima bătălie de la Oituz (28

septembrie/I I octombrie - I4/27
octombrie I916) purtată între trupele
române ale Grupului Oituz, format din
Divizia I5 Infanterie şi Divizia 2

Cavalerie, comandat de generalul Eremia
Grigorescu, desfăşurate în sectorul
cuprins între văile Caşinului şi Uzului, şi
trupele germano-austro-ungare ale
Grupului von Schmettow, format din
Divizia 71 Infanterie austro-ungară,
Divizia I Cavalerie awtro-ungară şi

Divizia 3 Cavalerie germană, comandat
de generalul Eberhard von Schmettow11.
Încă din I2125 septembrie 19I6, Marele
Stat Major German prevedea şi „o
acţiune imediatiJ cu infanterie şi
cavalerie putemic4 prin. treciJtoarea
Oituz spre T. Ocna, pentru a tăia
comunicaţiile

romdnilor cu Moldova,

&npiedicdnd astfel şi afluirea tntăririlor
12
ruseşti spre Muntenia" • Forţele
române, concentrate în zona Oituzului,
au purtat lupte grele de apărare pe
O Ga•anlul Eremla Gllger11cu, cemandanllll
DIvlzlal 15 lnfalltalla, devanlti .Divizia da Ilar". Intri
Jn I91andltn l•ptele de li Oltuz din 1918

-

aliniamentul vârfurilor Şandru, Cemica.
satul Poiana Sărată şi izvoarele Caşi
nului, iar sub presiunea Diviziei 74
infanterie austro-ungară pe unul nou:

12
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O Generalul Eremia Grigorescu pregătind apărarea
în zona pasului Oituz (octombrie 1916)
Slănic, vârful Păltiniş, Hârja, pădurea
Vrânceanu. Cel mai puternic atac a fost
cel din 5/18 octombrie, în prezenţa
arhiducelui Carol de Habsburg şi a
prim-ministrului ungar Istvan Tisza,
soldat cu un eşec • Prin atacuri la baionetă, timp de câteva zile (6/19-13/26
octombrie), sub comanda fermă a
generalului Eremia Grigorescu, ostaşii
Diviziei 15 Infanterie resping inamicul,
câştigând renumele de „Divizia de fier".
Acum s-a născut deviza „Pe aici nu se
trece!". În 13/26 octombrie se consemna: „Inamicul a fost respins peste
14
frontieră pe întregul front al diviziei" •
A doua zi, pe 14/27 octombrie, generalul
Arz von Straussenburg, comandantul
Armatei I austro-ungare, îşi recunoştea
eşecul în luptele purtate la trecătorile
Carpaţilor Orientali.
13

COMANDANŢI ROMÂNI
Comandant al Anmatei de Nord
Comandant al Grupului Oituz
41 Generalul Eremia GRIGORESCU
Comandanţi da divizia
Divizia 15 Infanterie
41 General de brigadă Eramia GRIGORESCU
Divizia 2 Cavalerie
41 General de brigadă Nicolae SINESCU
Comandanţi de brigadi
Brigada 15 Infanterie
41 Colonel Vasila PIPERESCU
Brigada 38 Infanterie
41 General de brigadă Nicolae RUJINSCHI
COMANDANŢI Al PUTERILOR CENTRALE
Comandant al Anmatei a 9-a Genmane
41 General de infanterie Erich von FALKENHAYN
Comandant al Grupului von Schmettow
41 General locotenent Eberhard von SCHMITTOW
Comandanţi da divizie
Divizia 71 Infanterie austro-ungară
41 General maior Anton Goldbach von
SUUTABORN
Divizia 1 Cavalerie austro-ungară
41 General maior Eugen Ruiz de Roxas
Divizia 3 Cavalerie germană
41 General locotenent Eberhard von SCHMITTOW
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A doua bătălie de la Oituz
(28 oct./10 nov. -2/15 nov. 1916)
doua bătălie de la Oituz (28
octombrie/IO noiembrie - 2115
noiembrie 1916) purtată între trupele
române ale Grupului Oituz, comandat
de generalul Eremia Grigorescu, format
din Divizia 15 Infanterie, întărit cu
unităţi din Divizia 2 Cavalerie şi Divizia
8 Infanterie, constituite în 6 detaşa
mente tactice (Slănic, Cemica, Oituz,
Stăneica, Măguricea, Caşin) şi Grupul
von Gerok, comandat de generalul
Friedrich von Gerok. fonnat din Divizia
71 Infanterie austro-ungara, Divizia 1
Cavalerie austro-ungară şi Divizia 8
bavareză, a awt ca obiectiv respingerea
ofensivei germano-austro-ungare. Generalul Eremia Grigorescu avea la dispoziţie Regimentul 29 Infanterie din
Divizia 8 Infanterie pentru a fi folosit
doar „tn caz rk mare 111!VOie" 15, iar
generalul Friedrich von Gerok avea în
rezervă Divizia 24 Infanterie austroungară, la Tirgu Secuiesc, şi Divizia 3
cavalerie germană în caz de succes în
zona Oituzului.
În luna octombrie s-au dat lupte grele
pe valea Oituzului. Satul Hârja a fost ars
în întregime. Divizia 71 austro-ungară se
găsea la sfârşitul lunii la doar 12 km de

A

Târgu-Ocna.

Timp de trei zile (29-31 octombrie/11-13 noiembrie, cele 6 detaşa
mente tactice ale Grupului Oituz au
atacat poziţiile inamicului pe toate cele 6
direcţii de acces (între văile Slănicului şi
-

caşinului) provocând inamicului pierderi grele şi obligându-l să-şi mobilizeze
toate forţele. Cele mai aprige confruntări
au fost pe vârfurile Lupoaicei, Cireşoaia,
Grozeşti (Oituz), Fata Moartă, Sticlăria,
unde au căzut numeroşi eroi18• La Cireşoaia a căzut eroic locotenentul Mihai
Foişoreanu, din Regimentul 27 Infanterie, conducându-şi compania într-un
ultim asalt11• Inamicul reuşise să ocupe
doar vârful Cemica după lupte de o mare
violenţă şi pierderi semnificative. După
3/16 noiembrie, forţele Grupului Oituz
au trecut în defensivă pe întreaga sa fâşie
de front (între văile Slănicului şi a
Caşinului).

Generalul Eremia Grigorescu a reuşit,
dând dovadă de multă hotărâre, să
interzică accesul trupelor inamice pe
valea Oituzului. După mai bine de o lună
şi jumătate de zile de lupte aprige
neîntrerupte, apărătorii trecătorii Oituz,
puteau să spună cu mândrie că au
respectat consemnul ,,Pe aici nu m
trecer. Nici tentativele, de la sfârşitul
anului 1916, al noului grup de armate,
format din divizii gennane şi condus de
generalul Gerok, nu au awt mai mult
succes. începute de unguri şi tenninate
de bavarezi &ă succese notabile, luptele
de la Oituz din toamna lui 1916, dar şi
din vara anului unnător, vor consacra
această zonă ca un veritabil Termopile al
românilor.
La sfârşitul campaniei militare din

14
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O .Pe aici Ml •trecar -plctllrl da AryMum11 lmql1a Mnblamatlcl paltlu bllllla OltuZlll1I

1916, elogiind ostaşii români, Alexandru
Marghiloman nota în decembrie 1916:
„Soldatul romAn era a minune şi trăgea
bine„ adeseori germanii au fast sil~ti să

tntrebuinţeze două campanii pentru a
stlipfini vreo 15salda,ti romfini"18•
Unnau câteva luni de acalmie înaintea
marilor bătălii din vara anului 1917.

15 https://biblioteca-digitala.ro
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bătălie de la Oituz
(26 iul./8 aug. -29 aug./11 sept. 1917)

A treia

nul 1917 începea cu o perioadă
de circa 6 luni de război de
poziţie, în condiţii dificile.
Sergentul voluntar Constantin Ionescu
nota în al său Jurnal de război că: „iama
anului 1917 a fost cumplit4, cu zapezi şi
geruri mari, ostaşii noştri erau goi,
1nc1Jlţaţi cu opinci~ obosiţi de luptă,
bolnaoi. { ••.]
Pdnă 1n aprilie, zib'fic
mureau cu sutele ostaşi şi populaţie
civilă, 1n special copii. A fost o luptă grea
cu ac:eastti moarte a/M, cum a fost
19
denumită pe atunci" •

A

Iama şi primăvara anului 1917 au fost
perioade de intensă pregătire a annatei
române, de înzestrare tehnică şi de
instruire temeinică. În acelaşi timp s-au
luat măsuri pentru susţinerea materială
a războiului. Un rol important va reveni
şi misiunii militare franceze conduse de
generalul Henri Mathias Berthelot
prezentă de multe ori pe frontul de la
Oituz. Lucru explicabil dacă ne gândim
la importanţa strategică a acestei zone şi
la amploarea luptelor desfăşurate aici în
vara lui 1917.

O Carbi p..,tali ilustnti, lllrl,.,ti- Oiba- T~ """-1'8ln»d1Jrli-1Jrl, Editur11 Sai:. lnnlizii •• Rizboi
di• Baciu, C.1918. lami 1916-19111fast1:111 mii gn11 pantrl 1:11mllltllnJii am•lar ta•r11••Maartlll 1lbi. 1
01:111'111 mii da wi„i

-
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teatrului de război şi valorificarea
intensivă a resurselor de liţei şi cărbuni
din această regiune au constituit, cu
siguranţă, preocupări prioritare ale
comandamentului suprem şi ale guvernului roman. Constantin I. Istrati,
ministrul industriei şi comerţului, cerea
generalului Constantin Presan, şeful
Marelui Stat Major, la 10/23 februarie
1917, uCa frontul SiJ fnainteze pe va/ea
Slănicului şi la Comăneşti, ca astfel
aceste exploatări să nu fie tulburate şi
calea de comunicatie la Tdrgu-Ocna
tmpiedicatii" 20•
'
în martie 1917 a fost întocmit primul
plan complet de campanie a frontului de
către comandamentul româno-rus.
Marele Cartier General român nu a
exclus posibilitatea ca forţele austroungaro-germane să atace, în devans, în
sectoarele Târgu-Ocna şi Moineşti, dispunând ca Armata a 2-a să fie gata să
acţioneze şi în apărare.
Concomitent cu declanşarea bătăliilor
de la Mărăşti şi Mărăşeşti, Grupul Gerok
a dezlănţuit o puternică ofensivă în
sectorul Oituz, atacând frontul apărat de
diviziile 7 şi 6 infanterie române, cu
intenţia de a ocupa localităţile cele mai
importante de pe valea Trotuşului,
Târgu-Ocna şi Oneşti, şi apoi de a
ajunge la Adjud. Inamicul a hotărât să
dea lovitura principală, în lungul şoselei
din valea Oituzului, pe direcţia Ferăs

O Tun dii ,115..., pe frantul Oituzului, în 1911

nei şi valea Oituzului, cu Corpul 8
austro-ungar, condus de arhiducele
Joseph, alcătuit din Divizia 71 austroungarl. Inamicul mai păstra în rezervă
Diviziile 7 şi 8 Cavalerie austro-ungare.
în sectorul Oituz au fost aduse şi numeroase trupe germane de elit.ă, între care
batalionul Alpin Wtirtenberg, Regi-

,.

~·

{

l.llilJt..;...•,___ „ J
. ~ --- - ......._' Jt

~

trău, Grozeşti, Oneşti.

Se confruntau în această zonă: Armata
a 2-a română, condusă de generalul
Alexandru Averescu, reprezentată prin
Corpul 4 armată, care avea dispusă
Divizia 7 Infanterie, intre valea Doftea-

O Ge•nilul Henri Mllhi11 llenhelot • caonlanllt
Misiunea Militari Francezi. c„ ,i-a început
activi!Jlbla de r90rgan izare 'i instruire a armiei
remlH fnceplnd cu luna f1111W1rie 191J
17 -
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- - Trupe române
- - Trupe ruse
Trupe inamice
O Luptele de apirare ale bUpelor romlne de pe frontul de la Oiblz (21 iulie/8 august!1122august1911). Rlldesenali dupi halta din lsfDria lllilitali • l'flllOl'lhli l'fllllis, YGI. V,
Bucu.,..ti, Editura Miliblră, 1!•, p. 61&
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Pat de cemalldi pe fnlnllll H la Oi111r. S.nt
cansullale hirţilatapu.,.mcemilitareti•truHZi

pluurileoperadn de l•pli

mentele 11

şi

mană şi două

12 din Divizia 117 gerregimente din Divizia 7

cavalerie austr<rungară • Această puternică grupare militară era sub comanda
generalului Rohr şi trebuia să încercuiască ~i să înfrângă Armata a 2-a română
şi Armata a 4-a rusă şi să ocupe întreaga
Moldavă. În zona loviturii principale
duşmanul dispunea de forţe şi mijloace
de luptă superioare (3,5/1 în infanterie şi
3,811 în artilerie)23•
în ziua de 22 iulie/4 august 1917,
inamicul a executat patru incursiuni de
recunoaştere spre virful Ungureanu,
toate respinse. În acelaşi timp, artileria
adversă. folosind piese de calibru mare, a
ţinut sub foc poziţiile Regimentului 14
infanterie şi a bombardat oraşul TirguOcna, provocind incendii şi pagube
materiale=-.
21

COMANDANŢI ROMÂNI
Comandant al Annmi a 2·a romini
41 GeneraI de corp de 1rmltl A111X11nd1U
AVERESCU
Comandant al Cerpului Zamati ramln
41 Gene111lul de divizie Arthur VllTOIANU
Comandant al Cerpulul 48...ti ramln
41 Generalul de divizie Gh•l'lh• VlLEANU
c-ndanţi ... divizie
Divizia 1 lnfantaria
41 General de brig1di D•ilnl STRlTILESCU
Divizia I lnfantaria
41 General de brigadi Nicolae ARGHIBctl
Divizia 7 lnfantaria
41 General de brigadă Nicolo RWINSCHI
Divizia I lnfantaria
41 General de diviiie Ioan PĂTRAŞCU
Divizia 1 Canlaria
41 General de divizie Mi„il SCHINA.
COMANDANJI Al PUTERILOR CENTRA.LE
Comandant al Annltei I austro·ungare
41 Arfliducele Jonph Amguat de AUSTRIA.
Comandant al Cerpului I amati austra-u„ar
41 General FnnzRDllrnn Dotm
Comandant al &napului Garek
41 Gene111I Friedrich '11111 GEROK
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Prima etapl a bătăliei de la Oitus (26
iulie/8 august- 5/18 august 1917) a

început printr-un puternic atac declantat
de grupul Gerok pe valea Oituzului,
reuşind

o

pătrundere periculoasă

în

dispozitivul trupelor noastre.
La 26 iulie/8 august, după lupte
îndârjite, duse în sectorul Slănic, dusmanul a reuşit ~ cucerească vârful Pr~ila.
Pentru forţ.ele noastre din a.ceastl zonl
critică.

Principalele
forme de teren pe care se sprijinea
situaţia

devenise

apărarea regimentelor din eşalonul înW al

-

(Coşna şi Cireşoaia), la nord, şi
de cele de la sud de valea Oituzului,
care, odată cucerite, le-ar fi permis o
debuşare uşoară spre Oneşti şi ar fi
periclitat grav stabilitatea forţelor
noastre din zona Mărăşeşti„.
S-au amenajat în grabă puncte de

Ocna

rezistenţă

pe dealurile

şoaia, Matiuşca,

Chioşurile.

Năneasa,

Muncelu,

Ofensiva

Cire-

Leşunţu şi

inamică

avansa

greu pentru că după cum afirma chiar
arhiducele Joseph: „rombnii opun
pretutindeni o rezistentă foarte ddrză

diviziilor 7 şi 6 infanterie (Ungureanu,
Pravila, Bălcuţa, Manaşcu) fuseseră

şi c.edeaz4 terenul num'ai pas cu pas şi
adeseori se ap4r4 cu contraatacuri

cucerite de inamic.
Unităţile germane (Divizia 117 Infanterie) şi austro-ungare (Divizia 71
Infanterie) înaintau, spre ultimul şir de
înălţimi ce le despărţeau de oraşul Târgu-

foarte puternice"•.
Presată puternic de adversar, aflatl
tot timpul sub un foc violent de
artilerie, Divizia 7 Infanterie nu a
putut păstra potiţiile şi s-a retras cu

20
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(cota 789), păstrând legătura cu
trupele noastre de la dreapta Diviziei 6
Infanterie, care se menţineau pe dealul
Matiuşca. În acest timp, trupele noastre
au luptat cu eroism fhă seamln, au
contraatacat necontenit cu baioneta la
armă, încercând să oprească înaintarea
inamicului.
În ziua de 27 iulie/9 august. după ce
atacurile succesive ale Diviziei 70
Honvezi asupra Pravilei eşuează, trupele
austro-ungare reuşesc să ocupe dealul
Ungureanu, obligând Regimentul 15
Infanterie să se retragă pe aliniamentul
Pârâul Sărat-dealul Muncelu-dealul
Cireşoaia (cota 772). A doua zi, Brigada
207 Honvezi atacă înălţimile dominante
ale zonei, vârfurile Coşnei şi Cireşoaiei,
în încercarea de a ajunge Ia Târgu-Ocna,
Coşna

O Majnt1111 Sa Reg1l1Fenlinalldhi1ran'9• Pll fnln1UI d1 la Oitm: {15iunii19171
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O General•I Henri Mathi• Beithelal remite Ligio•• de OnHre m1i multllr crtiJeri {Onlfli, 10iunie1911)

pentru a controla astfel căile de comunicaţie de pe Valea Trotuşului •
În timp ce la Mădşeşti fusese oprită
ofensiva gennană, pe frontul de la Oituz
situaţia devenise critică.
Generalul Alexandru Averescu a cerut
Marelui Cartier General să-i trimită ajutoare. ,,Presiunea inamicului pe frontul
cliuiziilor 6 şi 7 infanterie i'ntrece puterea
lor de rezistenţll"'l1. A fost trimisă Divizia 1
36

Cavalerie care trebuia să ajungă la Oneşti
pe 29 iulie/11 august,

promiţându-i

generalului Averescu un batalion rus care
se afla la Târgu-Ocna şi un regiment
rusesc ce urma să vină de la Buhuşi,
unităţi care însă n-au mai sosit. În noaptea
de 27 spre 28 iulie (1O spre 11 august)
1917 la Târgu-Ocna trebuia să sosească
Batalionul de Vânători de Munte, pus la
dispoziţia

-

Corpului 4

armată. Cu

aceste

forţe

Annata a 2-a trebuia

să

resta-

bilească „cu orice preţ situaţia la aripa
sa dreaptă, tmpiedicdnd pe inamic să

interceptez.e comrmica,tiile din vo.lea
Trotuşului"

:11.

Asupra localităţilor Târgu-Ocna, Nicoreşti, Bogdăneşti, asupra căii ferate din
valea Trotuşului, gărilor şi şoselei
naţionale se abăteau necontenit pnr
iectilele artileriei germane. Localităţile Târgu-Ocna şi Grozeşti sunt
bombar-date cu sălbăticie în aceste
zile. S-au purtat lupte grele pe
vârfurile Coşna şi Cireşoaia, în vestul
satului Grozeşti, timp de mai multe
zile. În crâncenele confruntări din
zona Oituzului, Corpul 4 armată

român s-a remarcat prin combativitatea şi rezistenţa dusă la extremă. Între
26 iulie/8 august şi 9122 august 1917,

22
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12.350 de luptători. La rândul său,
inamicul a înregistrat pierderi grele.
Numai în luptele pentru vârful Coşna,
cota 789 m, Divizia 70 Infanterie austroungară a pierdut circa 1.700 de soldaţi29•
După 9/22 august 1917 luptele de pe
frontul de la Oituz au scăzut în intensitate. Corpul 8 armată austro-ungar
reuşise să realizeze un intrând, stăpâ
nind înălţimile care dominau Oituzul şi
Slănicul; valea Trotuşului se afla sub
focul artileriei inamice de pe vârfurile
Cireşoaia şi Coşna.

Cea de-a doua etapă a bătăliei de la
Oituz (6/19 - 9/22 august 1917) cores-

punde unor lupte înverşunate duse de
trupele române pentru a respinge o
nouă tentativă a inamicului de a stră
punge apărarea noastră în punctele
Cosna si Sticlărie, la sud de Grozesti.
î~ bătălia de la Oituz am pierdut circa
12000 de luptători (1800 morţi, 4850
răniţi şi 5700 dispăruţi), iar inamicul a
avut la rândul său pierderi severe (1700
de morţi şi răniţi a avut Divizia 70
Infanterie austro-ungară doar pe
Coşna) • Mărăş~ti şi Oituz au fost, în
campania din anul 1917, porţile de fier
ale Moldovei, salvând fiinţa statului
român şi pregătind astfel Marea Unire
din 1918.
30

O Majestlţile Sale Regele Ferdinand 'i Regina Maria, decorlnd ofiţerii 'i soldaţii, care 1-au distins în luptele
de la Oituz (29 august 1917)
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COSNA,
ULTIMA REDUTA
(26 iul/8 aug. - 9/22 aug. 1917)
Muntele Coşna (789 m altitudine) este
ultima prelungire a Masivului Nemira
spre valea Trotuşului, situată pe interfluviul dintre văile Slănicului şi Oituzului, dominând întreaga zonă, aflată
la circa 5 km sud de oraşul Târgu-Ocna.
Acum un secol, muntele era în mare
parte împădurit, dar avea şi povârnişuri
golaşe. Aici a fost dat, ca în vara lui
1917, după ce armata germană a
feldmareşalului Mackensen a fost oprită

o Generalul Alexandru Averescu,
comandantul Annatei a 2-a române (1917)
-

definitiv de Armata 1 română, condusă
cu determinare de generalul Eremia
Grigorescu, să se decidă pe parcursul a
doar două săptămâni soarta statului
român. Aici, şi la Cireşoaia (cota 772 m),
devenite porţile de apărare ale oraşului
Târgu-Ocna, dar şi ale Moldovei, s-au dat
lupte pe viaţă şi pe moarte, zi şi noapte,
fiecare petec de pământ fiind apărat până
la sacrificiul suprem.
în zona centrală a văii Oituzului, din
zona Grozeşti, activau forţe ale Grupului
Gerok (aripa de sud a Armatei I austroungare, conduse de generalul Franz
Rohr von Denta), reprezentate de Divizia
a 117-a germană (regimentele 11 şi 12),
condusă de generalul von Seydel,
Batalionul alpin Wilrtenberg, condus de
locotenentul Erwin Rommel (6 companii
de puşcaşi, 3 companii de mitraliori, câte
o companie de aruncătoare de mine şi de
sanitari, cu un efectiv total de 1500 de
soldaţi) şi 2 regimente din Divizia a 7-a
austro-ungare31• Împotriva acestei concentrări de forţe inamice, care viza spargerea frontului în lungul văii Oituzului
şi ocuparea satului Oneşti, nod rutier,
simultan cu ofensivă în lungul văii
Slănicului şi ocuparea oraşului TârguOcna, Armata a 2-a română, condusă de
generalul Alexandru Averescu, se baza pe
Divizia 7 Infanterie, comandată de
generalul Nicolae Rujinschi, constituită
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O T'Npa 11nn1na lulH cu auit pantala •brupta •I•
muntalul eo,u, Tn I 1uauat1917

din Brigada a 13-a, comandant colonel
Darvari, cu regimentele 15 şi 27 infanterie, Brigada a 14-a, comandant colonel
Colori, cu 2 regimente, Regimentul 4
vânători, 2 regimente de marş, Brigada a
7-a de artilerie {Regimentul 4 artilerie şi
32
obuziere) • în primele 3 zile de ofensivă
puternică din acest sector, când inamicul ocupă înălţimile dominante
{Coşna, cota 789 m şi Cireşoaia, cota m
m) vor veni în ajutor şi Divizia l
Cavalerie, comandant general Mihail
Sebina, Brigada 3 Grăniceri, comandant
colonel Marcel Olteanu şi Batalionul
Vânătorilor de Munte, comandant maior
Virgil Bădulescu.
La 26 iulie/8 August începe ofensiva
Grupului Gerok pe frontul Oituzului.
După lupte îndârjite, duse în sectorul
Slănic, duşmanul a reuşit să cucerească

