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POVESTEA UNEI AVIATOARE.
MICI FRAGMENTE DIN VIAȚA MARIANEI DRĂGESCU
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article aims to present a few aspects of the life of an exceptional
woman, a World War Two aircraft pilot, Mariana Drăgescu, through the help of
some objects which belonged to her. She was born in 1912 and at the entry of the
Kingdom of Romania in the Second World War she joined the war effort as an
aircraft pilot, in the only all-female medical squadron of the Romanian Royal Air
Force. During the war she took part in operations from 1941 up to the end of the
war, from the Soviet Union to Slovakia and Austria. For her actions she won five
awards, four of them Romanian (two Aeronautical Merit orders, the Queen Mary
Cross order and the Crusade against communism medal) and a German one –
the order of the German Eagle. After the war, during the communist regime, her
merits in the Army were not recognized, but unlike her other squadron colleagues
who were persecuted by the state authorities or forced to flee the country, she had
a gentler fate, being allowed to work in the civil aviation, as a flight instructor
until 1953 and as a technical inspector until 1955, when she was excluded on the
basis of her participation to the anti-Soviet campaign and of her unhealthy
origins (being the daughter of an army officer). After the fall of the communist
regime her war achievements were recognized and she was made an officer of the
Romanian Air Force. Until 2013, the year of death, she received three more
awards (the Second World War Commemorative Cross medal, the Star of
Romania order and the Honor of the Romanian Army emblem) and several
commemorative plaques. Before and after her death, objects related to this war
heroine, such as photographs, award documents, medals and orders, ended up in
the collections of the National History Museum of Romania, some of which are
described in the present paper.
Key words: Mariana Drăgescu, aircraft pilot, World War II, orders, medals,
award papers.

Marie Ana Aurelia Drăgescu cunoscută mai bine sub numele de Mariana Drăgescu
(Pl. 1, Fig. 1) a avut o poveste de viață cu adevărat spectaculoasă, întinsă pe parcursul a
aproape 101 ani. Ea a fost ultima supraviețuitoare a faimoasei escadrile sanitare feminine
„Escadrila Albă”, care a salvat mii de vieți în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
între anii 1941 și 1943.
Istoria personală pe scurt
Născută în anul 1912 și pasionată de sport încă din copilărie, aceasta a absolvit
Școala de Călărie a Regimentului 4 Roșiori „Regina Maria” și Școala de Pilotaj „Mircea
Cantacuzino” din Băneasa, în 1935 ambele, fiind a șaptea femeie care a obținut brevet de
pilot la nivel național. Până în anul 1938 a lucrat în cadrul Aeroclubului Regal Român, iar
tot în același an, alături de alte colege aviatoare, a participat la exercițiul militar desfășurat
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la Galați. După înființarea escadrilei sanitare, în iunie 1940, este încadrată cu gradul de
sublocotenent.
La intrarea României în război, 1941, escadrila a luat parte la operațiunile prilejuite
de asediul orașului Odessa. Anul următor escadrilei i-a fost schimbată denumirea în
Escadrila 108 Transport Ușor și aceasta a participat la bătălia de la Stalingrad, iar anul
1943 a găsit-o luând parte la campania din Peninsula Crimeea, unde pe lângă transportul
răniților, aviatoarele au întreprins și misiuni de recunoaștere aeriană. După desființarea
escadrilei, care a avut loc la sfârșitul lunii august 1944, Mariana Drăgescu a continuat să
zboare în cadrul Escadrilei 113 Legătură din Grupul 2 Observație, ajungând la sfârșitul
războiului până la Viena.
După război, între anii 1945 și 1949, deoarece nu i s-a recunoscut apartenența la
Armata Română, ci a fost considerată pilot civil, a fost încadrată la baza aeriană a Aviației
Civile de la Băneasa. Între 1946 și 1948 a efectuat zboruri în scop medical. În anul 1949
obține brevetul de instructor de zbor, între