UNITĂŢI MIUTME ROMÂNEŞTI
Anini 1 Z-1 ramllnl
Corp114 umltil ramb
+ Divizi1 7 lnfurteria
li" RegimHlll 16 Infanteria
li" Regimallll 11 Infanteria
li" RegimMlll ZZ Infanteria
li" RegimMtll 4 Artilerie 'i Gbuziara
li" RegimMtll 7 Vlnitari
li" a.t.lianul Vlnitarilar de Muntll
+ Brig... 3 Griniceri
+ Divizia ZCavaleria
li" RegimHlll 1 Cilil'9fi
li" Regim..ml 5 Rafiari
li" Regim..ml 9 RafiDri
li" RegimHllll 1 Biciclifti
li" RegimHllll ZBiciclifti
UNrTĂfl MIUTARE

GERMANG-AUSllG-UNGARE
Anini l-a •uatra-u1191rl
Corp I umltil 1111tra-t11n11•r
+ Divizi• 71 lnf•nlllrl• auatra-u1191rl
+ Divizia 111 lnflllteria germani
Brigallll 15 Bmiri•
li" RegimHlll 11 lnfanteri•
li" RegimHlll 1Z Infanteria
li" RegimHlll 11 Vlnltari Alpini
li" a.t.lianul VlnitGri Alpini wa.t.nh111

„
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KAMPFUMDEN
DEALCOSNA
AM 11.8.1911
51111

ICIGG

O Lupt91• d• P• Muntel•I

Ca••• (cDIB 119), din ziua d• 11 augUl 1911, zi crilici

p!lllUU np•I• t'Drd!Ntfli

din 1c11t „mr de luptl. R•d•„11111 dupi hartll gar1111nl K,.,,,,, 11111 "811 llHI C...a .,,, U.11.f!fT

vârful Pravila. Pentru forţele noastre din
această zonă situaţia devenise critică.
Principalele forme de teren pe care se
sprijinea apărarea regimentelor din
eşalonul întâi al diviziilor 7 şi 6 infanterie
(Ungureanu, Pravila, Bălcuţa, Manaşcu)
fuseseră cucerite de inamic.
Unităţile gennane (Divizia 117 Infanterie) şi austro-ungare (Divizia 71)
înaintau, spre ultimul şir de înălţimi ce le
despărţeau de oraşul Tiirgu-Ocna (Coşna şi
Cireşoaia), la nord, şi de cele de la sud de
valea Oituzului, care, odată cucerite, le-ar
fi permis o debuşare uşoară spre Oneşti şi
ar fi periclitat grav stabilitatea forţelor

-

2B

noastre din zona Mărăşeşti •
Presată puternic de adversar, aflată
tot timpul sub un foc violent de
artilerie, Divizia 7 Infanterie nu a
putut păstra poziţiile şi s-a retras cu
pierderi mari spre Slănic şi muntele
Coşna (cota 789), păstrând legătura cu
trupele noastre de la dreapta Diviziei 6
Infanterie, care se menţineau pe dealul
Matiuşca. În acest timp, trupele
noastre au luptat cu eroism fără
seamăn, au contraatacat necontenit cu
baioneta la armă, încercând să stăvi
lească înaintarea inamicului. De pe
Coşna, trei companii româneşti au
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 contraatacat viguros, dar au fost respinse de focul puternic al inamicului. În
fruntea uneia dintre ele se afla căpitanul
Paul Berge, ofiţer francez a~at pe
latigă Regimentul 16 Infanterie, care a
căzut ucis de gloanţe, sbigatid soldaţilor
în româneşte: Jnainte b4ieţi, mereu
tnainter 3'.
În confruntările din 26 iulie/8 august,
de pe dealul Coşna, cade prizonier
sublocotenentul Camil Petrescu, care
comanda un pluton din Compania 7 a
Regimentului 16 Infanterie Suceava.
După ce compania sa a respins mai
multe atacuri inamice şi a rezistat unor
tiruri de artilerie de o violenţă extremă a
fost silit să se replieze. Este capturat de
soldaţii din Regimentul 18 Vânători
Alpini, ce aparţinea de Brigada 15
Bavaria, şi dus iniţial în lagărul de la
Rişnov. Pe drum „am rJIJzut povesteşte viitorul prozator cum treceau
rezeroe de infanterie si artikrie inamice, a început apoi a sosi un nu.mi1r
extraordinar fk mare, ceea ce provoca
îngrijorarea tuturor, mari transporturi
de roniti care nu mai aveau loc prin
spitale. Erau complect surprinşi de
35
rezistenţa romdnească" • Mai târziu,
după război, scriitorul Camil Petrescu,
în articolul ,,La Oituz prin foc şi fier"
nota: Muntele Ungureanu, 8 august.
Peste noapte germanii s-au mai potolit,
dar azi s-au sculat mai fk dimineată
trimiţdndu-ne din zori salutul lor ~
obuze fk 305 mm. Artileria lor varsct foc
şi pard peste Ungureanu, un brdu de foc
asupra noastr(J ca ei să nu mai aibă
nevoie de ajutoare. Obuzele de 305 mm
scot copaci din rădăcini, sfărlimă
codrul, stejarii bătrbni plesnesc fn

o G1neral1I de diwizie Gheorghe Yileanu.
comandantul Corpului IV Annati (19171

O G1n•111lul Nicala Ruji11BChi, camend•nlul
Diviziei 1 Infanterie (1911)
27 -
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~·

o Locotenentul german Erwin Rommel în

tranşeele săpate
Coşnei

pe versantul sud-vestic al

(1917)

bucăti, în explozia lor se ivesc fântâni
arte;iene, Vezuviul se mută aici şi-şi
deschide craterul său. Stânci, schije care
au căzut din cer fac să se zguduie
pământul. Fumul îneacă suflarea, ochii
lăcrimează. ln vijelie firele telefonice se
rup şi se leagă până la prânz, apoi iar se
rup. Nimeni nu cutează să le lege. E de
prisos. Pe la 3, în flancul stâng al regimentului nostru pe Valea Oituzului,
tăcănesc slab mitralierele noastre, dar ele
~e pierd în haosul de foc. De peste culmi
încearcă să se apropie o mână de ostaşi
de-ai nostri în ajutor, dar ei se pierd în
fum si pulbere, în grindina de fier a
obuz~lor. Zboară haine, trupuri, în aer. Nu
sfim ce se întâmplă, ce se mai petrece,
'
. d"36.
peste
tot e un za
A doua zi, Brigada 207 Honvezi atacă
înălţimile dominante ale zonei, vârfurile

-

Cosnei si Ciresoaiei, în încercarea de a
aju'nge 'ta Târgu-Ocna, pentru a controla astfel căile de comunicaţie de pe
Valea Trotusului31 •
în sprijin~I atacurilor cavaleriştilor,
în ziua de 10 august, 4 avioane din
escadrila F2, comandată de căpitanul
aviator Panait Cholet, au bombardat şi
mitraliat pozitiile inamice de pe Coşna
si Poiana lui Boboc. În avangardă,
~ăpitanul pilot Mircea Zorileanu, la
bordul avionului F40, a survolat linia
frontului, deasupra cavaleriştilor români, strigând cu putere: „Ura! Înainte
31
băietil Trăiască cavaleria!" ".
în' timp ce la Mărăşeşti fusese oprită
ofensiva germană, pe frontul de la
Oituz situatia devenise critică. General ul Alex~ndru Averescu a cerut
Marelui Cartier General să-i trimită
ajutoare. „Presiunea inamicului pe
frontul diviziilor 6 şi 7 infanterie
, ue
_, rezis. ten,t~"
întrece puterea 1or
a 38. A
fost trimisă Divizia 1 cavalerie care
trebuia să ajungă la Oneşti pe 29
iulie/11 august, promiţându-i generalului Averescu un batalion rus care
se afla Ia Târgu-Ocna şi un regiment
rusesc ce urma să vină de la Buhuşi,
unităti care însă n-au mai sosit. In
noaptea de 27 spre 28 iulie (10 spre 11
august) 1917 la Târgu-Ocna trebuia să
sosească Batalionul de Vânători de
Munte, pus la dispoziţia Corpului 4
armată. Cu aceste forţe Armata 2
trebuia să restabilească „cu orice preţ
situatia la aripa sa dreaptă, împiedicând pe inamic să intercepteze comunicatiile din valea Trotusului" 39•
în' ziua de 29 iulieÎll august s-a
ajuns Ia o situaţie extrem de grea şi

28
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române. în acelaşi timp, trupele germane şi austro-ungare au atacat violent
poziţiile apă.rate de Brigada 14 infanterie, ca.re constituiau flancul stâng al
divi-ziei române şi dezvoltând ofensiva,
au pus stăpânire pe dealurile Coşna şi
Ştibor, ultima lor barieră în calea spre
valea Trotuşului.
Despre aceste confruntări relatează
mai târziu, în The Romanian campaign,
celebrul feldmareşal Erwin Ronunel~. În
acea zi, locotenetul german comanda o
subunitate a Batalionului de Vânători
Alpini Wo.rtenberg, a cărei direcţie de
atac era dinspre culmea Picioru Porcului spre Vârful Coşna (cota 789). El
preciza. că atât aliaţii cât şi germanii
considerau acest vârf un ,,veritabil cuib
de vultur". El avea să scrie în jurnalul
său: ,,Pe frontul de est, vara lui 1917 a
gllsit forţele germane blocate în zonc'L
Nwnai o spulberare a 1ntregului front
ar putea elibera trupele pentru lupta
decisiva din Vest" ". Timp de două
săpt.lmâni, intre 8 şi 19 august, el a
avansat încet, dar sigur, cu cele şase
companii de sub comanda sa, către
Dealul Coşna - cota 789, ultima redută a
României. Situaţia se schimba de la o zi
şi de la o oră la alta, pe măsură ce una
sau alta din tabere ~tiga teren pe
dealul abrupt, plin de tranşee, împădurit
pe o parte şi golaş pe cealaltă. Se succedau rapid baraje dure de artilerie,
schimburi de grenade, atacuri om la om.
Două mii de oameni aveau să piară doar
din partea română. Rommel a scris pe
larg în memoriile sale despre cele două
săpt.lmâni de confruntare încleştată şi a
desenat schiţe cu poziţiile forţelor cam-

o Colonelul Marcai ONHnu. c„ndlntul
Brlglzll 3 lirlnlC8rl. ln t11111ul luptelor da pa Cofn•
(119u1t1917)

O G11111111l1I Mihail Sebina. camand1nlul Dilizili 1
CiwalMi• l•uglllt 1111)
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o Vlllltclrll •a mullt8 lnlMln nou cona.-: ...pra pozl„llor garm1• (augllll 1917)
batante. în jurnalul său de război nota:
,.Masiv şi abrupt, vdrful Dealului Coşna se
profila la orizont în lumina răsi:J.ritului. El
era obiectivul atacului. Santinelele
romdne vorbeau, tşi dre-geau vocea,
tuşeau şi fluierau în timp ce noi ne
apropiam metru cu metru. Erau plasate
la intervale de 30-40 de metri, dar nu
reuşeam sd le vedem din cauza tufişurilor
dese". O zi mai târziu scria: „Urcuşul pe
pantele abrupte tn fierbinţeala de august,
cu raniţele grele şi cu armele, a fost un
efort teribil Am înaintat fncet pe terenul
extrem de dificil. Inamicul de la cap<Jtul
pădurii primise întăriri şi curând eram în
luptă cu cdteva zeci de mitraliere. Nu se
punea problema siJ continuăm pe porţiunea de iarbti., film acoperire; în starea
noastr4 de obosea/ii aveam probleme sd
ne menţinem poziţia. 'l'rupele româneşti
-

st4teau pe v4rfuI Muntelui Coşna şi
am intrat sub foc intens de mitralieră.
Curdnd, companiile au venit la
cartierul general. Erau complet
epuizate" a. O zi mai târziu nota:
,,Auangarda detaşamentului meu s-a
pus tn mişcare. Domnea confuzia;
grenadele explodau pretutindeni,
focuri de arm(J se încruci.şau prin
tufişuri, iar obuze de artilerie grea
explodau în apropkre. Cdteva salturi
prin ceaţ<J şi fum şi eram în tranşeul
inamic. Românii se griJbeau ciJtre
noua lor poziţie pe o cărăruie prin
pădure, seceraţi de cllteva mitra-fiere
de calibru mare. Am alergat la vale cOt
ne ţbu!au picioarele. Obuzele Howitzer
creau un barqj, iar mitralierele loveau
în plin. Inamicul din faţa noastri1
fugea; nu ne dădeam seama cât de
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de ann4 nu ne tmpiedica lnaintarea.
Mulţi

rom4ni

morţi şi răniţi zd~u

în

jur•". Pe 19 august, după zece zile de
înaintare prin văi împădurite, geniul
tactic al locotenentului Rommel a
câştigat poziţia dominantă de la cota
789. Deşi rănit la braţul sUng, el şi-a
continuat misiu-nea de rupere a liniilor
româneşti.

Asupra localităţilor Târgu-Ocna,
Nicoreşti, Bogdăneşti, asupra căii ferate
din valea
naţionale

Trotuşului, gărilor şi şoselei

se abăteau necontenit proiectilele artileriei germane. Localităţile
TSrgu-Ocna şi Grozeşti sunt bombardate
cu sălbăticie. Locuitorii oraşului TârguOcna sunt nevoiţi să părăsească în grabă locuintele si să ia drumul bejeniei.
Ca măs~ri de prevedere, punctele de
comandă ale Corpului 4 armată şi

Divizia 7 infanterie (cu sediul în casa
Borisov) au fost mutate din localităţile
Târgu-Ocna şi Oneşti. La fel s-a întâmplat şi cu punctul de comandă rus aflat
în clădirea fostei Maternităţi, din vecină
tatea Bisericii ,./Mducanu".
Au sosit primele întăriri care au fost
imediat angajate în lupii. Două batalioane au fost dirijate către flancul drept
al Diviziei 7 infanterie, unde, printr-un
contraatac viguros, la baionetă, au
reusit să oprească înaintarea trupelor
in~ce şi să recucerească o parte din
terenul pierdul La Oneşti a sosit generalul Al. Averescu, comandantul Armatei
2 române, care, adunând ofiţerii Diviziei
I cavalerie, abia sosiţi în acest sector,
le-a spus: ,,La cererea mea, aţi fost
întorşi din drum şi aduşi 1ntr-o noapte
pe aceste plaiuri istorice, în clipe de
grea cU11l1J(ină pentru soarta /dril Vrlij-

n Camp.ni• d• licicllfti •i Divimi 1 C.V.leri„ fn1ii Dimilri• fi
drei,i.(19111

Io•• Dimlnceacu. ln pri•I rlM. •lti•ii din
31 -
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ce consecinţe ar avea reuşita maMUrei
inamicului şi ca să desprindeţi gravitatea momentu/ul importanţa misiunii si urgenta interuentiei dwiziei de

c~erie bi oprirea :nxz1anşei duş
mane. Ariltaţi lllmurit soldaţilor voştri
pentru ce vd aflaţi aici, ca sll se
ei cu gândul că au fost
lupte şi sl1 moaro pentru
salvarea patriei"".
îmbărbătaţi de acest îndemn patrioic
deprindii

şi

sortiţi să

şi conştienţi

O Cipitanul CHlllintin Briil•n11, 111m111ndmntul
uc1d111nului 1 din Rlti-ntul 10 Rofiari
ma.şui

bate puternic, de 3 zile, la poarta

Oituzului

şi

la ora aceasta frontul este

7 infan.terie,
6 lan. Aceste
1Je$le
de
creindu-se un gol

rupt Intre

diviziile 6

şi

mari rmit/Jţi ale dJror regimmte au luptat
eroic şi !dril odihnll trei zile şi trei nopµ,
suferind mari pierderi, şi-au consumat
toate disponibilitdţile, folosindu-le pentru

contraatacuri. Nid Marele Cartier nu mai
dispww de trupe ş~ chiar de ar avea, ele
n-ar fi putut ajunge aid aşa de repede ca
voi. Duşmanul, ajutat de teren şi bine
sprijinit de o artilerie putemic4, preseaz4
f/Jrll

tncetare, tn ideea

iniţial4 de a

p/Jtrunde pe valea 'lrotuşu/ul lntorcdnd
astfel dreapta Armatei 2 şi ameninţdnd
Sllrios chiar şi comunicaţiile Armatei 1,
care luptă din greu la Mdrdşeşti. V-am
schiţat aCl!St tablou tntunecat, tn care
n-am exagerat nimic, ca s/J uiJ daţi seama
-

de

răspunderea

ce

apăsa

pe umerii lor, soldaţii Diviziei 1 cavalerie s-au avântat în luptă cu eroism.
In aceeaşi zi de 29 iulie/11 august, la
ora 19, contraatacând prin surprindere, la baionetă, ei au respins forţele
inamice, producându-le grele pierderi.
în scurt timp au fost alungate trupele
germane de la Poiana lui Boboc, Ştibor
şi de pe pantele de est ale muntelui
Coşna.

Aici a căzut şi Constantin Brăileanu,
comandantul escadronului 1 din
Regimentul 10 roşiori, răpus de o
grenadă, strigând până în ultima clipă:

,.lnainte, bdieţi".
După patru

zile de crlncene înfrun-

tări, unităţile

militare de la flancul
drept al Armatei 2 romlne reuşiseră să
oprească înaintarea inamicului.

Pe 30 iulie/12 august 1917, nota mai
târziu Alexandru Marghiloman în
cartea sa Note politice 1897- 1924:
„Comunic.atul de azi dimineaţ4 spww
ct1 inimicul a fost aruncat 1n uil.ile
Slilnic şi Oituz „der zlJh sich wehret"
(care se ap(Jrd cu turbare) şi mai jos,
vorbeşte de atacurile disperate, de
şapte ori retnoite. Cu toate acestea,
aliaţii au succesul de partea lor, iar
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vdile Caşin.ului, Oituzului şi Slitniculu~
sunt acum 1n retragere. E vorba, probabil de atacul anunţat de douii zile şi I.a
Şusiţa - direc,tiunea Panciu - Adjud.
Trupele Averescu ameninţiJ s/1 aibă
retragerea tiliatiJ. Austro-germanii s-ar
afla chiar tnaintea Tc2rgufui Oaia. -

Lipsurile trecute suni cu

prisosinţil

fmplinite" 45•
S-a hotărât pentru 31 iulie/13 august o
contraofensivă de mare amploare.
Divizia 7 Infanterie trebuia să continue
atacurile în zona Cireşoaia, în cooperare cu unităţile din Divizia 7 Infanterie
rusă, iar Divizia 1 Cavalerie, întărită cu
două batalioane din Regimentul 22
Infanterie, cu două batalioane de grăni
ceri şi cu două baterii de artilerie de la
diviziile 6 şi 7 infanterie, trebuiau să
înfrângă rezistenţ.a inamicului de pe
muntele Coşna şi să dezvolte apoi
ofensiva pe direcţia localităţii Slănic411•
în aceeaşi zi, regimentele Diviziei 1
Cavalerie şi câteva subunităţi de grăni
ceri au asaltat poziţiile inamicului de pe
muntele Coşna (cotele 789 şi 703).
Luând pieptiş pantele abrupte dintre
Coşna şi satul Grozeşti (Oituz), cavaleriştii şi grănicerii au zdrobit dârza rezistenţă a adversarului şi au pus stăpânire
pe muntele Coşna •
în fruntea escadronului său, din Regimentul 9 Roşiori, căpitanul Ghighi
Demetriade, cade eroic, împreună cu
toţi cei 4 comandanţi de pluton din
subordine; ultimile lui cuvinte sunt:
„1bt 'inainle, Mieţi /" 48• Tot acum a
căzut la datorie, luptând eroic cu o singură mână, aruncand cu mare precizie
grenadă după grenadă şi legendarul

O Cii•itl•I 6hi1hi DemlCrilde. din Rlli•ntul 9
Ro,iori. Gimt ne la atactil cetei JOS (suii Co,na),
la 3t ialie/l hugUll 1917

47

O Capar11lul Canatalltin Mupit. din llegimanlul
2 Griniceri. Gimt eroic în lapbla da pe Cutna,
la 31 iulie/13a„ull1917
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O Reg•I• Ferdinand, gH1ralul Aluanll„ Avarucu, generalul H•nrl Mathlaa Barth•lot. 91 •ltl oftJarl remlnl.
pa mmntel• Cotn• l•111uat 1911)
411

Const.antin Muşat • Grav rănit în luptele
de la Râpa Roşie, din 16 decembrie 1916,
caporalul grănicer, cu un braţ amputat, a
cerut să nu fie reformat, ci bimis din nou
pe front ca aruncător de grenade. El îşi
motiva astfel cererea: „Casa mea, familia
se află sub călcâiul duşmanului. Vă rog să
mll. lăsa,ti să plec din nou pe front" 50•
Jertfa caporalului Muşat a rămas ca o pildă
mişcătoare de înţelegere a datoriei către
ţară ,,,dincolo de marginile fixate şi de
legile firii şi de ale oamenilor" 51•
Ziua de 31 iulie/13 august 1917 a rămas
ca o zi de neuitat în istoria Brigăzii de gră
niceri. Colonelul Marcel Olteanu, comandantul Brigăzii 3 Grăniceri, referindu-se la
luptele care s-au dat pentru cucerirea
Coşnei arăta că: „Sunt feridt de a fi avut
un moment, dar un moment greu, sub
comanda mea Regimentul 2 grdniceri.
Acest regbrumt mi-a dat un nepreţuit

-

34

concurs, s-a anmcat cu avfint, curaj şi

destoinicie asupra poziţiilor inamicului şl dispreţuind moartea, cu
pierderi grele, a atins şi ocupat obiectivul dat prin ordin€, fix(Jndu-se cu
tărie. Cinste lui şi cinste comandantului de regiment care a ştiut să-l
pregătească pentru asemenea fapte de
511

război" •
Bătllia din 31 iulie/13 august 1917 a
fost cea mai încrâncenată., după cum
sublinia în memoriile sale Alexandru
Marghiloman: „13 august. - BăNJlia e
formidabilă. Aceasta rezultd şi din
comunicatul nemţesc şi din cel romdnesc. Pe Oituz, Aliaţii au luat Grozeşti
şi se pare că obiectivul trupelor care
tnaintează pe ad şi acela al trupelor
care se afliJ. tn faţa Tdrgului Ocna, este
de a atinge OneşU, nod de comuni-

caţie. lncăerarea
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Până

spre seara zilei de 31 iulie/13
august, în sectorul Oituz, raportul de
forţe se schimbase în favoarea trupelor
noastre care opriseră orice încercare de
pătrundere inamică spre valea Trotuşului. In unnătoarele zile, până la 5/18
august, nu s-au desfăşurat lupte în zonă.
Numai aviaţia germană a întreprins
recunoaşteri şi a aruncat bombe asupra
51
oraşului Târgu-Ocna •
A doua etapl a blu.liei de la Oituz
(6/19-17/30 august 1917) a constat
într-o puternică ofensivă inamică pe un
front îngust şi anume, muntele Coşna.
La 6119 august, Grupul Gerok a reluat
ofensiva la Oituz. După o pregătire de
artilerie care a durat 3 ore, vizându-se
mai cu seamă poziţiile trupelor române
de pe muntele Coşna (cotele 789 şi 703),
la ora 11 inamicul a pornit la atac în
valuri succesive. Cu mari pierderi,
Batalionul alpin wortenberg a reuşit

totuşi să pătrundă la joncţiunea dintre
regimentele 1 călăraşi şi 5 roşiori.
Atacate şi copleşite de superioritatea
numerică a duşmanului, lovite neîntrerupt de focul artileriei şi mitralierelor,
ele au fost silite să părăsească vârful
Coşna, disputând terenul pas cu pas.
Trupele noastre s-au repliat până la
pantele sud-estice ale Coşnei şi s-au
consolidat pe o linie ce cuprindea: cota
532, Poiana lui Boboc, est de cotele 734
55
şi 730 •
Atacul Corpului 8 armată austroungară din 6/19 august nu s-a soldat, cu
toate eforturile depuse, decât cu cucerirea muntelui Cosna.
In perspectiva ~ei posibile înfringeri
dezastruoase, generalul Alexandru
Averescu a ordonat urgent ca Regimentele 1 şi 2 Biciclişti din Divizia 1 Cavalerie să oprească înaintarea inamicului
pe muntele Coşna.
Iată cum descrie locotenentul Dimitrie

O Vlnltarii d• •1119, hi 1nln'41e.hi paziJi• de tragen, p111gitiţi p9111ru ... na at9c iHmic 11911)
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O Locotenentul Dimitrie Dimăncescu, din compania de cicli~i ai Diviziei 1 Cavalerie, rănitîn
luptele de pe eo,na (19august1917)
Dimăncescu, în jurnalul său de război,
interventia companiilor de biciclisti din
Divizia i Cavalerie: „Când am aj~ns la
Poiana lui Boboc, o mână de case tără
neşti, pe 19 august, cota 789 er~ pe
punctul de a fi pierdută de Regimentul 9
Roşiori. După-amiaza târziu, am primit
ordin să contraatac şi, cu un elan extraordinar, am urcat pe vârf, respingându-i
pe nemţi. Era doar o victorie temporară,
căci ei au pregătit contraatacul printr-un
baraj de artilerie. Am fost obligaţi, la
rândul nostru, să ne retragem spre sat, cu
nemţii pe urmele noastre. O unitate de
infanterie ne-a sărit în ajutor si am trecut
la contraatac înainte ca i~amicul să
ajungă în sat. Soldatii noştri au cucerit
cota 789 din nou, fără să stie cum avea să
se încheie acest du-te-vfno. ln noaptea
aceea, au avut loc şase atacuri şi contra-

-

atacuri. Germanii nu au reusit sa
treacă de trupele Diviziei 1. ' Între
timp, într-o altă vale la nord de Cosna,
un regiment de vânători de m~nte
respingea trupele germane la Muntele
Ciresoaia" 56•
Într-o misiune de cercetare, luând
locul fratelui său Ioan, locotenentul
Dimitrie Dimăncescu, este rănit si
internat Ia Onesti, Iasi si Bacă~.
Căpitanul Bădules~u îi trlmite vesti de
pe front: „Dragă Dimăncescu, După ce
am mai rămas câteva zile la Poiana
lui Boboc, din cauza pierderilor ne-am
retras pentru două zile ca să-mi
reorganizez unitatea şi am fost repartizati la Brigada 2 Cavalerie. lmpreună cu un batalion de la 7 Vână
tori, am atacat Zona 383. După patru
atacuri sângeroase, am rămas cu doar
patru oameni din companie. Pierderile
au ajuns la 121 de morţi şi răniţi şi 14
răniţi uşor, neevacuaţi - în total 135.
Sunt profund mâhnit de pierderea
oamenilor noştri, pe care îi vom
răzbuna. Cu dragoste frăţească, Cpt.
Rădulescu"

57
•

Pentru respingerea inamicului de pe
această înălţime, de pe care ameninţa
valea Trotuşului, generalul Alexandru
Averescu a întărit Divizia 1 Cavalerie
cu doua batalioane de grăniceri si cu
Regimentul 17 Infanterie constituind
un detaşament, sub comanda colonelului Mihail Obogeanu, care trebuia
să reocupe, în ziua de 7/20 august,
vârful Coşna. La data de 7/20 august,
cu începere de la ora 530, un intens foc
de artilerie asupra pozitiilor dusmane
(cotele 789 şi 703),' au pr~faţat
contraatacul forţe-lor noastre care a

36
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inamicul se întăreşte puternic prin
lucrări genistice şi îşi aduce forţe de
rezervă. Apărarea sa solidă şi activă a
oprit înaintarea trupelor noastre tn fata
cotelor 730, 692, adică la 1 km est de
virful Coşna, cota 789). Încercările
repetate ale infante~tilor, grănicerilor
şi cavaleriştilor, şi nu puţine, de a
sbipunge poziţiile duşmane nu şi-au
atins scopul unnărit. Faptele de eroism
ale ostaşilor noştri sunt nenumărate.
Grupul de atac român a pierdut tn
cursul luptelor 9 ofiţeri şi 508 soldaţi,
morţi şi răniţi. Trupele inamice au
contraatacat atât ziua, c!t şi noaptea, în
ziua de 7120 _şi în noaptea de 7120 spre
8121 august"'. Trupele noastre şi-au
păstrat cu hotărâre poziţiile, contraatacând în momentul în care Detaşa
mentul colonelului Obogeanu a fost
tntărit cu Batalionul de Vinători de
Munte. Ultima încercare a austrogennanilor de a rupe frontul nostru, în
acest sector era zdrobită. ,,Romdnii au
luptat ca leii. Dac4 atacul ne-ar fi
reuşit, le-am li t:Ua!rit ultima reduttl.
Bt1t4lia de la Mllr4şeşti-Oituz a fost un
eşec pentru nor, scria mai tlrziu
generalul Siegn.er, comandantul Brigăzii
1778 Infanterie gerrnană • Despre
această bătălie, istoricul american
Charles Upson Clark scria: ,,Mackensen
a fost tnfrdnt. Cu o armată majoritar
germanil, a fost oprit de curajul pur,
59

dublat de o abilil strategie... Mac/censen

trebuia s<1 gilsească un singur punct
slab şi tot frontul de 120 de kilometri ar

fi c4zut; Moldova s-ar fi alăturat
Munteniei, Poloniei, Nordului Fran/ei şi
Belg~1: Dar nu l-a găsit" .o. în crin-

n G•n•ralul Franz llhnon DMll, c•auad1nbd Am•i • I·• 1Ultro·u11•ri. •
Îllflllistl'lt un 1„ctDtal pe frontul Oituzului,
tn vara Hului 1917
cenele confruntări din zona Oituzului,
Corpul 4 armată romin s-a ridicat la
înălţimea misiunii încredinţate. Între
26 iulie/8 august şi 9/22 august 1917,
efectivele trupelor noastre s-au redus
cu 12.350 de luptători. La rindul său,
inamicul a înregistrat pierderi grele.
Numai în luptele pentru vârful Coşna.
Divizia 70 Infanterie austrcrungară a
pierdut circa 1.700 de soldaţi61• După
9/.22 august 1917 luptele de pe frontul
de la Oituz au scăzut în intensitate.
Corpul 8 armată austro-ungar reuşise
să reali-zeze un intrând, stăpânind
înăltimile care dominau Oituzul si
SllnÎcul; valea Trotuşului se afla sub
focul artileriei inamice de pe virfurile
Cireşoaia şi Coşna.
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ULTIMA LUPTA
w

(26 iul/8 aug. -29 aug./11sept.1917)

L

a 26 iulie/8 august, după lupte
îndârjite, duse în sectorul Slănic,

duşmanul

a

reuşit să cucerească

Pravila. Pentru

forţele

această zonă situaţia

vârful

noastre din

devenise

critică.

Principalele fonne de teren pe care se
sprijinea apărarea regimentelor din
eşalonul

întâi al diviziilor 7

şi

6

infanterie (Ungureanu, Pravila, Bllcuţa,
Manaşcu) fusese~ cucerite de inamic.
Unităţile germane (Divizia 117 Infan-

terie)

şi

austro-Wlgare (Divizia 71 Infan-

terie) înaintau, spre ultimul
înălţimi

şir

de

ce le despărţeau de oraşul

Târgu-Ocna (Coşna şi Cireşoaia), la nord,
şi de cele de la sud de valea Oituzului,
care, odată cucerite, le-ar fi permis o
debuşare uşoară spre Oneşti şi ar fi
periclitat în mod grav stabilitatea forţe
lor noastre din zona Mără.şeştîli'l.
S-au amenajat în grabă puncte de
rezistenţă pe dealurile Năneasa, Cireşoaia, Matiuşca, Muncelu, Leşunţu şi
Chioşurile. Ofensiva inamică avansa greu

pentru

că după

cum afirma chiar

arhiducele Joseph August de Austria:

„romdnii QPun pretutindeni o rezistenţ4
foarte ddrzd şi cedeazll terenul numai
pas cu pas şi adeseori se ap4rll cu
contraatacuri foarte puternice" 611•
În ziua de 29 iulie/11 august s-a ajuns
la o situaţie extrem de grea şi încordată
la aripa dreaptă a Armatei 2 române.

Inamicul a reluat cu putere ofensiva pe
întregul front al Diviziei 7 Infanterie.

Diviziile 70 Infanterie
austro.ungare au

şi

7 cavalerie

reuşit să scoată

din

poziţiile de apărare unităţile de la flancul

drept al diviziei române şi să cucerească

vârful

n a„anlul Arlh•r Ylitllilnu. • condus 111ti•I
ltlc al tnlpllor ramln. di• zona Cinttoai1.
epilogul Rizllaiului •• ln1n9i„ N9'ia•li (sept.
1911~

-
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Cireşoaia, ameninţând să

taie

trupelor noastre cu trupele ruse
vecine din dreapta. Pe timpul desfăşu
rării acestei acţiuni, Regimentul 15
legătura

Infanterie Războieni a opus o rezistenţă
https://biblioteca-digitala.ro
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O Trup• a..tnt-imgan acupind rirful Pravila, iar••
aici urmitoana lorjinti,virlul Cinpaia (112•1
eroică

pe dealul Cireşoaia, unul din
române. S-a distins în
aceste lupte batalionul 1, din rândul
căruia a căzut şi plutonierul Nicolae
Şerban. Fiind atacată puternic frontal şi
supusă unui bombardament nimicitor
de artilerie, învăluită pe la flancul st:âng,
unitatea a fost silită să se replieze în
valea Trotuşului.
Spre seara zilei de 11 august, după trei
ore de rezistenţă îndârjită, detaşamen
tele noastre încep să se retragă. O parte
stâlpii

apărării

dintre ele ajung pe dreapta

Trotuşului.

Regimentul 27 Infanterie este în Bogata;
un de~ent este pe Măgura; un alt
detaşament se găsea pe malul stâng al
Trotuşului, la sud de Poieni. Patrulele
inamice au ajuns până la vest de Poieni
şi Mosoare.
Batalionul de Vinători de Munte,
comandat de maiorul Virgil Bădulescu,

O Genanlul Siegm.nd won l•i1ni. comHdaml
Coipulul VIII allllra-unger. ceN ana ml1limaa li
ocupe orapl Tlrgu-OC:na (1911)
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A.2 q

- - Trupe române
- - Trupe ruse

Actiuni ofensive
ale' armatei române
- - Trupe inamice

O luptela purtate da trupala remina pentru cucarira1 înilJimilar Ciraf01i1 'i Cofna (21 augJ
9 sapt.-Z!I augJ11 sapt. 1917). Radasenatl dupl harta din lslDria militari a popotrJIBi l'Olldn,
val.V.

-
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O Vlnltaltl da Munta în malf 1pn vlrflll Clntf1111la
(augult1911)

sosit de la Târgu Neamţ, găseşte în zona
dealul Brăteştilor o călăuză în persoana
lui Elisei Ursac, un cioban în vlrstă de
66 de ani, din Poieni, care se oferă să-i
ducă până sub Cireşoaia fără ca inamicul
să prindă de veste6'7• Traseul urmat a fost
prin Vâlcele, Cucuieţi, prin spatele
Drăcoaiei, Bogat.a, spre vârful Titirezu.
În ziua de 30 iulie/12 august, la ora 16,
unităţile Diviziei 7 Infanterie şi Batalionul de Vânători de Munte, în cooperare cu Regimentul 196 rus, au primit
ordin

să

contraatace

şi să recucerească

muntele Cireşoaia (cota 772). Batalioanele Regimentului 27 infanterie au
urcat în grabă pantele nord-estice ale
dealului Vrânceanu, în timp ce vSnătorii
de munte, având în stânga batalionul din
Regimentul 15 Infanterie, au înaintat pe
muntele Măgura spre Cireşoaia, sprijiniţi de focul bateriilor de artilerie din

UNITĂŢI MIUTARE ... Raglmanllll ZZ
RDMÂNE$'11 $1 RUSE lnhlntaria
Arm1'1 a z„ ramllnl ... Ragimanllll 41
C11111114 umlltil romb lnhlntaria
+ Divizia 1 lnflnteria • Ragimanllll 4
li> Ragim....115
Artileria 'i Obuziara
lnfantaria
li> Batali1111ul de
li> Ragim....111
Vlnhari da Manta
lnfantaria
+ Divizia 1 Cnalaria
+ Divizia 1 lnfamria
• Ragim""'I 11
rusi
lnfantaria
• Ragim""'I %1
• Ragimanlela 195 'i
lnfanlaria
1li& lnfllntaria run
• Ragim....131
UNIT.lJl MIUTARE
lnfanlaria
GEIMAND-ADmDJI> RagimHllll 4
UNGARE
.Altilaria
Armata H aultnlU191rl
• Raglm....11
Dlluzlan
Corp I armlltil aatro• Raglm""'I 1
u19ar
Vlnftorl
+ Divizia 10 lllfantllrla
li> Raglm....11
111tro-m111ut
VlnltDri
+ Divizia 11 lllfantllria
+ Divizia 1 lnflnteria aatro-imgul
li> Ragim""'I 16
+ Divizia 1 Cmilaria
111tro-m111ul
lnflntllria
li> Ragim....111
+ Divizia 1t1 lnfalQria
lnfantaria
garmMI
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poziţiile

de pe

celălalt

mal al Trotudin mişcare
pentru asalt, vânătorii de munte şi
infanteriştii cu baionetele la arme au
zdrobit rezistenţele inamicului şi, la
căderea serii, poziţiile de pe înălţimile
Vrânceanu, Măgura, Grohotişului,
inclusiv Cireşoaia se găseau sub
controlul trupelor române. Unităţile
Diviziei 70 infanterie fuseseră obligate
să se retragă în dezordine. Câteva sute
de soldati si ofiteri din tabăra adversă
au fost tac~ţi p'rizonieri. Între ostaşii
români căzuţi la datorie se numără şi
cel despre care locotenent-colonelul
Ganea, comandantul Regimentului 27
Bacău, scria în Ordinul de zi nr. 30 din
17/30 august 1917 următoarele: „În
ziua de 12 august a.c., la atacul care
s-a dat pe Valea Arinişului şi Cireşoaia, locotenentul Sion Alexandru,
comandantul Companiei I-a din acest
Corp s-a distins prin bravura şi avântul cu care a condus compania sa ce
se găsea în linia întâi. Prin exemplul
său personal, a împins compania tot
înainte, punând inamicul pe fugă
până când, în cele din urmă, locotenentul Sion Alexandru cade rănit grav
şi evacuat, încetează din viaţă. Deşi
căzut şi grav rănit, gândul său se
îndrepta tot către companie şi spunea
locotenentului său, Stancoveanu: „Să
dud compania mai departe!" 65•
Ziua se încheia cu un succes incontestabil al trupelor române. Comunicatul oficial al Marelui Cartier
General, din seara zilei de 30 iulie/12
august 1917, arăta că: ,Jn regiunea
muntoasă dintre valea Dofteanei şi a
Putnei, toate atacurile pe care inamişului. Desfăşurându-se

O Maiorul Virgil Băduleacu, comandantul
Batalionului Vânătorilor de Munte, acoperiţi de
glorie la Cire,oaia •i co,na (august 1917)

O Elisei Ursac, călăuza Batalionului de Vânători de
Munte, în atacul asupra vârfului Cire,oaia (cota 772)

-
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fost respinse. Trupele noastre de infanterie şi cavalerie, contraatacând în
urmă pe inamic, l-au pus pe fugă în
dezordine şi au ocupat mai multe înăl
ţimi. S-au luat peste 600 de prizonieri şi
4 mitraliere" 66•
în aceste zile dificile, escadrila F2,
comandată de Panait Cholet, a bombardat cu violenţă poziţiile inamicului.
Caporalul Ernst SchwarzbOck din Regimentul ll5 Infanterie, căzut prizonier,
făcea destăinuiri despre eficacitatea
bombardamentului aerian asupra Dea1ului Cerdac: „Bombele lansate de
avioanele româneşti au căzut asupra
noastră şi tranşeea s-a prăbuşit peste
noi. Ne lipeam de fiecare ridicătură de
pământ, schijele şuierau sinistru şi
răspândeau moartea printre camarazii

O Virgil Ignat, fost comandant de pluton în 1917, în
Batalionul da Vânători da Munte

O Luptele de pe Cire,oaia. Pictură de N. Nica (august 1977). aflată în Monumentul Eroilor- Măgura
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O Atacul R19i1119ntului 71 lnfanllri„ im19iut dl pichlrul N. Pwlmici IMainu•ntul EniilDI' - Mia•ral

mei. O grupă întreagă care străbătea un
vecin a fost nimidtă 1ntr-o clipă.
Apoi au tm:eput s4 se reverse rafalele
mitralierelor de bord şi obuzele artileriei
şi cerul explodli şi p4m4ntul se cutremură. Au apdrut primele accese de nebunie şi câţiva soldaţi au luat-o la fugă şi
s-au aruncat drept în mijlocul iadului de
oţel arzător... " "".
Iată, cum ne povesteşte Gheorghe
Iordachi, din Vâlcele, pe atllllci soldat în
şanţ

Regimentul 27 Infanterie Bacău, participarea sa la băt.ălia de la Cireşoaia din 30
iulie/12 august „Cireşoaia.„ Acest nume
va sta poate 1n istoria neamului nostru
ali1turi de Clilugărenl Războieni, Plevna
etc., ca pild4 de sacrificiu a poporului
nostru. Seara, prin amurg, o luilm în sus
spre Dofteana şi pdn4 în ziui1 am luat în
primire tranşale ruşilor, de pe muntele
Cheşcheş. Era o noapte senină, care te
Ideea să renun,ti şi la somn şi la tot,
numai slJ-i po,ti gusta farmecul unei nop,ti

-
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de var4. Dar n-am avut acest noroc.
Doar am instalat santinelele îndoite,
înaintea tr~or şi au şi început si1
bată tunurile inamice. Băteau reţelele
de sdrmă, să facă breşe, pe unde să se
poală strecura, la atacul tranşeelor
noastre. Urla pădurea de bubuituri şi

acest zgomot asurzitor se rostogolea
în valuri pe valea SUJnicului în jos, ca
un uragan. Se făcea ziuă, tunurile
amuţise, dar le ia locul celelalte bubuituri de grenade, de arme. Inamicul a
pomii la atac cu infanteria. Auzeam
cum scrdşnesc foarfedl t4ind sdrma
de reţele. Noi tr4geam în plin, dar cei
ce cad, sunt înlocuiţi şi numiJrul lor e
acelaşi 1n tot momentul. Atacul a
durat toată zi.ua. Ni s-a adus cazanul
de mdnam!, pe linia tranşa/or. Pe
sear4 cerul se tmbracll cu nori cenuşii,
aşa cil, odat4 cu amurgul se las4 o
noapte 1ntunecoasă, de nu-ţi vedeai
mdna. Şi aceasta a fost 1n favoarea
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fnccU a trebuit slJ ne retragem. Ne-am
retras spre valea Doflenei şi retragerea
asta de pas cu pas, bucată cu bucată rk
pămdnt

din trupul ţării noastre, a
costat sacrificii şi a durat p8n4 tn ziua
de 30 iulie 1917, c.dnd ne-am oprit 1n
marginea satului Bogata. Aid ne-am
@cut mCJşti, pe liziera p<Jduri~ dinspre
munţi. La câţiva paşi, 'Jrotuşul spumega furios. Parcă spunea poveşti din
bătrdni. Noi stăteam 1n măşti şi aştep
tam ceva,· o revanşă cu ora douăspre
zece. Generalul rus, prinţ de Rogoza,
comandantul Armatei a N-a ruse, era
un om usdiţiv, cu o barbd neagrc'I, care
ti dădea o distiruă tnlăţi,şare, umbla pe
linia frontului şi ne spunea cuvinte
amestecate: „ Yme ojuter, prapal nemţi".
În dosul dealului Muncelul, dinspre
satul Vc2lcele, maior Florian aşezase

O l'ollul da CC111111nft al R1glm1ntulul li lnhlntllrl• Baciu. •nul din adalll prlnclptill la Cln,0111
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câteva baterii de artilerie, care lncepuse să bubuie fnfiorlitor. Primim ordin să
mdnalm raţia de rezertJd, apoi să llJsăm
1n tranşee o parte din lucrurik de care nu
aveam nevoie. Ne luarăm cu noi numai
armele, cartuşek şi mantaua tn bandulierli. Artileria noastră tncetează. Pe
muntek M~ se aud lmpuşcături de
arme, grenade, bombarde. Venise Batalionul de vdn.ătorz' de munte, sub comanda
maiorului Bildukscu. Pornim si noi la
atac. Colonelul cu carabina tn 'm4n4 tn
fruntea batalionului nostru 11, o luarilm
pe povdrnişul ~ulul cu rezerve, doud
batalioane, care erou tn linia I. Gorniştii
tuturor unităţilor surul atacul. Annele şi
mitralierek p4r4ie, fl1c4nd un zgomot de
nu se mai auzea nid tn cer şi nid pe
p(Jm4nt. Atacul se pomi tn valuri în linie
de plutoane. Dar linia frontului se
lungeşte, după teren şi se subţiază,
rămânând o singură linie. Am intrat şi noi
batalionul de rezenKJ 1n linia I-a, c4nd
inamicul fiind luat pe flanc, de batalionul
vdn4torilor de munte, a rupt-o la fug4.

-

46

Tunurile lor prind a bate din valea
care ne tmproşca cu
bombe grek. Nouă tnsă nu ne păsa de
ek. ln avOntul ce luasem, viata nu ne
mai aparţinea. Pierdusem ~oţiunea
timpului. Eram nişte roboţi care
tnaintau spre crestele Cireşoaiei şi a
Vrânceanului. Prinse a se llJsa amurSlănicului,

gul c4nd batalionul nostru ocupa

v4rful dominant al Vrdnceanului.
V4niitorii de munte luase v4rfu.l
M4gurei, iar pe Rupturi tnaintau

celelate dou4 batalioane. Inamicul
tn cleşte, pe costişă, anmca tot
ce avea şi fugeau la deal, ca puii de

prins

iepuri. lntunericul nopţii ne găsi pe

plaiurile

Cireşoaiei,

Vr4ncea-nului,

/tfligurii. Oraşul nostru scump, T4rgu-

Ocna, era saluat şi cu el poarta ce
duce spre inima Moldovei. Prizonierii
spuneau cil avuseseră ordin ca tn acea
zi să ia masa la Târgu-Ocna, dar nu
au reuşit. Ne făceam ~tipe poziţiile
rn care ne aflam şi vegheam toatb
noaptea, printre gemetele rdni/ilor
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strdnşi.

1batiJ

noaptea i-au transportat brancardieril

Când se iviriJ zorile, primim ordin siJ ne
reconstituim, să trecem la unităţile
noastre, căd fn timpul luptei ne amestecasem"~.

S-a hotărât pentru 31 iulie/13 august o
de mare amploare.
Divizia 7 Infanterie trebuia să continue
atacurile în zona Cireşoa.ia., în cooperare cu unităţile din Divizia 7 Infanterie
rusă, iar Divizia 1 Cavalerie, înt.ărită cu
două batalioane din Regimentul 22
Infanterie, cu două batalioane de grăni
ceri şi cu două baterii de artilerie de la
diviziile 6 şi 7 infanterie, trebuiau să
înfrângă rezistenţa inamicului de pe
muntele Coşna şi să dezvolte apoi
ofensiva pe direcţia localităţii SlănicM.
În dimineaţa zilei de 31 iulie/13
august, după un violent bombardament
contraofensivă

o Generalul Gabriel Gnrf von Meranzi,
camandantul Divizie 7Cavalerie1ustroun111ri

o Prizanieri bosniaci capturaţi 1n cursul luptelar din vara anului 1917
47 https://biblioteca-digitala.ro
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de artilerie, unităţile Diviziei 7 Infanterie
au pornit la atac, punând stăpânire relativ
repede pe vârful Măgura şi pe Cireşoaia
(cota 772). Trupele Diviziei 70 Infanterie
austro-ungare, surprinse de atac, s-au
retras în dezordine spre Slănic. Spre seară,
inamicul a contraatacat cu rezerve aduse
în grabă şi a reuşit să respingă Regimentul
195 Infanterie rus şi să ameninţe cu
învăluirea trupelor Regimentului 27
Infanterie de la flancul din dreapta Diviziei
7 române. Pentru a evita încercuirea,
acestea s-au repliat câteva sute de metri
spre est, părăsind vârful Ciresoaia. În
aceeaşi zi, începând de la or~ 840, pe
frontul Diviziei 7 Infanterie au pornit la
atac diviziile 70 şi 7 cavalerie austrotmga.re. Micile pătrunderi ale inamicului
au fost lichidate prin contraatacurile
Batalionului de Vinători de Munte. Aflat la
un moment dat în rezerva diviziei, batalionul a primit ordin să contraatace spre
cota 764, unde adversarul pătrunsese în
poziţiile de apărare ale Regimentului 27
infanterie şi înainta spre dealul Vrânceanu.
La lăsarea întunericului, după o scurtă

-
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pregătire

de foc,

vânătorii

de munte,

cărora li s-au alăturat şi subunităţi din
regimentele 27 şi 15 infanterie, s-au

avântat cu atâta vigoare asupra
trupelor austro-ungare, încât acestea,
surprinse de intensitatea atacului, s-au
retras în panică spre valea Silnicului.
Peste 150 de soldaţi şi ofiţeri din
Regimentul 10 dragoni au fost făcuţi
prizonieri. Pierderile Batalionului de
Vânători de Munte s-au ridicat la 3
ofiţeri morţi, 8 răniţi, 42 soldaţi şi

subofiţeri morţi şi 147 răniţt •
1

După 9/22 august 1917 luptele de pe
frontul de la Oituz au scăzut mult în
intensitate. Corpul 8 armată austroungar reuşise să realizeze un intrând,
stăpânind înălţimile (Coşna şi Cireşoaia) ca.re dominau Oituzul şi Slăni
cul; valea Trotuşului se afla sub focul
direct al artileriei inamice de pe vârfurile Cireşoaia şi Coşna.
Analizând situaţia inamicului la acea
dată, generalul Alexandru Averescu a
considerat că punctul slab al Armatei I
austro-ungare, aflată sub comanda
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arhiducelui Joseph August de Austria,
era la Cir~aia. Aici, printr-o acţiune
militară victorioasă se putea obţine
îndepărtarea duşmanului din zona
Târgu-Ocna, Oneşti, şi se deschidea
accesul spre al doilea obiectiv, vârful
Coşna (cota 789). Pentru această
ofensivă au fost destinate 34 batalioane
de infanterie (cu 238 mitraliere şi 243
puşti -mitraliere), 4 escadroane de
cavalerie şi 35 baterii de artilerie.
Forţele germano-austro-ungare erau
puternice (Divizia 70 Infanterie austroungară, Divizia 7 cavalerie austroungară, părţi din Divizia 117 germanl),
care au realizat în această zonă 8 centre
de rezistentă, dintre care cele mai
puternice er~u cele de la Cireşoaia (cota
772) şi Coşna (cota 789).
Inamicul afl1nd de pregătirile pentru
ofensivă ale românilor au trimis trupe

de rezervă la Cireşoaia, întărind puternic
puterea lor de apărare. Acest lucru va
cSntări greu în luptele sângeroase care
se vor declanşa în această zonă.
BăU.lia de la Cireşoaia, ultima
confruntare majoră de pe fronturile din
Moldova, a început la 27 august/ 9
septembrie, ora 6, după o pregătire de
artilerie care a durat 3 ore. Brigada 1
Infanterie, comandată de colonelul
Mihail Obogeanu, a efectuat dinspre
nord-est atacul cu regimentele 8
Vânători şi 17 Infanterie în linia întâi, în
lungul văilor Arinişu şi Vrânceanu spre
vârful Cireşoaia.
În acest timp, generalul Arthur
Văitoianu a ordonat Diviziei 1 Infanterie să se asigure spre flancul drept,
unde actîunea ofensivă a trupelor rusesti
se îndePutase de la obiectivul comu'n,
iar Divizia 7 Infanterie să atace cu
Brigada 13 Infanterie pe direcţia cotei
707 pentru a învălui Cireşoaia.. Atacul
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îngreunat de natura terenului şi lucră
rile genistice făcute de inamic se desfă
şura anevoios şi cu mari pierderi. Spre
seara acelei zile, trei companii din
Regimentul I 7 Infanterie au reuşit să
pătrundă în prima linie de tranşee
inamică, dar au fost respinşi.
În fruntea unuia dintre valurile de
atac ale Regimentului 8 de Vânători a
căzut voluntarul bucovinean Ion
Grămadă • Cu câteva zile înaintea
morţi sale, fostul profesor al Liceului
Militar de la Mănăstirea Dealu dar şi
cunoscut scriitor bucovinean, consemna: ,,Adesea fac bilanţul vieţii mele şi
mă întreb ce bine am făcut eu pe
pământ. Şi întotdeauna eu regret că
n-am putut lucra mai mult, spre a
aduce mai multă fericire altora. Căci
atât rămâne după fiecare pe lumea
asta: binele ce l-ai făcut altora. lncolo,
totul e praf şi cenuşă, pe care le
spulberă vântul[...] Mă gândesc foarte
puţin la moarte şi nu mă tem deloc de
ea. Sunt pregătit s-o înfrunt" 11•
Multe alte gânduri, dorinţe nespuse,
încurajări pentru cei dragi, au scris
zeci de ostaşi, ce luptau cu îndârjire pe
aceste meleaguri cu un inamic puternic, pe scoarţă de mesteacăn. Gânduri
pierdute, gânduri recuperate, speranţă
şi recunoştinţă peste timp.
La Cireşoaia, inamicul continua să se
menţină pe poziţiile cucerite. Era
hotărât să se opună cu toată forţa de
care dispunea. A doua zi, 28 august/IO
septembrie, s-a reluat ofensiva fără a se
înregistra succese notabile. În a treia
zi, la 29 august/I I septembrie, conform ordinului, s-a declanşat ofensiva
împotriva înălţimilor Coşna şi Cire70

O Poetul bucovinean Ion Grămadă, căzut eroic în
luptele de la Cir8'oaia

O Căpitanul Ioan Missir, din Regimentul 8 Obuziere,
autorul cărţii da război Fata Moartă
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pentru unităţile noastre: peste 1.200 de

luptători •
11

Scriitorul Ioan Missir, fost cApitan în
Regimentul 8 Obuziere, în cartea sa
intitulată Fata moartl, apărută în 1937,
ne lasl câteva pagini pline de dramatism
ale sângeroaselor confruntlri de pe
frontul de la Ci~a.
,,Luptek continul la Coşna, prelungindu-se prin Cireşoaia spre dreapta,
unde germanii, cari cobor4ser4 pdntf pe
malul Trotuşului, au fost împinşi
înd(Jrtft. Un contraatac disperat reia
Bogata, culege prizonieri, ckcimează
rdndurile inamice şi recucereşte pas cu
pas, baioneta la armd, tot ce se pierduse
la tnceput. Regimmtul 27 Baci!u, 15
R4zboienl cavakrle desc4licattf şi alte
trupe de elit4 pierd zm' de ofiţeri, sute
şi sute de soldaţi.„ Un an de sacrificii,
cu perspective negre. Vdnduţi de prieteni, lnconjuraţi de spioni cari afl(J
secretele operaţiunilor tnaintea noastrd,
tntilrim, mai mult cu credinţa, zidurile
/llrii, care se clatini. Nu murmurtf
nimmi, iar dispreţul pe care rom4nii
noştri ntfctfjiţi tl aratl ruşilor este
certificatul cel mai sigur el te poţi
sprijini pe umlrul lor, deprins cu
povara. Clll(ti tn focul frontului şi sorl(ti
unei chem4ri neobişnuite, tn simplicitatea lor, tncurqjaţi în cea.suri de
fatali, dar vremelnica desperare, ai
noştri nu ţin r4bojul lunilor depănate.
Cel mult, nostalgia traiului simplu şi
ferit de complicaţii pune tn viitor un
mare semn de tntrebare, rllstdlrnll.cit de
&care, dup4 capul situ cinstit, fn frica
lui Dumnezeu şi a legilor /IJrii. 'Ji'eazl1 e
toată mintea ac.easta from4ntattf de un

o Loeo19nHI Glllargi. l•n PriotNM. di•

regimentul a lnhlnllri„ rilnit •111111-*npul
llitiliei de I• Cir.,..ill (H,C. 1917)
singur gând; vi.suri nu-şi faa nimeni.

Normale să priveşti ziua de m4ne fiJr4
nici un optimism,· dar sfdrşitul lui
august 1917, luptek de la Cireşoala
rmnlln piatra de fncercare şi, &z aalaşi
timp, kspe<ka limerar4 a at4tor

şi

atâtor regimente m4cinate de uraganul de foci Chenar de stinge nobil şi
curat, prelins de-a lungul vremii, din
trupul Moldovei rllnite; sigiliu mortuar,
care pecetluieşte pentru noi cartea
riJzboiului„. („.) Numal urc4nd drumul in serpentintf, care duce spre
vărfu/ Vrânceanului, s(Jpat ftJ malul
lutos, poţi judeca puterea contraatacului din iulie. Culeşi tn baiOt'U!tă,
mA:no.ţi cu paturi de armii, sf4rticaţl de
granate, secerafl de puştile mitraliere,
germanii - doul regimente - au fost
complect desfiinţaţi. 7îrul de barqj, cu
obuzele de 210 şi 305, trimi.se de la
51 -

https://biblioteca-digitala.ro

-

CENTENAR COŞNA-CIREŞOAIA 2017

_„,..,_.dlJI Tt.

O Cuta pllftlill llullndl, Mr1fJrt1u
Miar. folatral Bnll6. Clrculatl: anul 1!11t1

peste 20 de kilometri, zlldarnic iroseşte
mii de buc4ţi de schijă lnroşitd. (...) C4nd
ajungem la poala de pddure, de wide vom
pleca să tnlocuim toată linia tntăia tn
vederea atacului ce-l dăm la Cire.şoaia, la
umbra deaslJ. şi oarecum protectoare, ne
potolim bătiUle inimei, tnsemndn.d pe
htlrtie gândurile din urmă, spre cei lăsaţi
~e. Cine-i copilul si:J ni:Jd1Jjduiasc4 o
salvare, când, trimişi să 1nlocuim batalicmul maior Teodorescu din 15, după trei
ceasuri de patrulare rwap-tea, dăm peste
un ofiţer şi vreo cd.leva zeci de soldaţi,
cari ne întreabă cu priviri rdtc'Jcite dacc'J,
în adevc'Jr, le lu/bn locul! Schimbarea
unităţilor se face noaptea, tn şoapte,
tndepărtând, pe cât se poate, orice
zgomot. De strajă stă toată lumeai Mdne,
27 august, atacăm. .. Ordinek s-au primit.
Ceasornicele tuturor comandanţilor, puse
la punct. Legiiturile pe dreapta, cu
vr1niitorii de munte şi pe st(Jnga, cu 17
-

Dr:H, Edlmr11 Ubrllla J. Raclll, Tg. DCM. .Alfnld

Mehedinţi,

flJcute. Observatorul de

arlil.erie, în linie cu noi. Tekfoanele

transmit din răstimp tn răstimp ultimele recomonddri. ln tranşee, soldaţii
sporovăiesc pe tnfun.date, cei apropiaţi
sufleteşte tmpc'Jrtc'Jşindu-şi dorinţele.

La şase şi două minute, zeci de
bubuituri aproape simultane deş
teaptă pddurea: începe pregătirea de
artilerie, tn vederea atacului. (.„)
Artileria a tc'Jcut. Ultimul obuz s-a
spart „dincolo" tntr-un huiet izolat,
ridicol... Inima bate ca un ciocan,
izbind coşul pieptului. Cdt va mai bate
oare! Spre stdnga, cel dinti:Ji val din 17
Mehedinţi a şi ocupat tranşeea inamică. Spărturi de granate, im ultim
răpi:Jit de mitralieri:J; unii c~dnd;
prizonieri alergdnd tn urmă subt
focurik şrapnelelor; oameni înnebuniţi strigdnd „ura"...; nemţii pc'JriJsind
poziţia şi... peste tot, vine vestea ci:J s-a
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care-şi reocupă poziţia, un tir de baraj,
de o uioknţă n.emaiporrumită, ziitlllrniceşte orice apropiere sau orice intervenţie amică. (...) Atacul se prllbuşeşte.
Se prăbuşeşte şi al doilea, la ora 14; şi
al treilea, la ora 18... Vânătorii de
Munte, 17Mehedinţi,1Vdnători,1 Dolj,
18 Gorj, 27 Bacău, 31 Infanterie, 8
Vdnători şi cdţi alţii pliltesc neprecupeţit tribut de vieţi. Un batalion din
armata rusii, rdmas credin-cios şi
botezat de ei înşişi „batalionu di moarti
rusăsc", pkacă nebune.şte la atac in
eh.iote sdlbatice, ca să rămdnă spdnzurat rn reţele, ca nişte paiaţe de cdrpă... Coboar4 seara tristil de august.
Din batalioane întregi, au rămas
comandanţi demoralizaţi, oameni aiuriţi şi câmpul plin de morţi şi de răniţi.
Mort Spiru, 1n clipa care s-a ridicat la al
doilea atac, fmpingdndu-şi oamenii,

O C.lt9 pofllli ilml'lli. cn,o.;.an•l 1911

deşi in faţă era zid de nepătruns; mort
Grămadă, tlinăr trwăţat bucovinean,
voluntar... Camarazi tncerca,ti, prăbuşiţi
înainte de a-i fi cunoscut ţara... (. ..) Nici

atacurik repetate din 29 august, risipii
de vieţi, Rir4 rost, cu oameni ştiind că
nu pot învinge trecând peste bariere
imposibile, cu toate ordinele, paraordinek şi supraordinek primite, nu
schimbă nimic. Ba &u:ă, tnsdngerate,
pierdute, unitllţile se retrag rn miez de
noapte la vechile tranşee. noi trecdnd in
locul lui 17, aproape nimidt. Grăbinclu
ne sd pdrăsim măştik în speranţa unor
tranşee apărate, schimbarea se face
repede, dar zorile surprind ultimele
plutoane 1n plin urcuş descoperit. De
sus, de la cdteva zed de metri, germanii
seceră, trimi/dnd snopuri de gloanţe
spre linia de mdşti, zgdriatil in p4mdnt
subt nasul lor... Cei mai tineri, pierduţi
cu firea, nehotărdţi o singură clipă, se
prăbu-şesc fulgeraţi, mor,ti ori schilozi

mr.. Cimitir dM rilllptll,.,,._ dM 1111, Edituri n1P1WCizad, Circulllti:
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mitraliere din Compania I Puşcaşi
care se află pe marginea de sud, a
Rupturilor pe înălţime, Intre amdndoud, companiile de foc, plimba focul
ucigător al mitralierelor în toate
piirţile, mai tntotdeauna ln coasta
duşmanului." La Cireşoaia a fost rănit

o carta plfhlll llultnd, r„ ac...11o1mJ1tdlll

Eioll8'. Editura H. Amchlllf'I, Ubrllll fi d1p. de zllre.
Tg. Oca Cln:.l.tl: 11ul 1921

urMnd de durere. .. Noroc cine a @cut un
salt la vreme fn vreuna din gropile de
obuz op~ unele ldngd altele... Gdfliind
de emoţie, binecuudntezi tnt4mplarea

azre

ţi-a purtat paşii ln dreptul acestui
adă-post, care, nu e vorM, TJOQte să-ţi fie
şi mormântul.. Imobilizaţi fn măşti, siliţi

să privim cel mult cerul şi mor,tii, să ne
privim pe noi schimaţi la faţ?J. şi storşi ca
dup4 boa/4,· şi sti fmp1Jrt4.şim muţeşte prin
semne, cdteva gandurl, aşteptăm/"".
Despre dramatismul confruntărilor de pe
Cireşoaia îşi aminteşte şi locotenentul
Theodor Radu, comandantul Companiei 2
Puşcaşi. ,,Lupta a fost fnuerşunatil; ai
noştrii zvârleau cu grenade în vale,
puştile mitraliere c/4mpăneau şi aveau
ţinte sigure, c&i duşmanul fn z(Jpdceo.la
lui se pOlcuise căutdnd scăpare spre
Rupturile, fn partea unde Companiei 2
Puşcaşi zăvor4se valea. Afund secţia de
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mortal locotenentul Gheorghe Ioan
Prioteasa din Regimentul 43 Infanterie. fn luptele îndârjite pentru
cucerirea Cireşoaiei şi Coşnei au
sângerat din greu şi ostaşii Regimentului 15 Infanterie Războieni. Cel mai
mare tribut de sânge l-a dat Regimentul 27 Infanterie Bacău, cu 30 de
ofiteri si 1570 soldati căzuti la da~
rie~4. Mişcător este ' gestul sublocotenentului Toader Chimoagă. comandantul companiei a 9-a din Regimentul
27 Infanterie Bacău, care, înainte de
confruntarea cu inamicul de pe vârful
Cireşoaia, le citeşte soldaţilor scrisoarea trimisă de fostul lor comandant,
căpi-tanul Nicolae Andreevici, rănit cu
un an în urmă pe muntele Mlgura şi
care se încheia cu cuvintele: ,,Fiţi cu
mcredere &t cei care vi1 cOITUlTlliă şi nu
daţi înapoi". Sublocotenentul cade
eroic în atacul care a urmat75• Tut pe
Cireşoaia cad la datorie 512 soldaţi din
Regimentul 15 Infanterie Rbboieni,
între ei şi comandantul companiei a 5a, Mihai Nistor, plutonierul Ioan
Tu.lpău şi au fost răniţi în luptă, locotenentul Alexandru Dumitrescu şi
sublocotentul Teodor Ursu?$. Sublocotenentul Olănescu şi 14 os~i din
Regimentul 14 Dorobanţi „Roman"
cad eroic, pe Măgura, în august 191'775".
Viitorul istoric şi om politic, subl1r
cotenentul Gheorghe I. Brătianu, din
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 Regimentul 4 Artilerie Roman, va participa la luptele sângeroase purtate de
către armata română în luna august
1917 la Coşna şi Cireşoaia, pe care le
evocă în lucrarea File rupte din cartea
războiului, apărută în anul 1934. „lRtimul asalt, la Cireşoa.ia, a fost extrem de
greu şi de s4ngeros. Prin desişul nepif-

truns al pddurii, pregiitirea arlilemi nu
s-a putut face îndeajuns, iar când
infanteria a pornit la ora hotărâtă, reţe
lele rk st1rmă erau tntregi şi mitralierele
71
duşmane neo.linse" • Rănit la braţ în
timpul ultimului asalt de la Cireşoaia,
sublocotenentul Gheorghe I. Brătianu a
fost evacuat la ambulanţa Diviziei I,
ulterior fiind transportat cu trenul în
oraşul Bacău. Şi tot în zona Cireşoaia se
va remarca şi viitorul general Nicolae

Şova,

care pentru faptele sale de arme,
Operaţii al Diviziei 7
Infan-terie, va fi avansat la gradul de
maior711•
Confruntările sângeroase de la Cireşoaia şi Coşna, desfăşurate de-a lungul a
trei zile (27 august19 septembrie-29
august/11 septembrie 1917), au reprezentat ultima bătllie majoră de pe
frontul românesc. Cu toate rezultatele
limitate înregistrate, ea rămâne ca o
acţiune cu neîndoielnică valoare militară19. Vor urma luni lungi de apărare pe
poziţii, cu confruntări sporadice şi de
mică amploare, până la sfârşitul războ
iului, în noiembrie 1918, când armata
română va trece Carpaţii pentru realizarea marelui obiectiv, unitatea naţio
nală a tuturor românilor.

în cadrul Biroului

O Midsli11111 .Mqura Denii", în aprapi111111 Mamimubll1i Erailar (calll 5041. nte lac dl n1Cul1g11re ~ d1
pc1m1nin1 • miilard1 os19Ji rem81i dzuţitn lap191a dl pe Cirepail, Yrlni;e11u 'i Migura
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Eroii

bătăliilor

de la COSNA
si
,
,

FERDINAND I, Rege al
României (1914-1927}. A
fost căpetenia armatei
române în timpul
Războiului pentru
Întregirea Neamului
(1916-1919}. A fost în
repetate rânduri pe
fronturile de la Oituz,
Coşna şi Cireşoaia,

BERTHELDT Henri
Mathias, general, a
condus Misiunea
Militarii Francezii
prezentă pe frontul
românesc încă din iarna
lui 1917. Rol important în
reorganizarea armatei
române. Prezent pe
frontul de la Oituz şi

alături

Coşna.

de generalii şi de
români.
GRIGORESCU Eremia,
general de corp de
armatli, comandantul
Diviziei 15 Infanterie la
Oituz (1916) şi a Armatei
1-a române la Mărăşeşti
(1917). Simbol al rezistenţei armatei române. A
lansat ordinele: Pe aici
nu se trece/ (Oituz) şi
ostaşii

Nici pe aici nu se trece/

VĂITOIANU Arthur,

general de divizie,
comandantul Corpului IV
Armată (1917), a jucat
un rol important în
ultimele lupte de la
Ci reşoaia. Prezent, cu
Regina Maria şi familia
regală, în 1918, pe
locurile în care s-au dat
luptele din anul 1917.

(Mărăşeşti).

AVERESCU Alexandru,
general de corp de
armatli, comandantul
Armatei a 2-a pe fronturile de la Mlirlişti şi Oituz
(1917). A coordonat
mişelirile trupelor
române în bătăliile de la
Oituz, Coşna şi
Cireşoaia .

RWINSCHI Nicolae,
general de divizie,
comandantul Diviziei 7
Infanterie (1917). Este
unitatea militarii care a
trebuit să facă faţă
ofensivelor germanoaustro-ungare de pe
Coşna şi Cireşoaia din
vara anului 1917.

SCHINA Mihail, general
de divizie, comandantul
Diviziei 1 Cavalerie
(august 1917). A jucat un
rol importantîn apărarea poziţiilor strategice
de pe muntele Coşna.

TODICESCU Mihai,
general, comandantul
Corpului 4 Vânători de
Munte, s-a remarcat în
sângeroase confruntări
de la Cireşoaia şi Coşna,
din iulie-august 1917.

Cavaleriştii descălecaţi

au atacatîn repetate
rânduri poziţiile
germane de pe Coşna.

-
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(iulie-august 1917)
OLTEANU Marcai,
colonel, comandantul
Brigăzii 3 Grăniceri, a
rezistat şi contraatacat
în ziua de 31 iulie/13
august 1917, pe Coşna,
împotriva ofensivei
trupelor de elită
germane conduse de
locotenentul Erwin
Rommel.

MUŞAT Constantin,
caporal, din Regimentul
2 Grăniceri, căzut eroic
în luptele de pe Coşna,
la 31 iulie/13 august
1917, în timp ce arunca
grenade cu singura
mână validă. Un simbol
de sacrificiu suprem
pentru ţară.

BADULESCU Virgil,
maior, comandantul
Batalionului Vânătorilor
de Munte, acoperit de
glorie la Cireşoaia şi
Coşna (august 1917).
Contraatacurile
impetuoase ale
vânătorilor de munte au
salvat de multe ori
situaţia de pe front.

GRĂMADA ION,
voluntar, profesor,
scriitor, din Regimentul B
Vânători, căzut eroic în
luptele de la Cireşoaia,
în ziua 27 august/ 9
septembrie 1917, în
ultima luptă importantă
care s-a dat pe frontul
românesc.

BRĂILEANU Constantin,

MISSIR, Ioan, scriitor,
din Regimentul B
Obuziere, autorul cărţii
de război Fata Moatti,
în care sunt relatate cu
talent şi sensibilitate
dramele războiului. A
participat cu unitatea sa
la ultimele confruntări
militare de la Cireşoaia,
din 1917.

căpitan,

comandantul
escadronului 1 din
Regimentul 10 roşiori,
moare eroica în fruntea
ostaşilor săi, în 29 iulie/
11 August, într-un
contraatac împotriva
trupelor germane din
zona dealului Ştibor şi
Poiana lui Boboc, sub
Coşna.

DEMETRIADE (Ghighi)
Gheorghe, căpitan din
Regimentul 9 Roşiori,
căzut eroic la atacul
cotei 703 (sub Coşna), la
31 iulie/13august1917,
în fruntea ostaşilor săi.
A fost înmormântat în
cimitirul Bisericii
nstântul Gheorghe", din
liseşti.

DIMĂNCESCU Dimitrie,
locotenentul, din compania de ciclişti ai
Diviziei 1 Cavalerie, rănit
în luptele de pe Coşna
(19 august 1917). Impresiile de război le-a consemnat într-un jurnal
făcut cunoscut prin
realizarea documentarului Hill 789 - The Last
Stronghold (201 O).
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- ORASULTARGU-OCNA
,

ÎN VÂLTOAREA RĂZBOIULUI
(15/28 aug. 1916-11/24 dec. 1918)
"1nceputul războiul, cu 15128 august
1916, afectase şi populaţia oraşului,
chiar dacă în cursul acestui an nu va fi
în zona confruntărilor militare. Parte
din bărbati fuseseră mobilizati sî
'
' '
plecaseră la unităţile lor militare. Cei
mai mulţi t.ârgocneni au luptat în Regimentul 67 Infanterie, alţii în regimentele 13 şi 27 Infanterie, batalionele 2 şi
4 de VanJtori de Munte, în regimentele
17 şi 20 Artilerie ş.a. Săptămânile de
confruntări violente de pe văile Oituzului şi Slănicului, bubuitul necontenit
al tunurilor, veştile alarmante despre
iminent.a spargere a frontului, a menţinut o stare de nesiguranţă printre
locuitori. Mulţi dintre ei s-au implicat
în susţinerea frontului, aflat în vecină
tate, în funcţie de posibilităţile materiale şi de pregătirea lor profesională,
unii au plecat voluntar pe front.
Primii târgocneni care au primit

O Ciii dlllnlll, uamanH altor citna 11118, ~
ll•pul llDmbanllmHtalordl• a„uat1917

-
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decoraţii pentru fapte de bravură pe
câmpul de luptă au fost: medicul Mircea
Bruteanu (ordinul ,,Mihai Viteazul",
clasa a III-a, la 11.XI.1916) şi locotenentul Gheorghe Enescu, din Regimentul 1 Grăniceri (ordinul ,,Mihai
Viteazul", clasa a III-a, la 7.Xl.1916).
Primul a reuşit să scoată din mâinile
inamicului 2 trenuri cu răniţi şi în altă
ocazie un tren cu 250 de răniţi, iar al
doilea a asigurat legătura între unităţile
române într-o situaţie devenită criticălll>.
Asupra oraşului Târgu-Ocna şi a satelor Nicoreşti şi Bogdăneşti, asupra căii
ferate din valea Trotuşului, gărilor şi
şoselei naţionale se abăteau necontenit
proiectilele artileriei germane, începând
cu 22 iulJ4 august 1917 şi până în 29
augJll sepl 1917, când se încetează
luptele de la Cireşoaia. Localităţile
Târgu-Ocna şi Grozeşti sunt bombardate
cu sălbăticie. Locuitorii oraşului TârguOcna sunt nevoiţi să părăsească în grabă
locuinţele şi să ia drumul bejeniei. Cele
mai grele momente au fost în perioada
26îulJ8 aug.--31 iulJ13 aug. 1917, când
s-au dat cele mai sângeroase lupte,
însotite de baraje de artilerie violente.
Zile' cumplite atât pentru ostaşii din
tranşee, dar şi pentru locuitorii localită
ţilor din preajma frontului.
Ca mhuri de prevedere, în acele zile de
cumpănă, punctele de comandă ale
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O Tirg•OcnL Elactele bombardM111ntelar din eugull 1911. FDblgnfie fie.li în •uauat 1911. I• un en de la
mamanllll•l•pta da la Copil fi Clntoal•

Corpului 4 armată şi Divizia 7 infanterie
(cu sediul în casa Borisov) au fost
mutate din localităţile Târgu-Ocna şi
Oneşti. La fel s-a întâmplat şi cu punctul
de comandă rus aflat în clădirea fostei
Maternităţi, din vecinătatea Bisericii

,,Rdducanu".
Pe 17 august 1917, Alexandru Marghiloman nota: ,,Lupta continud uriaşă,
inliorătoare. Nu se spune ct'J trupele

noastre cedează şi că se retrag. ln toate
cazurile, e o retragere bine ordonată cu
atacuri viguroase. Tdrgu-Ocna nu e
luat. Comunicatul TOTTlfin din 12 (tn
,,Pester Uoyd" sosit dimineaţiI) afirmi!
c4 noi am reluat fabrica de sfielil. Acest

comunicat confirmă că bdtiilia aceasta
a fost cea mai mare din câte s-au dat pe
frontul rus" 81• Trupele inamice au
contraatacat atât pe lumina, cât şi pe
întuneric, în ziua de 7/20 şi în noaptea

de 7/20 spre 8121 august. Trupele
noastre şi-au păstrat cu hot.ărâre poziţiile, contraatacând după ce Detaşa
mentul colonelului Obogeanu a fost
întărit cu Batalionul de Vânători de
Munte. ffitima încercare a germanilor şi
austriecilor de a rupe frontul nostru, în
acest sector era zdrobită. De ciudă,
inamicul începe să bombardeze cu furie
oraşul Târgu-Ocna. „Obuze incendiare

cad peste paşnicul tdrg părăsit de
locuitorii siil şi aprind casele. Fum gros
se intinde pe deasupra acoperişurilor şi
tnveleşte oraşul martir tntr-un vdl
negru, străbătut de limbi de Răcdri, al
căror reflex înroşeşte apele limpezi ale
Trotuşului. Cartierul dinspre penitenciar e distrus cu desilvdrşire, pradd
instinctelor neroniene şi r<Jzbundrii
neputincioase a unui duşman deziluzionat şi iritat de nesucces. B'1t4lia de la
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Q- .
o n111u-01:111. Efectele puternicelor bombardamente din august-septembrie 1917. Un or8f distrus
aproap• în întregim• (fala din 1911).
Coşna,

ultim ecou al marii bătălii de la
Oituz, se tncheia la lumina sinistră a
incendiului oraşului pustiit. Dar cu ea, se
stinge rklinitiv şi nădejdea străpungerii
frontului romdnesc din Munţii Oituzului
şi a cuceririi Văii 1Totuşului" • Scriitorul
Ion Missir, căpitan în Regimentul 8
Obuziere, în drum spre Cireşoaia pentru a
participa la ultima bătălie de pe frontul
românesc descrie drumul parcurs şi starea
localităţilor prin care a trecut cu unitatea
sa. Jnspre M<Jr(Jşeşti fi dinspre Tt'JrguOcna, divizii peste divizii germane caută
să taie Moldova, prinzfindu-ne tntr-un
gigantic cleşte de foc. Oria! trupd disprr
nibilă este adusiJ în grabă siJ astupe
golurile ce se liJrgesc din ce 1n ce. lntracolo mergem şi noi. CU dit ne apropiem
da front, cu atât mugetul nedesluşit al
tunurilor creşte. Din toate drumurile, spre
112

-

acelaşi pund, grăbesc soldaţi luaţi de
pe alte fronturi subţiate. ln camioane,
cmuţe ori pe jos, şoseaua suporliJ mii

de suflete tnfricoşate, din care multe
se vor pierde 1n iureşul luptelor ce
urmează. Ne încrucişdm cu şirun· de
automobile sanitare, ce duc 1n goană,
tntinşi pe tărgi, sute da răniţi. Sunt
rămăş(tele griJniamlor şi ale regirrumtelor de cavalerie desclllicată, care au
fiicut minuni la Coşna şi Tdrgu-Ocn.a.
Porniţi la un contra-atac, au reuşit sd
dea peste cap un inamic de patru ori
mai numeros. (...) Şi acum, dacă
stăvilim aici puhoiul, ţara, atdt cdt a
mai rdmas, va rosufia. Luptdm cu
greutilţi neînchipuit de mari. Perfidia
şi Midarea rusă fngiJduie spionilor siJşi faclJ meseria 1n ochii tuturor, aproape fiiră riscuri.
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o recunoaştere se plătea cu

via/a, la 1YJrgu-Ocna, ruşii beau apă din
Sli1nicul ocupat de nem,ti! (...) Pe Valea
Trotu.şului, prin locuri dosite, curg
mereu regimente dup4 regimente. O
clipii nu contenesc trosniturile şi
focurile sacadate ale mitralierelor de pe
linia de luptă. Cantonaţi tn târgul
'Trotuşului, prin griidinile cu popuşoi, pe
subt copaci şi pe subt şoproanele
caselor, cu echipamentul pe oammi,
gata de alarm4 fn orice clipii, abia dupil
miezul nopţii ne putem odihni, mo/ilind, în acompaniamentul huruiturilor
de che-soane ce trec pe şosea. TdrguOcna şi Pdrgăreştii evacuaţi rămdn
pradd bombelor incendiare şi gazelor
asfixiante. Oameni de bunii condiţie
social6, mici gospodari ori chiar nevo-

n C.ita

,.,...i

ia.şi nu se tndură 54-şi p(Jr4sescil gospo-

diiriile dec4t sub ameninţarea ordinelor.
Wind zile de groază şi de lipsuri, prin
pivniţi şi prin subterane, cu buccekle
făcute, bătrdni şi femei nădăjduiesc
1nct'1... Din case curate, frumoase, tivite
cu flori şi verdeaţă, n-au mm.as decdt
ruine fnnegrite, acoperişuri sparte,
griJrnezi de moloz, prin care scociori!sc
foştii proprietari c@t4ndu-şi lucrurile
pier-dute ori bande de hoţi, şacali ai
neno-rocirei. Oameni, ieri bogaţi, se
muf,tu-mesc astbi cu o păturo cazon6,
cu o p4rre de la trupă ori cu ciorba de la

cazan. Copii

speriaţi,

scOncind

şi

ţint1ndu-se de !Ustele mamelor, răUicind

cu privirile pierdute„. Străzi pustii, pe
care, tn fugă, dacii se strecoară, ferinduse de proiectlle, câte un 1ncăpă,t4nat

ilullrmli. Cifdj,....... -Îll na OillmdtJi. Editurii nepMi:imtl. Cin:ullli: enml 1111

61 https://biblioteca-digitala.ro

-

CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017
aşchii

de stânci. Norii de fum se
clătinaţi, uşor de vânt, ca o
pânză sură. ln şanţuri, oamenii caută
unii la altii,
cu priviri nelinis-tite
'
'
, cu
urechea atentă. Gradatii trec cu
buzele strânse. Ghiuleaud a trecut pe
deasupra, spintecând aerul ca o
bucată de postav sfâşiată. Apoi, iarăşi
tăcerea se cască. Atacul nu e pentru
astăzi. Oamenii mocnesc în santuri
cu spatele rezemat în pămthzt ;i c~
genunchii la gură. Numără cea;urile
lungi, până la mâncare" 84•
După încetarea luptelor de pe frontul
românesc, Virgiliu Stef. Serdaru constată cu amărăciune:'„ne-a lungul frontului au rămas ruinele marelui măcel.
Târgul-Ocna, Grozeşti, localităţi frumoase şi pline de viaţă sunt distruse
din temelii, dărâmate, arse... " 85•
Eroismul fără seamăn cu care au
luptat trupele române, pentru cauza
dreaptă a eliberării patriei a stârnit
admiraţia contemporanilor care au
elogiat faptele de arme ale celor care
au învins la Marăsti, Mărăsesti si
Oituz.
'
' '
'
,,Armatele române - remarca lordul
Bessborough - luptă foarte curajos şi
tenace, contra unui inamic abil condus şi cu echipament superior'', iar
ziarul ,,A.llgemeine Zeitung" se vedea
nevoit să recunoască: ,,Luptele de la
Focşani şi Ocna sau bătălia de la
Mărăşeşti, cum îi zic românii, au
devenit mândria armatei române în
85
războiul mondial" • Generalul Iuri
Danilov, prim-adjunct al sefului
Marelui Cartier General rus, ~precia:
„La 6 august, o grupare puternică
aparţinând forţelor generalului von
risipesc

O Casa Borisov a fost. în vara anului 1917, sediul
comandamentului Diviziei 7 Infanterie

Iii ii

•

li

I

li

11

O În această clădire a funcţionat, pe timpul

războiului, Statul Major al Armatei 9 ruse (1967)

care vrea să moară în casa lui.„" 83•
Locotenentul Radu Comşa, eroul din
romanul lntunecare a lui Cezar Petrescu
descrie o dimineaţă liniştită pe frontul d~
la Oituz, aşa cum cum era în perioadele de
calm dintre zilele de foc. ,,Dimineata o
baterie reglează tirul. Munţii se umpl; de
ăuitul prăbuşirilor în văgăuni. /mproaşcă
undeva un snop de pământ răscolit şi

-

62
https://biblioteca-digitala.ro

CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 Mackensen, atacă sedorul nostru la
Mărăşeşti; două zile mai tdrziu, o
ofensivă au.striacă tncepu tn direcţia
Ocna. Inamicul tncerca sli ne îniJ.buşe;
reuşi, lovindu-se
rezistenţa fncrc2ncenat6 a

dar nu
şi

rorniins··.

Şi

peste tot ele
tTupe/or ruse

reputatul istoric francez Maurice

Baumont, membru al Institutului
Franţei,

aprecia elogios luptele purtate

de rom&ni. „Se poate spune că aceste
lupte eroice ale armatelor romdne
~urate la Mdrdştl Mdrdşeşti, Oituz
ne reamintesc de luptele pe care Franţa
le-a dat pe Mama şi la Venlun"' 111•
În toamna anului 1917, istoricul

Gheorghe I.

Brătianu,

atunci sublocotenentul în Regimentul 4 Artilerie

Roman, scrie în Cuvinte elitre rom/Jni,

că liniile frontului erau atât de apropiate
încât a reuşit să facă schimb de ziare cu
un ofiţer inamic118• Tot istoricul relatează
şi prima vizită pe care Regina Maria a
făcut-o în această zonă. ,.Regina a sosit
fi1ră veste tn ,,Murite Cireşoaiei şi a
stliruit sii pcfşeascii pdnif 1n şanţurile
cele mai tnaintate ale noastre. Camarazii mi-au ar<Jtat pe urmă locurile pe
unde călcase postul trăgătorului ele la
margine ele traseu, la cdţiva metri ele
şanţul duşman, ele care tl despărţea

reţelele'•.

At.ât în lunile de foc ale luptelor de la
cât şi în lunile şi anii

Coşna şi Cireşoaia,

care au urmat marelui

războiului,

Regele Ferdinand I şi Regina Maria au
fost prezenţi în repetate rânduri pentru
a insufla dârzenie, sacrificiu pentru

n Vlcturllla da I• Mlrlpftl fi Dltm: •u pe•I• trupelar ramfln• 11 Intre vlctorlaua. pe 18dacembrle1918. pe
suii en:ul da triumf. 11n1n1J1t pe C.IM Ylctarlll din Bucurefll. dm1111t1. c.pbl• Ramllllal Mul
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O Parlntllle 11811••1 M1rl1 fi I R911lul Ferdinand I. 1plrute 'hll Tba Naw Veric 11-. din 1 •ptamllrla 1911

patrie, a pune la cale noi strategii de
război cu generalii români şi francezi, fie a
a1ina suferinţele răniţilor din spitalele
militare, fie a locuitorilor atât de vitregiţi.
Regina Maria descrie pe larg. în Povestea
vieţii mele, cele trei vizite pe care le-a
~ut împreună, fie cu Regele Ferdinand,
fie cu prinţul Carol, pe aceste locuri
legendare. ln vizita din toamna lui 1917,
amintită şi de Gheorghe I. Brătianu,
Regina Maria remarca: ,,A fost o p/ilcere să
văd uimirea tncdntată a soldaţilor cfind

-

64

mi! z4ririJ. {. ..] AceastiJ. vizittJ făcutiJ.
soldaţilor mel a fost o mare 1twdţi1turtJ pentru mine, iar pentru ei o

bucurie aproape cucer-nică" ~.

În primăvara anului 1918, pe 25

rnartien aprilie, Regina Maria revine la
Cireşoaia.
poziţii şi

n VizitariJ.m

generalul

explică la faţa loculu~

toate fostele
Văitoianu

ne

toate bătăliile.
de mtihnită

Mă simţeam ucigător

tncdt şi trupul mi-1ml obosit de atbta
mdhnire.f...J Peste tot locul mici

https://biblioteca-digitala.ro

CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 morminte părăsite, fără nume, risipite
id şi colo pe c4mpul de bătălie, privind
tn veşnică singurătate splendidul peisaj
de pe vdrful muntelui. Acolo unde
cursese sdngele şiroaie, creşteau acum
în stu-foase şi mari riJzoare, miqunele,
parcă şi-ar fi ales anume sd fnllorească
pe locul unde îşi scurseseră sângele,
atdtea trupuri tinere. Iarba şi pajiştile
erau toate cenuşii de praf, wntrastdnd
id şi colo coloritul nemaipomenit de viu
al miqunelelor. Poate că straludtoarea
lor culoare era datorittI faptului că
rddăcinile se hrăniserd cu sângele
eroilor../...} Pe afund mă aflam tntr-o
lume vie, fremtitdnd de dorinţa arzlttoare de a lupta. Fiecare soldat era
sigur de puterea lui şi aprins de rdvna
de a 1nvinge pe duşman. Acum nu mai

sunt aici decât aşezdrile părăsite„.
Părăsite, dar nu predate tn unna unei
lupte. Faţă tn faţă cu tranşeele noastre,
erau tranşeele duşmane, foarte aproape,
dep4rtate abia de cdţiva metri. Au ieşit
din tranşee c4ţiva ofiţeri austrieci, care
ne-a salutat. lntr-adevăr, e o stare de
lucruri dudate. '/bate astea îmi îmbolnăvesc trupul şi-mi ostenesc sufletul
/mi simţeam lacrimile gata să curgă. De
fapt îmi venea foarte greu să mlJ. tntorc
pe aceste locuri. Singura mea mulţu
mire a fost stJ rostesc cllteva rugăciuni
ldngă mormintele pdrăsite ale solda,tilor" ti. Regina Maria fusese însoţită în
această vizită memorabilă de Regele
Ferdinand. Pe 6119 august 1918, Regina
Maria face cea de a treia vizită în zona
Cireşoaia şi Coşna împreună cu princi-

O Regina Mula dacarln• un DWlf,. 1n pnzHfa ganeral•I Alaunm. Anreacu CTl11u-Oc-. 30.„uit1917)
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o Vlrlul Vrlncan•. • Miia Regln11·.1ocu1 ln c„ lamllla rag•ll
Cil'llf1111ia (fl19 aug. 19181

pele Carol, principele Nicolae, principesa
Elisa.beta. şi principesa Maria. Sus, pe
Cireşoaia, mormintele părăsite „au fost

plivite şi tnsemnate cu cruci albe de
mesteac11n• 92• Tot aici, într-o poiană, pe
taluzul exterior al unui şanţ circular (cu
diametrul de 50 de m) familia regală a
servit masa. Evenimentul a fost imortalizat de fotograful bârlădean Stanciu
Kotetschi. Locul ales, atunci, s-a numit
participă la un
parastas penbu eroi, oficiat probabil la
biserica din Poieni. S-a înnoptat în TârguOcna, iar a doua zi s-a vizitat culmea

Ma.sa Reginei. Regina

Coşnei.

Nicolae Iorga, marele istoric, în cele
volume de memorii ale sale, ne lasă
câteva însemnări interesante: „30 august
două

-

••anii mua cu allJlrll fi 1old•Jll din zon.

1917. Sforţărik noastre fn regiunea
Târgu-Ocna, continuii. 11 august
1917. Un ofiţer venit de la Ocno., spune
ciJ duşmanul are în41ţi-mik pdnii la 4
/cm de oraş. Ai noştri nu s-ar putea
menţine iama sub focul lor necontenit
şi-ar fi siliţi să fncerce din rwu a le
lua. 13ocl1917. Nemţii bombardeaztl
Ocno.. 9 ianuarie 1918. Ocno. e părăsită
93
şi di.strustl" •
Ora:;ul Târgu-Ocna a fost un oraş
şi lucrul acesta ar trebui afirmat cu putere şi transmis generaţiei
tinere. Alături de Mărăşeşti, TârguOcna ar trebui declarat oras-martir în
timpul Războiului pentru 'Întregirea
Neamului.

martir
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O l'rlmlrla
Tlr111-Dcll8, Edllura:
nepreclzati. CI rcullltl: circe 1!125

În anii războiului, primăria oraşului a
primit ordin să amenajeze numeroase
clădiri pentru organizarea spitalelor

militare. Au

funcţionat

câteva

wlităţi

spitaliceşti, dintre care una amenajată la
Schitul ,,Măgura", iar alta în incinta
Bisericii ,,Rdducanu". Alte uni!J.ţi spitaliceşti au fost amenajate la Primărie,
în şcoli şi case mai încăpătoare. O
problemă dificili a fost aceea a aprovizionării cu alimente a populaţiei oraşu
lui, cât şi a trupelor româno-ruse din
zonă. Toate cheltuielile au fost suportate
de primărie şi populaţie.
Însemnate au fost pierderile edilitare
cauzate de violentele bombardamente
ale artileriei inamice.
Generalul Alexandru Averescu face mai
multe inspecţii, în vara lui 1917, în zona
Târgu-Ocna. Pe 17/30 iulie 1917 ajunge
până la Mosoare şi-l interesează dealul

.Măgura,

care închide valea Slănicului.
Pe 30 iulie/12 august 1917 urmăreşte, de
pe un deal din vecinătatea Târgu-Ocnei,
desfăşurarea

luptelor din acel sector. Cu

prilejul acestor inspecţii pe front, generalul Alexandru Averescu consemna:
,,Am trecut prin Tdrgu-Oata; o adevilrată jale.

Cea

mai mare parte din case

dărdmate" llt.

acum clădirea primei
publice, parte din fosta casă a lui
Costache Negri, fostele amenajări din
parcul ,,Nastasache", avariată grav Biserica ,,sr. Nicolae", iar centrul oraşului a
suferit stricăciuni însemnate.
în anul 1918, Primăria face un raport
către Prefectura judeţului Bacău în care
arată situaţia dificilă în care se găsea
Au fost distruse

şcoli

or~ul.

în război,
c.am 2.000 de
~. 1bate casele din oraş au suferit din
cauza r<'Jzboiului. Parte din d4diri au
,,La data

orasul Ttirgu-Ocno.,

intrării
QlJe(l
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Vederea

Târgu-Ocna

O CPI, T""1-(Jcls&
Circulltl: inul 1921

Vdel9,.,..,.,,

t:11

cu ruinele Blseticel Sf. Nicolae

ntiH,_ Bi#dui li. lticolA Edibn Ad. M1ier & D. Stern, Bucurefti,

fost complet distruse, prin bombarda-

mentul artileriei grele, bombe incendiare
şi bombardamentele aviaţiei inamice,
altele au fost in parte distruse, iar restul
au fost ruinate şi devastate de armate,
care au locuit oraşul t'nainte şi in timpul
evenimentelor. Toate tmprejmuirile locuinţelor au fost distruse. Din casele vechi se
menţin puţin2 şi ele au avut şi au nevoie
de reparaţiuni radicale" 95, Se solicita spri-

primit veste de la inamic, că, daro
vrem sil nu mai bombardeze oraşul, st'J
nu mai tragem cu tunurile noastre in
dosul frontului lor. l-am promis ro
vom tndoi, înzeci numărul proiectilelor, ceea ce am şi făcut. Am căpătat

vidoria cu sacrificarea tdrgului, vă
dau tnsă asigurarea că pe ruinele
proaspete 1ndi, vom reclădi alt oraş

mai frumos, mai mOndru de cum a

jin material pentru refacerea localităţii,
sprijin care va întârzia mai mulţi ani.

fost"'ii(,.

Penbu aceste pierderi edilitare importante
s-au promis des~iri care, însă, nu s-au

Averescu s-au adeverit doar în parte,

mai dat.

Astfel, generalul Alexandru Averescu,
imediat

după război,

din balconul

primă

Promisiunile generalului Alexandru
multe dintre ele aveau menirea de a
contribui la creşterea popularităţii sale
în timpul alegerilor electorale. Abia

prin 1928, în timpul guvernului

riei, a subliniat într-o cuvântare ţinută în

Alexandru Averescu,

faţa locuitorilor din Tirgu-Ocna că:

ceva sprijin financiar penbu refacerea
oraşului, sume care s-au dovedit a fi

,Jn

timpul grelelor lupte ce am awt aici, am
-

generală
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Monumentele de pe Coşna (ale
sergentului Constantin Muşat şi ale
vânătorilor de munte), Cireşoaia,
Măgura, cimitirele de Ia Poieni şi de Ia
Biserica „Sf. Nicolae" sunt mărturia
recunoştinţei generaţiilor care au urmat
fdţă de jertfele celor 14.000 de ostaşi
români căzuţi în vara lui 1917 pentru
apărarea gliei străbune.
Dintre ostaşii Regimentului 27 Infanterie Bacău, care au sângerat din greu în
lunile de foc ale lui 1917, s-au numlrat
şi târgocnenii: căpitan Petre Dumache,
locotenenţii Ştefan Fabius, Ion Tudorache, Petre Munteanu, sublocotenentul
Ion Palade, soldaţii Gheorghe Manole,
Vasile Grigoroiu, Ştefan Constantinescu
şi mulţi alţii.

Numele unor eroi precum: caporalul
Constantin Muşat97, poetul bucovinean

Ion Grămadă98, locotenenţii Gheorghe
Ioan Prioteasa, Gheorghe Enescu şi
Alexandru Dumitrescu, sublocotenentul
Emil Pălăgeanu, medicul Mircea Bruteanu, plutonierul Ioan Talpău sau
bătrânul Ursac Elisei din Poieni, călăuza
Batalionului de vânători de munte, a
miilor de ostaşi români care timp de un
an (august 1916-august 1917 au zdrobit
orice încercare a trupelor inamice de a
atinge valea Trotuşului au devenit
911
nemuritoare •
Incepând din 1919, s-a creat o tradiţie
locală de comemorare a eroilor în
fiecare an, la .JnMţare" şi pe 7 august.
Oficialităţi, profesori, elevi, locuitori
mergeau la Poieni, Cireşoaia sau Coşna
şi depuneau coroane de flori Ia mormintele celor căzuţi. Mulţi ani, de-a rândul,
au fost prezenţi şi foşti combatanţi din
timpul războiului, care au luptat pe

O lnaug•,.,.. Ci•itirului Ereilar, da la PDiHi. Î• prim plan, Eli11i Uruc (1934)
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O Carte poştali ilustrati, La tranşeele Regina Maria. Cireşoaia 1916-1918. .Doamne Dumnezeule! Păzeşte şi
hotarele Întregite şi prin sacrificiile noastre/, Editura Soc. Invalizii de rizboi din Baciu. Circulati:
anul 1941
intireşte

aceste meleaguri. Veneau la Târgu-Ocna
companii de onoare din Regimentul 27
Infanterie Bacău şi Batalionul 2 Vânători
de munte din Braşov, împreună cu fanfare
militare, pentru a omagia pe ostaşii
acestor unităţi militare care au înscris
pagini de legendă în cursul marilor bătălii
din anul 1917.
În ziua de 4 martie 1935, „Liga culturală
- secţiunea Oituz" organizează o acţiune
relatată de ziarul „Universul" din 7 august
1933, care scria: „Serbarea de la Oituz la
care era mobilizată toată învăţătorimea
şi intelectualitatea acestor mândre regiuni muntoase s-a desfăşurat într-un
cadru de vis şi epopee, urmându-i a doua
zi o impunătoare procesiune la ,,Mauzoleul Eroilor" de pe muntele Măgura şi în
faţa cărora preoţii şi mulţimea îngenun-

ghiată

s-au rugat pentru sufletul
eroilor şi martirilor care de-a lungul
vremurilor s-au luptat şi s-au jertfit
pentru întregirea neamului, vis
îndeplinit acum şi pentru a cărui unitate şi tărie lucrează cu atâta hotărâre
„Liga Antirevizionistă Română" 100•
Aceste tradiţii s-au păstrat până prin
anul 1935, fiind reluate după Al Doilea
Război Mondial, în timpul regimului
comunist, dar fără a mai avea aceeaşi
amploare şi aceeaşi încărcătură emoţională. Teodor Săndulescu (Sandu),
autorul unei monografii sentimentale
a orasului, îsi aminteste despre acele
timp~ri. „/ntâmplared a făcut ca în
anul 1929, să mă duc cu nişte
vânători pe plaiurile Cireşoaiei.
Crudle de mesteacăn erau îngropate
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parte veneau razek soarelui <k iarnă.
Am stat şi am privit liniştea mormdntală. simi-am adus aminte <k neuitatele

vers;m ale poetului Artur Enii.şescu, din
Cruce alfJIJ de mesteacln:
„Şi ca mlline fulgii iernii
Tu vor prinde-n a lor salbă,
Şi vei dispdrea din lume,
Cruce de mesteaclln albi!".
Crucik <k mesteaclln au putrezit, s-au
rupt, au căzut. ln anul 1935 au fost
înlocuite. Mi-a rămas în firea mea, ca
iama, mai ales cdrul ninge, ca o obiş
nuintă, să privesc spre vdrfurik Cire-

şoai~i, acolo un<k crucile <k mesteadtn.„ au ciizut. Au riimas, cum spun

versurile, numai sfinţii <k sub ek" IO'.I.
În afara zecilor de monumente ridicate în această zonă, a denumirilor date

unor străzi ale oraşului,

mulţi ani,

de 9

mai, iar în ultimul timp de Jniilfare",
au fost cinstiţi eroii acelor luni de foc a
anilor 1916-1917 ,,sortiţi sil lupte şi sil
moară pentru salvarea patriei".

Imensul sacrificiu uman şi material al
poporului nostru, locuitorii din judeţul
Bacău aducându-şi şi ei un aport
însemnarm, va fi încununat de acea zi
unică de 1 Decembrie 1918 care va
marca desăvârşirea statului naţional
unitar român. Prin acest act istoric
dispărea şi arbitrara graniţă ce despăr
ţise sute de ani Transilvania de celelalte

provincii istorice româneşti, iar nrguOcna, dintr-un oraş la graniţa vestică a
regatului român, devenea un oraş situat
aproape central în cadrul României
Mari.

n Mun191• Miguni. Dep...eri d9 caraan1 d• flori 11 Mon-ntul Eroilor, •• Ziu1 V8nitarilor d1 M1nhl (zau&). O

trldiJi• respeclldl pini astizi
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MONUMENTE COMEMORATIVE
(1916-1919)
Monumentul Eroilor
de pe muntele MAGURA

-

"Jn

memoria celor 14:.000 de eroi
lupte şi să moară pentru
apărarea ţării s-au ridicat numeroase
monumente comemorative. Pe teritoriul oraşului se găsesc 7 asemenea
monumente.
Cel mai cunoscut este, fără îndoială,
Monumentul Eroilor de pe Muntele
sortiţi să

Măgura.

Aflat la cota 504, într-o poziţie care
împrejurimile, cu frumoasa
Mănăstire Migura Ocnei doar la câţiva
paşi, acest monument atrage irezistibil
privirile tuturor. Construcţia sa a început în 1925 şi prin efortul istovitor al
celor 40 de pietrari şi al militarilor care
au transportat piatra de la circa 300 de
metri dist.anţă, el a putut fi inaugurat la
6 august 1928.
Până la începutul celui de-al Doilea
Război Mondial, monumentul era păzit
zi şi noapte de ostaşii din garnizoana
oraşului. După război monumentul a
fost lăsat în părăsire şi paragină. El va fi
restaurat prin efortul şi străduinţele
colonelului (r) Nicolae Costin, în anii
1972-1974103•
Monumentul s-a construit după proiectul arhitectului Constantin Ciogolea,
fiu al oraşului, stabilit la Bucureşti. Are
o înălţime de 22 m şi este în întregime
din piatră cioplită. La parter era o
cameră de refugiu cu portretele Regelui
domină

O Aspect din timpul inauguririi Monmnentului
Erailar, de pe Munllll• Măgura (august19ZI)

Ferdinand I, al Reginei Maria, în mărime
naturală, şi al lui Carol al Ii-lea în
uniformă de vânător de munte. Exista şi
un mic muzeu cu fotografii, memorii de
război, printre care şi a generalului
Henri Mathias Berthelot, cărţi poştale
scrise pe coji de mesteacăn, trimise de pe
câmpul de luptă acasă de cAtre ostaşi •
După 1975, prin stăruinţa aceluiaşi
inimos colonel (r) Nicolae Costin s-a
reamenajat la primul etaj un mic muzeu
cu fotografii, armament, uniforme,
planuri de luptă, tablouri, medalii,
decoraţii, anne ş.a. , care sugerează
dramatismul acelor luni de foc din vara
anului 1917, când la Coşna şi Cireşoaia
s-au purtat cele mai cdncene lupte de
pe frontul românesc.. Muzeul aşteaptă
noi donaţii în obiecte şi documente care
să îmbogăţească patrimoniul existent.
104

106
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Enumerăm doar
câteva din tablourile în
ulei expuse aici şi care
constituie adevărate
documente în imagini:
portretul mareşalului
Alexandru Averescu (de
col. (r) Popescu Drăgu
şeni);

Asaltul Cireşoaiei

(de col. (r) Nicolae
Nica; Post de prim ajutor regimentar (la
vechiul Schit ,,Măgura
Ocnei", de sit. (r)
Nicolae Petrovici).
Aceste tablouri au fost
O Monumentul Eroilor, de pe Muntele Măgura. Parter. Mormântul .Eroului realizate în anul 1977,
Necunoscut• şi două drapele de luptă
când s-au împlinit sase
decenii
de la luptele
La parter există o SPUNETI GENERATllLOR VIITOARE
purtate
pe înălţimile
emoţionantă placă CĂ NOI NE-AM FACUT DATORIA
din apropiere (Coşna,
comemorativă pusă pe (Text, pe ercada exterioară de la primul etaj)
mormântul eroului ~-----------___J Măgura şi Cireşoaia).
necunoscut:
„Ostaşi ce-aţi căzut

pentru ţară,
Viteji ai credinţei,
soldaţi,

Oriunde în morminte
voi staţi,
Vă fie ţărâna uşoară I
(Eroilor căzuţi în
războiul 1916-1919)".
Deasupra acestei

plăci comemorative -~m'
străjuiesc două frumoase drapele de luptă
din Războiul de Inde106
pendenţă (1877) •
Şi astăzi, vizitatorul O Monumentul Eroilor, de pe Muntele Măgura (cota 504 m). Parter. Aspect cu
exponate documentare şi scările care urcă la cele 2 etaje ale monumentului,
care se încumetă să care
găzduiesc, la rândul lor, alte exponate tematice
urce pe Muntele Eroilor

-
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domnilor membri, tnscrişi tn

concursul
Cartea de

aur conservată 1n monwnent".
În 1977, în apropierea acestui monument, a fost adusă de pe Coşna, de
către colonelul (r)
Nicolae Costin şi
câţiva locuitori din Nicoreşti, crucea
sergentului grenadier Constantin Muşat,
care fusese ridicată chiar pe locul în care
107
căzuse eroul • In locul ei, locuitorii
comunei Pirgăreşti au ridicat un
monument nou, din piatră.
Ocazional sunt organizate manifestări
comemorative în cinstea eroilor.
Monumentul poate fi vizitat, intre I
Mai - 1 Decembrie, în zilele de vineri,
simbătă şi duminică, între orele 9-17.
O Mom-nlUI Eruilor. Etajul 1. As,lc:I din micul

111unu, QI uponata illlltrlnd lup1811 •• 11 C°'n1 fi
Ci"'fuaia.•in 1917

va putea citi în camera de la parter
următoarea pisanie: „Pentru veşnica
amintire a sutelor de mii de eroi căzuţi

pentru 1ntregirea neamului romdnesc
precum şi a tuturor lupttlton•tor din

anii 1916-1918, asemenea pentru a
rămâne pildă urmaşilor, s-a început
ridicarea acestui monument m anul
1925 sub glorioasa domnie a marelui
rege Ferdinand I şi a reginei Maria şi s-a
terminat m anul 1928 sub domnia
maiestiiţii sale regelui Mihai I şi a
tnaltei Regenţe compusi1 de alteţa sa
regală principele Necula~ /nalt Prea
Sfinţia sa Patriarhul dr. Miron Cristea şi
domnul Gh. Buzdugan. Lucrdrile s-au
executat de militari iar fondurile s-au
adunat prin subscripţie publicil de
domnul Mihai Teodoru, iniţiatorul şi

O M1111umllltUI MrganlUlui gnudiar Canmnti•
Mupt. din Reglmanl Z &rl•lcerl. cimt eroic pe
Cofna, pe 131ug111t1917
75 -
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Monumentele Eroilor
căzuţi pe muntele COŞNA

O M1111i••• - Oituz. ManumllllUI Eroilor Cmil•rifd. GA mai frumDllli nelia1'9 artillid 1- ami11tin11 lnlilor
din Divizia 1 C.W.l•ri• cizu9i în lupl91• d9 P• Copa ln11111t 1911)

În memoria tuturor unităţilor militare
ce formau Divizia 1 Cavalerie, condusă de
generalul Mihail Schina, şi Brigada 2-a
Călăraşi, care au luptat cu un eroism fără
seamăn în vara anului 1917, s-a construit
un monument în anii 1924-1925, opera
sculptorului Vasile Ionesco-Varo (18871966), din Bucureşti'08• Ansamblul este
format dintr-un obelisc placat cu marmură, care este încadrat de un cavalerist
descălecat, în poziţie de atac, şi un cal,
ambele statui au fost turnate în bronz.
Deasupra obeliscului străjuieşte un wltur
de bronz, simbol al vitejiei legendare a
cavaleriştilor români.
-

Pe placa de marmură este scris: ,Jn
amintirea eroilor din Divizia 1 Cava-

lerie, Regimentele 1, 4, 5, 9, 10
3 Călăraşi şi 1 Cavalerie pe
jos, compania 1şicompania2 ciclişti,
Divizionul artilerie c1Ilăreo.ţ6, Brigada
a li-a Cdlăraşi, Reg. 7 şi 9 Cd/liraşi
ciizuţi tn timpul rdzboiului pentru
tntregirea neamului 1916-1918".
Roşiori,

Drumul de acces a fost amenajat, în
ultimii ani de primăria comunei Oituz,
şi oferă prilejul de a ajunge la spectaculosul monument, de unde se deschide o splendidă privelişte spre Oituz.
Pe culmea înaltă a Coşnei, nu departe
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 de cota 789 m, se găseşte Monumentul
de Munte, ridicat în anul
1923 sub fonna unei cruci de piatră.
Monumentul este restaurat în 1987 de
ing. Nicolae Costin, care adaugă două

Vânătorilor

plăci de marmură cu textele vechi şterse
şi

gard de metal pe o fundaţie de beton.

Cele doul texte: ,,Admiraţie şi reamoş
tinţi:J din partea Bat. 23 vânători de
munte". .,Aid în august 1917 vt1nlJ.torii
<k munte au cilzut vitejeşte apllrdnd

Patria şi 'Ironul "10ll. Sub cota 789 m, s-a
construit, în 1978, o Cruce comemorativă din gresie, cu inscripţia: ,,Sergent
grenadier Constantin Muşat, R.2 grenadieri. Erou legendar al primului rllzboi
mondial cilzut eroic tn acet loc la 13

august 1917".

O Muml• Copt. Crui:e c1111111111m11ivl dNicatl
•rgentului gl'Wladi•CanmntiaMu,.it

O Mlmhlla Cup11. Mun...ntul Vlllliblrilurda Munla
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În fiecare din satele comunei
la poalele Coşnei,
vom întâlni câte un monument
închinat luptelor care s-au dat în vara
anului 1917 pe aceste locuri.
În satul Nicoreşti se află Monumentul Eroilor, construit din gresie,
sub fonna unui obelisc cu cruce în
vârf, iar postamentul de gresie este de
dată recentă. Pe latura principală este
scris: ,,Monumentul acesta s-a ridicat
tn onoarea eroilor ctizuţi pe frontul
Pârgăreşti, aflată

Oituz-Coşna 1916-1918•.

O Nico...p. Momum•ntul Eroilar din Rizboi•I

lntr91irii •••l•i (1916-1919)

în Satu Nou, Monumentul eroilor
din Războiul Întregirii Neamului,
amplasat iniţial în faţa bisericii
romano-catolice, astăzi în parcul din
vecinătate, a fost construit în 1921.
Are fonna unui obelisc cu cruce în vârf
şi un soclu în trei trepte. Pe latura din
faţă este inscripţia: ,Jn amintirea
eroilor căzu,ti cu glorie pe cdmpul de
luptil pentru tniregirea neamului tn
anii 1916-1918" şi cuvintele regelui
Ferdinand către generalul Eremia
Grigorescu: „Generale dumneata
întrupezi Gloria".
Pe celelalte laturi sunt trecuţi 42 de
eroi din Satu Nou şi 10 eroi din satul
Nicoreşti împreună cu inscripţia:
,,sfinţit şi inaugurat la 13 novembre
1921 de I.P.S.S. Monsenior Alex Gh.
Cezar episcop de Iaşi".

O latu Nou. Man-nbal Erailar din Rizbai•I
în1r119irii .....1.i (1916-1919)

-

Monumentul Eroilor Neamului a fost
restaurat, pe un nou amplasament,
într-un părculeţ amenajat pe locul
fostului dispensar, în vecinătatea
Bisericii Romano-Catolice „Sfântul
Mihail", şi resfinţit după 90 de ani, pe
23 octombrie 2011.
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 În satul Pârgăreşti, Monumentul
Eroilor a fost la marginea drumului
comunal, lângă gardul unei gospodării.
Crucea de dimensiuni modeste avea
următorul text: „Aid au cllzut 100 de
eroi 1916-1917". În 1993, crucea a fost
mutată în faţa bisericii romano-catolice
din Pârgăr~ti, unde, în 1994, preotul
paroh Ioan Anton a construit, în spatele
ei, Monumentul Eroilor din satul
Pârgăr~ti. Noul monument este o cruce
masivă din beton, înaltă de 4 m. Pe două
plăci de marmură sunt scrişi 20 de eroi,
din care 8 din Primul Război Mondial
(Matei Ştefan, Bejenaru Gheorghe,
Ioncica Petrea, Crtşmaru Ştefan. Dorvoş
Petrea, Iulişca Ianoş, Andrioaie Ştefan,
Andrioaie M. Ştefan).
în curtea Bisericii Ortodoxe „Sfintul
Dimitrie" din Pârâu Boghii, se află
ultimul monument comemorativ din
comuna Pâ.rgăreşti. Este un monument
sub formă de cruce din gresie cu
următorul text „Aici au cllzut 100 de
eroi 1916-1917". Deasupra braţului
crucii sunt trecute numele a 4 eroi
locali, iar în partea inferioară numele a
11 eroi locali chuţi în Al Doilea Război
Mondial110•
în cartierul Tis~ti, în cimitirul Bisericii Ortodoxe „Sfântul Gheorghe", se
află mormântul clpitanului Gheorghe
Demetriade, din Regimentul 9 Roşiori,
căzut eroic în ziua de 13august1917, în
luptele de pe Coşna.
Un colier de monumente întâlnim la
poalele muntelui Coşna, pe laturile sudest-nord (Marginea, Nicoreşti, Satu Nou,
P""argăr~ti, Pârâu Boghii, 1i~ti), dar
niciunul pe măsura luptelor purtate aici.

O Pirt• Bog•ii. Mon...111111 Ereilar din Rlzlleiul
fntnigirii N._ului {1911-1911)
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Monumentele Eroilor
de pe valea Slănicului
Băile-- Stlint~moldol/a
Rujn~la

Hotelului fia1;ovl1a

O Carte pap.li illlllndi, Biilrl Sllllic-Mohl1m1, ~ llallllaJai S.:.rifă, Edilu111 Ubririai H. Auchbarg,
Tirgu-Oc-. Cin:uldi: amil 11ZD

Aaustro-ungare,

flată în apropierea frontierei
staţiunea BUie
Slănic-Moldova, a cunoscut vitregiile
războiului încă din toamna anului 1916.
Apărarea sectorului dintre văile Slăni
cului şi Caşinului a revenit Grupului
Oituz, condus de generalul Eremia
Grigorescu, care s-a confruntat cu
Grupul von Gerok. Lupte aprige s-au
desfăşurat între 28 sept./11 oct.-2115
nov. 1916, inamicul reuşit să ocupe
vârful Cemica şi să ameninţe direct Băile
Slănicului, patrule austro-ungare controlând zona izvoarelor. Timp de doi ani
(1917-1918), staţiunea de la poalele
Nemirei va cunoaşte ocupaţia gennanoaustriacă. Inamicul va rechiziţiona
-

principalele hoteluri şi vile din Băile
Cerbu, Pufu ş.a.), va
administra zona izvoarelor minerale şi
toate resursele locale. Până în vara anului
1917, situaţia va fi calmă în sectorul văii
Slănicului, existând o anumită complicitate între ofiţerii germani, austrieci şi
cei ruşi, care îşi aveau comandamentul
militar în Târgu-Ocna. Nu odată, ofiţeri şi
ostaşi ruşi ajungeau la Slănic unde
participau la chefuri organizate de ocupanţii germano-austrieci. Situaţia s-a
schimbat radical atunci când wlităţi, ale
Diviziei a 7-a române, înlocuiesc trupele
ruseşti în întregul sector dintre văile
Dofteanei şi Oituzului. Pe culmile ce
marginesc valea Slănicului acţionau
Slănic (Racoviţ:a,
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 regimentele 15 şi 27 infanterie din cadrul
a 13-a, condusă de colonelul
Darvari. Forţele inamice, constituite în
Corpul VIII austro-ungar Benigni, cuprindea două corpuri de armată, Sorsich, între
văile Slănic şi Dofteana şi Seydel, între
văile Slănic fi Oituz, formate din unităţi
ale Diviziei 71 Infanterie austro-ungară şi
Diviziei 117 Infanterie gennană. Atacul
germano-austro-ungar a început pe 8
augmt 1917, când după atacuri repetate
vor ocupa vârfurile Pravila (cota 875) şi
Ungureanu (cota 779). Ţinta atacului era
orasul Târgu-Ocna, de unde trupele inaar fi putut coborî pe valea Trotuşului spre Adjud şi Măiăşeşti, obligând
armata română să capituleze. Incepea
bltălia de la Cireşoaia (28 iulJ8 aug.-29
Brigăzii

mic'e

() Heiti blpogrefici ...ani. m

augJll sept. 1917), care fa.ce parte din a
treia bătălie de la Oituz (26 iul.18 aug.- 29
aug./11 sept. 1917) (vezi capitolul
Cireşoaia ultima luptă). Ocupaţia
germano-austro-ungară a durat până în
decembrie 1918, când trupele române au
ordin de a trece Carpaţii spre a sprijini
marele act al wiirii cu Transilvania. In
urma retragerii inamicului a rămas o
staţiune în ruine. Hotelurile Racoviţă,
Cerbu, Pufu, Zimbru, Ne.mira, numeroase
vile, ofereau o imagine dezolantă. Staţiunea va fi refăcută în perioada interbelică. Mărturie a anilor plini de zbucium
din timpul Primului Război Mondial sunt
Cimitirul internaţional din Slănic
Moldova, Troiţa Eroilor din Cerdac şi cele
câteva monumente de pe Cireşoaia..

-•9'i• f,_..,lui tn ltililie de 11 mtuz,tain I JÎ Z:S eug..t1117
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Cimitirul international
'
din Slănic-Moldova

O Sllnic-Maldon. Ci•itinal imn11tion1I. v.llr. 1-r•li • nipi c„ ull,...._ • pl•cl • 11111W1uri cu
d91ficlţil cllro o-.ii cma,itn Primul Ridloi Mondi1l

imitirul internaţional din staţiunea
Slănic-Moldova, asemănător celui
de la Poiana Sărat.l, a fost construit, în
anii 1930-1931, pentru ostaşii clzuţi pe
valea Slănicului în Primul Război Mondial
(români, germani, austrieci, unguri, ""'i).
Cimitirul are o fonnă dreptunghiulară, cu
o suprafaţl de 480 m.p. şi este hnprejmuit
cu un zid nu prea înalt, din piatră.
Intrarea este marcată de două colonade de
circa 1,5 m înălţime. Pe cea din stânga
este o placă de marmură cu inscripţia:
,,Aici odihnesc ostaşi romdni, ruşi,

C

germani
-

şi

unguri

cdzuţi

tn rlizboiul

1916-1919", iar pe cea din dreapta o
altă placă de marmură cu inscripţia:
,Construit de Societatea Cultul
Eroilor. C:Omitetul Central Bucureşti
1930-1931' Spre capătul potecii se
înaltă un obelisc simplu, văruit în alb,
cu inscripţia: Aici odihnesc ostaşii
rarn8ni căzuţi tn războiul 1916-1919"
În spatele cimitirului se află un
parapet din piatră fasonau, cu o nişă
centralt mai înaltă si cite 4 oise de o
parte şi de alta a celei centrale. Pe nişa
centrală, într-o arcadă sprijinită pe
două rânduri de coloane de piatră, se
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 află o placă de marmură cu următoarele
două inscripţii: ,,Aid odihrwic osemin-

tele a... osta.,i

necunoscuţi c:4zuţi
războiul 1916-1919" şi versurile:

tn

„ Viteji ce a,ti c:4zut pentru ţaro
Ostaşi ai credinţei soldaţi
V4 fie /ilrtina uşoarc'I
Oriunde tn mormtint voi staţi
Viteji ce aţi căzut pentru ţară"
Mircea Rădulescu
La. baza tuturor celor nouă nişe se
găsesc osuare, care adăpostesc osemintele a circa 3500 de ostaşi necunoscuţi
(români, germani, austrieci, unguri,
ruşi). În cele 4 parcele din cimitir sunt
108 morminte cu pietre funerare (26
români, 24 ger-mani, 46 unguri, 10
austrieC1,. 2 ruşi')111.

O Siinic-Moidova. Cimilinil inlflruJi•nal. 'ladara
cu 111onnintel• oatafil•r da pa partaa aliagi a
ci111itinil11i

o Sllnlc-Moldon. Cimitiru! lllllll'IHIJIDUI. Ved•ra
cu obell1eul îll"91 l1 capii.I '""8cll de acea spre
zan• nlplor,l 1011N1ralor

O Sllnic-MaldDVI. Cimitirul illl9m91ioul. Veda'9

cu mominlala Oltafilor da pa partaa stingi a
cimitirului
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Troita
, Eroilor
din Cerdac

o CenlK. VM1N 11111n1ll cu 'Inii'! Ereil•

"Jn centrul localităţii Cerdac, lângă
şoseaua Târgu-Ocna-Slmic-Moldova,
se află un ansamblu memorial format
dintr-o troiţă şi un obelisc. Ansamblul
memorial a fost construit în anul 1935 în
memoria eroilor căzuţi în Războiul
Întregirii Neamului (1916-1919). Troiţă,
din gresie. înaltă de trei metri, este
ridicată pe un postament de beton în trei
trepte. Troiţa din gresie, cu trei stâlpi
centrali şi două braţe ~r curbate, se
termină cu un acoperiş stilizal Ea este
împodobită cu elemente florale (fnmze de
geometrice specifice zonei
stejar)
Cerdac. In partea superioară se află si o
cască ostăşească în basorelief. La ~
troiţa are încrustate urmltoarele slove:
„'lroiţa de o fiinţă /ie-11$-nlr-ojutorinţa pe

'i

-

84

tine te preamiJreşte•. Obeliscul, situat
în dreapta troiţei, construit tot din
gresie de Slănic, are în virf o cruce, iar
la bază un postament în două trepte.
Pe obelisc sunt gravate 52 de nume,
cu următoarea inscripţie: ,.Eroii c~fi
pe cAmpuI de lupta pe anii 1916 1919
Comuna Sl0Uc-Cerdac Antohi A. 1901
Ababi Ghe. 1896 Birtea A. 1910
Ţenchiu M. 1896 Apetroai S. 1910
Apetroai Ghe. 1910 Ardeleanu Ghe.
1910 Baciu N. 1905 Bogătoiu Ghe.
1909 B4tcasul C. 1908 Ciovor N. 1907
Ciovor Gh~ 1908 Ce/mare ş. 1900
Ferăuanu l 1910 Ferenţ Seci. 1908
Forcoş I. 1893 Harapu S. 1909 Harapu
A.T.M. 1893 Harapu S. 1905 Ionel P.
cap. 1885 Ionel GM. 1907 Ionel I cap.
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 1909 Ignat S. Ignat T.A. Ghe. 1897
Olaru Ş. 1897 Suditu S. 1893 Şi/ochi
Ghe. A. Chi. 1896 Ţenchiu M.M. 1916
Ion NS Harapu St. I. Loţi Gh. L. Loţi
Botezatu AP. Neculai Şi/ochi Ştefan
Ababi Birtia M.A Simion N. Harapu Gh.
S. Forcoş Ion l Seciu Ion Gh. Şi/ochi
Petrea Meşterea R. Micloş MJ. Moraru
V.Gh. Martin LP. Harapu P.Llonel Gh.S.
Bogătoiu A.M. Botezatu Gh.L Budău
lGh. Dogaru I.M. Bogătoiu Gh. Ciovor
Veşnic~ pomenire"
La fel ca Băile Slănic, localitatea
Cerdac a cunoscut dramatismul unor
bombardamente necruţătoare şi ocupaţia germano-austro-ungară timp de
doi ani (1917-1918). De aici începea
urcuşul spre vârful Cireşoaia (cota
1772), ultima barieră spre Târgu-Ocna şi
valea Trotuşului.

O Cerdac. Tniifa Eroilor. Vedere genanli

O Cerdac. Yad•l'8 ll•nlll'lllii a abllliscului
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Monumentele Eroilor
căzuţi pe muntele Cireşoaia

O Vârful Cireşoaia, cota 772 m, sub mantia zăpezii.
Monument dedicat eroilor din Regimentul 27 Bacău,
căzuţi la datorie în 1917

P

O Poiana Vrânceanului. Cimitirul în care a fost înmormântat scriitorul Ion Grămadă, pânăîn 1926, când a fost
reînhumat la Suceava (foto C. Uşurelu, Escadrila F2)

-

e muntele Cireşoaia, nu departe
de cota 772, acolo unde s-a dat
una dintre cele mai dramatice şi
sângeroase bătălii în toamna lui 1917,
s-a amenajat încă din 1918 un mic
cimitir cu cruci simple de mesteacăn.
În anul 1935 au fost înlocuite cu altele
de acelaşi fel. După Al Doilea Război
Mondial, crucile au putrezit, au căzut,
iar locul nu s-a mai bucurat de aceeaşi
atenţie. Tot în anul 1935, s-a înălţat o
cruce de piatră, înaltă de 3 m, cu mai
multe inscripţii din 1935 şi una din
1971. Le redăm pe cele din 1935:
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 ,,La 1septembrie1935 luptătorii rflnttlşi tn
ridicat-au acf!(JStă cruce ca simbol de

viaţă

jertfiJ şi biruinţă~· „Cireşoaia - ca o redută a
veacului de tntregire naţionalii - a străjuit
poarta de apărare a Moldovei tn 1917"; ,,La
Cireşoaia tn 1917. Regimentul Bacău nr. 27 a
jertfit 30 de ofiţeri.1510 gradaţi şi soldaţi";
,,Admiraţie, recunoştinţă şi eternă amintire

eroilor din Reg. 27 Bacilu,

dlzuţi

pentru

apărarea patriei şi fntregirea neamului".
Astăzi, s-au mai păstrat: „Masa
Reginei", o cruce cu 110 eroi, aflată la 1
km de Schitul „Cirqoaia", o altă cruce
cu 110 eroi, pe vârful Cireşoaia, tot la
distanţă de 1 km, şi o a treia cruce, pe
vârful Vrânceanu, îngrădită cu gard de
fier, în 1978, de o unitate de transmisionişti. Despre cele trei vizite ale
Reginei Maria pe aceste locuri am
amintit în capitolul precedent

O Vâlful Cin1fC11i1, cahl m m, Îll a"ip. varii.
M1111uma.tdldil:lll 1railanlin 119gimanlul21 &.ău

O .Mau R1gi•i•. Pai•nl situllti 11 ca, km vast d1
Schihil .Cinpo1i1•.enicetn m.....ri111101rei. Aici
1lutmau,tn1911,R19iHMaria
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Schitul •• Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare·· (•• Ciresoaia")
,

O Schitul ..stlntul Cuvios Eftimie cel r..re·
(,.Cirafoaia·). Vedere generalii

~I apropierea locurilor încărcate de
dramatismul luptelor purtate în vara
anului 1917, a fost înfiinţat de către
protosinghelului Claudiu-Constantin
Panţîru, în anul 2000, Schitul „Sfântul
Cuvios Eftimie cel Mare" („Cireşoaia"),
menit a fi un altar închinat celor 2500 de
ostaşi din Regimentele 15 şi 27 Infanterie, Batalionului Vânătorilor de Munte
şi altor unităţi militare, căzuţi în luptă
pentru apărarea patriei. În incinta schitului, în anul 2012, a fost ridicat un
monument comemorativ, cu inscripţia:

,Jn amintirea

şi

pomenirea

veşnioo

a

jertfei ostaşilor Batalionului VtinlJtorilor
de Munte, care au căzut eroic apărând
Dealul Cireşoaia fn anul tk foc 1917 al
O Monumentul ridicat t.i amimtirea Batalianului
VldtarilordeMunt9

-

88
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Cimitirul Eroilor
de la POIENI

o PoiMli. Anl1mlll•I m„ri1l. in.ugunit ln 1934,în •mari• eraiI• romlni ciz119i ln luplllle din zon• cunilor

Cin'8•i• fi Yrlncunm

imitirul Eroilor din Primul Război
Mondial, de la Poieni, adăposteşte
un osuar şi mormintele a 80 de eroi din
Regimentele 17 Infanterie, 19 Infanterie şi
I Vânători de Munte, care au sângerat în
bătălia de la Cireşoaiana.
Cimitirul are o fonnă trapezoidală, cu
latura mică de 16, 33 m şi latura mare de
44 m, fiind împrejmuit cu un zid de piatră
nu prea înalt. de 0,70-1,20 m 113• Ansamblul este fonnat dintr-un obelisc de fonnă
dreptunghiulară, înalt de 7,80 m, flancat
de două coloane semicirculare care se
termină cu câte un capitel sculptat repre-

C

zentand frunze de stejar. Într-o nişă de
1,7 m înălţime şi 0,70 m lăţime se
găseşte următoarea inscripţie:

,.Aici odihnesc ostaşi necunoscuţi•
Ostaşi ce aţi căzut pentru ţară
Viteji ai credinţei soldaţi
Ori unde-n morminte voi staţi
Vă fie ţărOna uşoară".

Mircea D. Ridulescu
În partea sa superioară obeliscul are
o cruce din bronz, iar deasupra este
fixat un tricolor metalic. La baza
obeliscului se găseşte o criptă dreptunghiulară în care sunt depuse osemintele unor soldaţi necunoscuţi.
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CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017
Pe o placă de marmură, plasată pe stfilpul din extremitatea stângă a cimitirului, este trecută următoarea inscripţie:
,Aici odihnesc ostaşi dlzuţi pe aceste tocun·
tn r4zboiul 1916-1919. Construit de
Societatea Cultul Eroilor, Comitetul Central,
Bucureşti, 1934".
în acest cimitir au fost înmonnântaţi o
parte din eroii căzuţi la Cireşoaia114,
locotenent Ion Dimitrescu, căpitani
Gheorghe Scaridor şi Dumitru Căplţână,
sublocotenent Constantin Palade, şi
mulţi alţii.

La inaugurarea acestui ansamblu
comemorativ construit de Societatea
Cultul Eroilor, în 1934, în prezenţa
oficialităţilor şi a sute de locuitori ai
oraşului Târgu-Ocna, a participat şi
bătrâna călăuză. a Vânătorilor de Munte,
Elisei Ursac.

O Cimitirul Erailar d• la Pai•i, I• - i puţi• de un •i:91'1iu d• I• iuugunire (1!MOI
-
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O Peieni. Cimitinll Erai lor. Pillrll f11111rare din percela ltingi e ci•ilin.lui

o Poieni. Cl111ltlrul Erellor. Cruce rldlcatl de
Vlnitarii de Muntlt,ln 1923

în cimitirul de la Poieni, în cele două
parcele, separate de scările ca.re urcă
spre obelisc se află 80 de pietre funerare
a unor ostaşi din Regimentul 17
Infanterie, Regimentul 27 Infanterie,
Regimentul 4 Artilerie Grea şi Regimentul 1 Vânători de Munte.
În spatele ansamblului memorial,
zărim o cruce cu inscripţia: „l.IV.1923,
Aid am fost şi noi, Comp. mitr. B.3.
V.M. ", ridicată cu mult înainte de a se
începe construirea ansamblului de la
Poieni.
în apropierea Bisericii Schimbarea la
Faţl, din Poieni, sunt două cruci de
piatră ridicate, în august 1923, de ostaşii
Batalionului 2 Vânători de Munte. Pe
crucea din stânga scrie: „Slav4 şi cinste
91 -
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vouănmnuritoriaineamuruiromânes~

1. VI/1,1923", iar pe cea din dreapta,
inscripţia: ,,Amintire şi recunoştinţlJ din
partea Bat. 2 Vdntftori de Munte, 1923".
în anul 1923, vinătorii de munte au
re~it să-~i cinstească camarazii morţi,
ridicând cruci de piatră pe Coşna, la
Poieni şi pe Cireşoaia.
în partea de nord-vest, faţă de Biserica
Schimbarea de Faţă, a cimitirului, se
găseşte

mormântul lui Elisei Ursac

(1849-1952), legendara călăuză a Vână
torilor de Munte în asaltul acestora
asupra vârfului Cire.şoaia (cota 1772), în
august 1917. Elisei Ursac a primit în

semn de

preţuire

o

unifonnă

de

gală

a

vanătorilor

de munte, cu care era îmbră
cat la fiecare festivitate care omagia eroii
bătăliei de la Cireşoaia.

O Pai•ni. Cimitirul Bi11ricii Sr:llÎllllHlnNI III Faţl.
Cruce ridicllihl1 Batalianul2Vldtnri daM•nbl

-

O Pai•ni. Ci•itirul Binricii
Momlnlllllui Bi11i Unac

92
https://biblioteca-digitala.ro

~

I•

Faţl.

-

..Cimitirul cu tunuri"
Biserica .. Sfântul Nicolae"

O .Ci•itirul cu tun•rr. V.d„ din vest. În fullllal. clidirN bisllricii .Sf. Nicalaa·

C

imitirul cu tunuri, din incinta
Bisericii Sf. Nicolae, este un alt
monument reprezentativ. Avem un
ansamblu alcătuit dintr-un obelisc, o placă
comemorativă şi mormintele a 69 de eroi
din Regimentele 12 Infanterie,13 Infanterie,14 Infanterie,17 Infanterie, 27 Infanterie, 31 Infanterie, 46 Infanterie, 8 Obuziere, 1 Artilerie Munte, 7 Pioneri, 1 Vânători de Munte c:i 3 Vânători de Munte1!5.
T

Centrul cimitirului este dominat de un
obelisc înalt de 3,60 m ridicat pe un
postament masiv de gresie. Pe faţada
principală, sudică, a obeliscului sunt
săpate următoarele inscripţii:

„Vitejilor chuţi pe aceste meleaguri în
războiul de întregire 1916-1919"

„Cei ce c4zut-au pentru ţaro
Pe lanul ctimpului bogat
Jertfind o întreagd primăvară

Nu au murit, dau trwiat".
Recent a fost pusă o placă de marmură
neagră, pe latura vestică a obeliscului, cu
numele a 66 de eroi căzuţi pentru întregirea neamului în Primul Război Mondial,
din oraşul Târgu-Ocna.
Pe 0 placă de mannură albă, de pe un
fel de portic flancat de două coloane
adosate ce se detaşează din zidul
exterior vestic, se poate citi:
,,Aid odihnesc eroii căzuţi pe aceste
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locuri în războiul 1916-1919"
Construit de Societatea Cultul Eroilor.
Comitetul Central Bucureşti în anul
1932".
Două tunuri de campanie străjuiesc
accesul în cimitir. Acest ansamblu a fost
amenajat de Societatea Cultul Eroilor
din Bucuresti în 1932. În ziua de
„!nălţare", ai~i şi pe muntele Măgura, se
oficiau slujbe religioase şi se ţineau
manifestări care comemorau eroismul şi
sacrificiul miilor de ostaşi căzuţi Ia
datorie pentru apărarea ţării, din care şi
107 fii ai oraşului. Menţionăm că biserica a fost grav avariată în urma bombardamentelor violente din vara anului
1917, când turla şi acoperişul au fost
distruse. O restaurare a ansamblului
comemorativ, împreună cu Biserica
„Sfântul Nicolae", monument istoric, se
impune cu necesitate pentru a pune în
valoare un loc cu mare încărcătură

O

Inscripţie,

cu datele

construcţiei (1932)

spirituală.

O .Cimitirul cu tunuri·. Vedere din sud-vest. cu
obelisculîn plan depărtat

-

O .Cimitirul cu tunuri·. Vedere din sud-est . În plan
apropiat. un tun de campanie
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Eroii din Războiul pentru lntregirea
Neamului (1916-1919), inmormântati
•
in cimitirele oraşului Târgu-Ocna

-

1. Cimitirul de la Poieni
1. Soldat Tănase Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
2. Sblt. lftimescu Elefterie
Regimentul 17 Infanterie
3. Erou plt. Ion Grlmadl
4. Soldat Gheorghicl Volou
Regimentul 17 Infanterie
5. Lt. Preoteasa Constantin
Regimentul 17 Infanterie
6. Soldat Barbu Vasile
Regimentul 17 Infanterie
7. Ll Vasiliu Grigore
Regimenteul 27 Infanterie
8. Soldat Mîhalache Pascu
Regimenteul 17 Infanterie
9. Soldat Sfetcu Ion
Regimentul 17 Infanterie
10. Soldat Tomileanu Ion
Regimentul 17 Infanterie
11. Lt. Dimitrescu Ion
Regimentul 31 Infanterie
12. Soldat Stambele
Constantin
Regimentul 17 Infanterie
13. Soldat Baidoc Ion
Regimentul 17 Infanterie
14. Soldat Cojocaru Alexandru
Regimentul 17 Infanterie
15. Soldat Barbu Regimentul
17 Infanterie
16. Soldat Stoian Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
17. Soldat Bârzuleanu Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
18. Soldat Mirca Radu

Regimentul 17 Infanterie
19. Soldat Pascu Alexandru
Regimentul 17 Infanterie
20. Soldat Negoiescu Mihai
Regimentul 17 Infanterie
21.Soldat Gheorghe Ghioagă
Regimentul 17 Infanterie
22. Soldat Buşu Mihai
Regimentul 17 Infanterie
23. Soldat Bozdoc Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
24. Soldat Niculescu
Constantin
Regimentul 17 Infanterie
25. Sbll Spiru Ion
26. Soldat Adam Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
27. Soldat Boldeanu Marin
Regimentul 17 Infanterie
28. Soldat Cioclnaru Neculai
Regimentul 17 Infanterie
29. Soldat Coreaţl Ion
Regimentul 17 Infanterie
30. Soldat Bălteanu Nicolae
Regimentul 17 Infanterie
31. Soldat Dorobanţu Tudor
Regimentul 17 Infanterie
32. Soldat Turcea Ion
Regimentul 17 Infanterie
33. Soldat Neteclu Ion
Regimentul 17 Infanterie
34. Lt. Bădulescu Mircea
35. Soldat Niţulescu Marin
Regimentul 17 Infanterie
36. Soldat Ciumete Dumitru
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Regimentul 17 Infanterie
37. Cpl Milea Imisicu
38. Un ostaş român
necunoscut
39. Căpitan Scaridor
Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
40. Soldat Trifan Ion
Regimentul 17 Infanterie
41. Lt. Mihalache Rluţ:ă
Regimentul 27 Infanterie
42. Căpitan Căpăţâni Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
43. Sbll Palade Constantin
Regimentul 27 Infanterie
44. Soldat Popârlău Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
45. Soldat Nbt.ase Ion
46. Căpitan Nistor Mihail
Regimentul 17 Infanterie
47. Soldat Amăriuţei
Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
48. Soldat Mlmlligaru Oprea.
Regimentul 17 Infanterie
49. SoldatDrugl Marcu
Regimentul 17 Infanterie
50. Soldat Bllan Ion
Regimentul 16 Infanterie
51.SoldatTinaseGheorghe
Regimentul 17 Infanterie
52. Soldat Văleanu Vasile
Regimentul 17 Infanterie
53. Soldat Militaru Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie

95 -

-

CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017
54. Soldat Traian Caraiman
Regimentul 17 Infanterie
55. Căpitan Bujescu Aurel
Regimentul 27 Infanterie
56. Soldat Alexiu Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
57. Soldat Ciulea Alexandru
Regimentul 17 Infanterie
58. Soldat Racă Barbă
Regimentul 17 Infanterie
59. Soldat Bija Miru
Regimentul 17 Infanterie
60. Soldat larlacu Ion
Regimentul 17 Infanterie
61. Soldat Cancea Dumitru
Regimentul 19 Infanterie
62. Sblt. Milinescu Ion

Regimentul 17 Infanterie
63. Soldat Iliescu Ion
Regimentul 17 Infanterie
64. Soldat Bancău Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
65. Soldat Popescu Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
66. Soldat Oţeliu Ion
Regimentul 17 Infanterie
67.SoldatVăideanuion

Regimentul 17 Infanterie
68. Soldat Ilie Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
69. Soldat Ciobanu Ion
Regimentul 17 Infanterie
70. Soldat Ciulei Petru
Regimentul 17 Infanterie
71. Sblt. Ene Dinbogă

Regimentul 17 Infanterie
72. Sblt. Cătănescu Corutantin
Regimentul 27 Infanterie
73. Sergent Nedelcu Anastasie
Regimentul 4 Artilerie Grea
74. Sergent Crăciun Alexandru
Regimentul 27 Infanterie
75. Soldat Chiţioaru Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
76. Soldat Panţâru Ion
Regimentul 17 Infanterie
77. Soldat Manole Gheorghe
Regimentul 17 Infanterie
78. Plt. Vulpescu Alexandru
Regimentul 17 Infanterie
79. Sblt. Bujinaru Nicolae
Regimentul I Vinători de Munte
80. Lt. Oţefeleşteanu Ion
Regimentul I Vinători de Munte

2. „Cimitirul cu tunuri"
1. Un ostaş necunoscut
2. Un ostaş necunoscut
3. Sergent Mucioacă Barbu
Regimentul 17 Infanterie
4. Plt. Georgescu Ioan
Batalionul 1 Vânători de
Munte
5. Sergent Niţulescu Toader
Regimentul 8 Vânători de
Munte
6. Plt. Munteanu Constantin
Regimentul 4 Vânători de
Munte
7. Un ostaş necunoscut
8. Un ostaş necunoscut
9. Un ostaş necunoscut
10. Soldat Ciulica Ştefan
11. Un ostaş necunoscut
12. Soldat Nistor Vasile
13. Sblt. Vamă Constantin
Regimentul 14 Infanterie
15. Un ostaş necunoscut
16. Un ostaş necunoscut
17. Elev plt. Munteanu
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Dumitru
Regimentul 17 Infanterie
18. Sblt. Petrescu Aurel
Regimentul 8 Obuziere
19. Soldat Sion Alexandru
Regimentul 27 Infanterie
20. Căpitan Mateiescu Ignat
21. Căpitan Soare Alexandru
22. Soldat Dima Nicolae
23. Soldat Gheorghe Dima
24. Sergent Munteanu
Dumitru
Regimentul 13 Infanterie
25. Sergent Luca Nicolae
Regimentul 13 Infanterie
26. Sergent Marin Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
27. Sergent Popa N. Oprea
Regimentul 27 Infanterie
28. Caporal Spoială Mihalache
Regimentul 27 Infanterie
29. Soldat Duma Mihai
Regimentul 27 Infanterie
30. Soldat Tancu

https://biblioteca-digitala.ro

Regimentul 27 Infanterie
31. Sergent Gheorghe
Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
32. Sergent Huţan Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
33. Soldat Mărăşanu Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
34. Soldat Muşeţeanu Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
35. Soldat Moise Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
36. Slodat Ababei Costache
Regimentul 27 Infanterie
37. Sergent Vlad Marin
Regimentul 27 Infanterie
38. Soldat Nicolae Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
39. Soldat Pascu Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
40. Soldat Gherman Neculai
Regimentul 27 Infanterie
41. Soldat Anghel Neculai
Regimentul 27 Infanterie

CENTENAR COSNA-CIRESOAIA 2017 42. Soldat Potoc Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
43. Sergent Haidu Nicolae
Regimentul 27 Infanterie
44. Sergent Boroş Gheorghe
Regimentul 8 Vânători de
Munte
45. Caporal Pruteanu
Gheorghe
Regimentul 8 Obuziere
46. Un ostaş român
necunoscut
47. Sergent Deriga Alexandru
Regimentul 8 Vânători de
Munte
48. Caporal Buheş Constantin
Regimentul 27 Infanterie
49. Sergent Betelioi Mihai
Regimentul 27 Infanterie
50. Sergent Munteanu
Gheorghe

Regimentul 27 Infanterie
51. Soldat Ilie Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
52. Soldat Popa Ion
53. Soldat Popescu Gheorghe
54. Sergent Stancu Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
55. Soldat Brodescu Dumitru
56. Soldat Mocanu Alexandru
Regimentul 46 Infanterie
57. Un ostaş român
necunoscut
58. Sergent Topoloagă
Gheorghe
59. Soldat Gheorghe Alexandru
Regimentul 1 Artilerie de
Munte
60. Soldat Noia Gheorghe
Regimentul I Artilerie de
Munte
61. Soldat Paraschiv Nicolae
După

Regimentul 31 Infanterie
62. Caporal Ariciu Dumitru
Regimentul 8 Obuziere
63. Soldat Sătaru Ion
Regimentul 7 Pioneri
64. Soldat Văcuş Ştefan
Regimentul 1 C.F.R.
65. Soldat Radu Gheorghe
Regimentul 1 Artilerie de
Munte
66. Sergent Eapa Gheorghe
Regimentul 31 Infanterie
67. Caporal Popescu Gheorghe
Regimentul 1 Artilerie de
Munte
68. Caporal Pătrunjel
Gheorghe
Regimentul 15 Infanterie
69. Caporal Marcu Vasile
Regimentul 15 Infanterie

lt. col. (r) Vasile OGLAN, 80 de ani -

MiJrdşti, M4ri1şeşti,

Oituz,

Bacău,1997,p.49--54.

3. Eroii oraşului Târgu-Ocna căzuţi
in Războiul pentru
Întregirea Neamului (1916-1919)
1. Soldat Ajităriţei Vasile
Regimentul 27 Infanterie
2. Soldat Anghel Gheorghe
C.R. Bacău
3. Soldat Anghel Ştefan
Regimentul 67 Infanterie
4. Soldat Antimiu I. Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
5. Soldat Antimiu I. Ştefan
Regimentul 27 Infanterie
6. Soldat Antohi Dumitru
Regimentul 67 Infanterie
7. Soldat Antohi Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie

8. Soldat Antohi Ştefan
Regimentul 67 Infanterie
9. Soldat Axente Constantin
Regimentul 67 Infanterie
10. Soldat Axinte Ion
Regimentul 67 Infanterie
11. Soldat Azamfirei Vasile
Regimentul 67 Infanterie
12. Soldat Bâzboi Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
13. Soldat Beleni Mihai
Regimentul 67 Infanterie
14. Soldat Bercovici Ludwig
Regimentul 35 Infanterie

15. Soldat Bemştein Samuel
Regimentul 67 Infanterie
16. Soldat Boaru Costache
Regimentul 67 Infanterie
17. Soldat Bogătoiu Gheorghe
Batalionul 4 Vânători de
Munte
18. Soldat Bogătoiu Iordache
Regimentul 67 Infanterie
19. Sergent Bogdan Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
20. Căpitan Bogea Gheorghe
Regimentul 1 Grăniceri
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21. Soldat Bordea Dumitru
Regimentul 67 Infanterie
22. Soldat Borstie Neftule
Regimentul 67 Infanterie
23. Soldat Botez Ioan
Regimentul 27 Infanterie
24. Soldat Botez Mihai
Regimentul 67 Infanterie
25. Soldat Botez Ştefan
Regimentul 67 Infanterie
26. Soldat Botezatu Dumitru
Regimentul 67 Infanterie
27. Soldat Botezatu Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
28. Soldat Botezatu Ştefan
Pirotehnia Armatei
29. Soldat Botică Vasile
Regimentul 67 Infanterie
30. Soldat Buftea Toader
Regimentul 67 Infanterie
31. Soldat Buucaru Vasile
Regimentul 27 Infanterie
32. Soldat Bulgaru Antohi
Jandarmi Pedeştri
33. Soldat Cerchez Constantin

Regimentul 67 Infanterie
44. Soldat Cluţcova Grigore
Regimentul 67 Infanterie
45. Soldat Cocanu Mihai
Regimentul 67 Infanterie
46. Soldat Cociş Andrei
Regimentul 67 Infanterie
47. Soldat Copăcel Luca
Regimentul 67 Infanterie
48. Soldat Corodeanu
Constantin C.R. Bacău
49. Soldat Cristache Costică
Regimentul 67 Infanterie
50. Soldat Cristodor
Constantin
Regimentul 67 Infanterie
51. Soldat David Herscu
Regimentul 67 Infanterie
52. Caporal Dănăilă Boia
Constantin
Regimentul 67 Infanterie
53. Soldat Dănilă c.
Constantin
Regimentul 67 Infanterie
54. Soldat Dima Vasile
Pază-Poduri
Regimentul 27 Infanterie
34. Soldat Cheptănau
55. Soldat Dingă Scarlat
Regimentul 27 Infanterie
Gheorghe Spital Militar I"'i
35. Soldat Chiper Ilie
56. Soldat Dodoancă Neculai
Regimentul 27 Infanterie
Regimentul 27 Infanterie
36. Soldat Chiper Vasile
57. Soldat Dohotaru Ioan
Regimentul 67 Infanterie
Regimentul 27 Infanterie
37. Soldat Chiriac Vasile
58. Soldat Domeanu Dumitru
Regimentul 24 Artilerie
Regimentul 67 Infanterie
59. Căpitan Dragomir
38. Soldat Chirilă Neculai
Regimentul 67 Infanterie
Dumitru
39. Soldat Chitcoace Dumitru Regimentul 67 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie
60. Soldat Dragulele Ioan
40. Soldat Chitcoace Grigore Regimentul 67 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie
61. Soldat Dragastan Neculai
41. Soldat Chiţcoacu
Regimentul 67 Infanterie
Gheorghe
62. Soldat Dudu Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie
42. Soldat Cimpu Teodor
63. Caporal Dumache Petru
Regimentul 67 Infanterie
Regimentul 27 Infanterie
43. Soldat Ciubotaru Ioan
64. Soldat Dumitraşcu Vasile

-
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Regimentul 17 Artilerie
65. Locotenent Ferţu Mihail
Regimentul 3 Artilerie
66. Soldat Frenţuşcă Ştefan
Regimentul 67 Infanterie
67. Soldat Ganea Petru
Regimentul 67 Infanterie
68. Soldat Gavrilă Alexandru
Batalionul 4 Vanători de
Munte
69. Soldat Gavrilescu Ioan
Regimentul 36 Infanterie
70. Sergent Ghensberg
Gherman
Regimentul 67 Infanterie
71. Soldat Ghibilic Ilie
Regimentul 67 Infanterie
72. Soldat Ghiurcă Mihail
Regimentul 4 Obuziere
73. Soldat Goagă Teodor
Regimentul 67 Infanterie
74. Soldat Grinberg Heinrih
Regimentul 27 Infanterie
75. Soldat Grinberg Iosef
Regimentul 67 Infanterie
76. Soldat Grozavu Chiriac
Regimentul 67 Infanterie
77. Soldat Guguianu Costache
Regimentul 27 Infanterie
78. Soldat Haber Leon
Regimentul 27 Infanterie
79. Soldat Hadarag Vasile
Regimentul 13 Infanterie
80. Soldat Herşcu Avram
David
Regimentul 55 Infanterie
81. Soldat Hughineaţă
Constantin Batalion Mobil
82. Soldat Hughineaţă
Gheorghe Regimentul 27
Infanterie
83. Soldat Hulub Franţ
Regimentul 11 Infanterie
84. Soldat Huţanu Gheorghe
Regimentul 14 Infanterie
85. Soldat Iacob Gheorghe
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86. Soldat Ianuş Andrei
Regimentul 27 Infanterie
87. Soldat Ianuş Ştefan
Regimentul 27 Infanterie
88. Soldat Ifenihart Leibu
Regimentul 67 Infanterie
89. Soldat Ionescu Constantin
Regimentul 67 Infanterie
90. Soldat Iorga Constantin
Regimentul 27 Infanterie
91. Soldat Iorga Grigorie
Regimentul 67 Infanterie
92. Soldat Iorga Vavril
Regimentul 67 Infanterie
93. Soldat Iosig Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
94. Soldat Iosif Ştefan
Regimentul 27 Infanterie
95. Soldat Iosub Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
96. Soldat Iosub Petrică
Constantin
Regimentul 27 Infanterie
97. Soldat Iosub Ştefan
Regimentul 27 Infanterie
98. Soldat Ispas
Regimentul 80 Infanterie
99. Soldat Libruş Faibiş
Regimentul 67 Infanterie
100. Soldat Lovin Pintilie
Regimentul 67 Infanterie
101. Soldat Lucaci Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
102. Soldat Lucaci Grigore
Batalionul 2 Vânători de
Munte
103. Sergentt Lungu
Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
104. Soldat Lupaşcu L.
Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
105. Soldat Lupaşcu G. Ion
Regimentul 67 Infanterie
106. Soldat Lupaşcu Vasile

Regimentul 67 Infanterie
107. Soldat Manciu Petrache
Regimentul 15 Obuziere
108. Sergent Manole Mihai
Regimentul 67 Infanterie
109. Soldat Mardiaş Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
110. Soldat Martin P.
Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
111. Soldat Matei Alexandru
Regimentul 27 Infanterie
112. Soldat Matei Constantin
Regimentul 27 Infanterie
113. Sergent Mihăilă
Constantin
Regimentul 24 Artilerie
114. Soldat Milea Leonte
Regimentul 27 Infanterie
115. Soldat Moisă Simion
Batalionul 4 Vânători de
Munte
116. Sergent Moise Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
117. Soldat Moise Ioan
Regimentul 27 Infanterie
118. Soldat Moraru Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
119. Sergent major Manole
Ilie Compania II-a subzistenţă
120. Soldat Munteanu
Mihalache Regimentul 67
Infanterie
121. Sergent Moisă Gheorghe
Batalionul 4 Vânători de
Munte
122. Soldat Mânvilă Costache
Regimentul 67 Infanterie
123. Caporal Milin A.
Constantin Regimentul 20
Artilerie
124. Soldat Muşat Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
125. Soldat Moisă Dumitru
Regimentul 67 Infanterie
126. Soldat Matei Gheorghe

Regimentul 67 Infanterie
127. Soldat Martin Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
128. Soldat Milea Leonte
Regimentul 27 Infanterie
129. Soldat Neagu Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
130. Soldat Negri Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
131. Caporal Negri Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
132. Soldat Olaru Dumitru
Regimentul 67 Infanterie
133. Soldat Panaghiu Toader
Regimentul 27 Infanterie
134. Soldat Pană Petrea
Regimentul 27 Infanterie
135. Soldat Pavalache Niţă
Regimentul 27 Infanterie
136. Soldat Părăuanu Ioan
Regimentul 27 Infanterie
137. Soldat Păscălin Ioan
Regimentul 27 Infanterie
138. Soldat Păscălin Vasile
Regimentul 27 Infanterie
139.Plutonier major Pelin
Adam

Regimentul 27 Infanterie
140. Soldat Pelin Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
141. Soldat Pelin Ioan
Regimentul 27 Infanterie
142. Soldat Pelin Iordache
Regimentul 27 Infanterie
143. Soldat Pelin Jenică
Regimentul 27 Infanterie
144. Soldat Petrică Constantin
Regimentul 27 Infanterie
145. Soldat Plăeşu Gheorghe
Regimentul 67 Infanterie
146. Soldat Podeanu Marin
Regimentul 67 Infanterie
147. Soldat Radu Dumitru
Regimentul 27 Infanterie
148. Soldat Radu Toader
Regimentul 27 Infanterie
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149. Soldat Radu Vasile
Regimentul 27 Infanterie
150. Soldat Rebegea Neculai
Regimentul 27 Infanterie
151. Soldat Rusu Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
152. Soldat Rusu Ioan
Regimentul 27 Infanterie
153. Soldat Rusu Iordache
Regimentul 27 Infanterie
154. Soldat Solomon Solomon
Regimentul 15 Obuziere
155. Soldat Stan Gheorghe
Regimentul 27 Infanterie
156. Soldat Sticlaru L. Faibiş
Divizionul 3 Tren
157. Căpitan Sturza Ioan
Regimentul 67 Infanterie
158. Sergent Şvartz Velneru
Compania a 4-a Sanitară

Botoşani

168. Soldat Ursu Iosef
Regimentul 67 Infanterie
159. Soldat Turcă Ion
Regimentul 27 Infanterie
169. Soldat Uruc Iosef
160. Soldat Tănase Vasile
Regimentul 27 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie
170. Soldat Vizdovschi Chircu
Regimentul 27 Infanterie
161. Soldat Tudoreanu
Gheorghe
171. Soldat Zamfir Vasile
Regimentul 27 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie
162. Soldat Tudoreanu Mihai
Regimentul 27 Infanterie
163. Soldat Tiutiu Ioan
După Teodor SĂNDULESCU, MonoRegimentul 27 Infanterie
164. Soldat Toive H. Toive grafia T4rgului Ocna(l965). Completări după listele domnului colonel (r)
Regimentul 24 Artilerie
165. Soldat Ursache Toader Ioan PETRESCU, preşedintele Asociaţiei Naţionale .cultul Eroilor", filiala
Regimentul 27 Infanterie
Targu-Ocna şi Colonel (r) Corneliu
166. Soldat Ursachi Neculai CHIRIEŞ,Judeţul Bacllu altar dejertf71
Regimentul 27 Infanterie şi eroism, Ediţia a II-a revizuită şi
167. Soldat Ursu Ion
adăugită, Bacău, Editura Babei, 2009,
p.87-88.
Regimentul 1 Grăniceri

4. Eroii din cimitirele oraşului Târgu-Ocna
În cimitirele oraşului, adevărate „oraşe tăcute",
ortodoxe (7), catolice (3), armeneşti (1) şi evreieşti
(2), „odihnesc" numeroşi eroi ai Războiului pentru
Întregirea Neamului (1916-1919). O inventariere a
mormintelor acestor eroi nu s-a făcut până astbi,
dar ele sunt numeroase şi descoperite întâmplător
printre sutele de locuri de veci ale cimitirelor
oraşului. Întâlnim mormintele unor eroi căzuţi în
luptele de la Oitw., ~na şi Cireşoaia din vara anului
1917. fn cimitirul Bisericii Sf. Gheorghe, din Tiseşti,
se află, în apropierea bisericii, mormântul căpitanutui Ghighi DEMETRIADE (1888--1917), căzut în
13august1917, pe Coşna, cu inscripţia: .Coţi 1916
Robăneşti -

Dealul Coşna 1917-16 august 1888,
f31iulie1917. Căpitan Ghighi C. Deml?triade din
Regimentul9 Roşiori c4zut vitejeşte la 31iulie1917
pe Dealul Coşna, Cota 703, cucerită de el cu unitatea ce comanda." În cimitirul evreiesc (aflat lângă
cel ortodox~i catolic), întâlnim monumentul soldatului Heinrih Grinberg (1886-1917), din Regimentul 27 Bacău, căzut eroic în luptele de la Cireşoaia, cu

inscripţia: „Trecdtorule priete.TI sau drumeţi
necunoscutstai o clip(Jşi teroagflpentru mine eroiu
mut. Spune tuturor ci1 Grinberg Heinrih, evreu
curat, ia iubit pe toţi sdrmanul şi a murit viteaz
soldat. Mort 1n luptele de la Oituz fn 8august1917.
Etate dit 31 ani." Cei mai mulţi dintre eroii tirg-

-

ocneni căzuţi în luptele de la C~na şi Cireşoaia,
aproape de casă, alţii lu~d în alte locuri mai
îndepărtate, odihnesc în cimitirele eroilor de la
Poieni, „Cimitirul cu tunuri", Bogdăneşti sau alte
cimitire încă necercetate. Alţi combatanţi (soldaţi,
ofiţeri, preoţi, medici, institutori), care au supravieţuit războiului, „odihnesc" şi ei în cimitirele
oraşului. În cimitirul „Domneasca", aflăm mormântul colonelului Gheorghe A. ENESCU (1887-1977),
fost locotenent în Primul Război Mondial, Cavaler al
ordinului Mihai Viteazul, clasa a III-a. În apropiere,
găsim mormântul căpitanului Dumitru CURPĂN,
cu inscripţia: .Căpitan CUrpăn Dumitru, 18851982, Erou 1n Primul R4zboi Mondial, decorat cu

Steaua Romdniei, Vidoria 1919-1921, Crucea
comemorativd cu barete Ardeal, Bucureşti, Carpaţi,
Tbyu Oaia şi Vzrtutia ostilşeascll, clasat antifascistfl•, dar 'i a maiorului Victor GHERASIM
(1888-1930). În cimitirul Bisericii Schimbaru la
Faţi,dinPoieni, găsimmormântulluiEliseiURSAC

'i

(1849-1952), iar în cel al Bisericii Sfinţii Apostoli
Petru
Pavel, din Vâlcele, mormintului lui
Gheorghe Iordache, soldat în Regimentul 27 lnfanterie Bacău. Si să nu uităm de sutele de locuitori ai
oraşului-martir, Thgu-Ocna, care au fost ucişi sau
răniti sub bombardamentul necrutător al artileriei
ger~şiaustro-ungareînvara~ului 1917.
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O Cimitirul Biuricii

c.n-,..,_..,.,

Munnillhll i:alan•lului Gh•11h• A. ENESCU

O Cimitirul Biseridi t:wio.ul'llnm:Mn.

Marmlnlul cipitll•ului Dumibu CURPAll

O Ci•itirul nnini:. Mamlntul saldllhll•i H•inrih
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Dorobanţi

Roman

uptele de la Co~na ~i Cire~oaia, gemene prin ţinta inamicului,
omparea oraşului Târgu-Ocna şi apoi a Moldovei, au fost „piatra de
încercare şi, în acelaşi timp, lespedea funerară a atâtor şi atâtor regimente
măcinate de uraganul de foc! Chenar de sânge nobil şi curat, prelins de-a
lungul vremii, din trupul Moldovei rănite; sigiliu mortuar, care pecetluieşte
pentru noi cartea războiului:' (Ioan Missir)
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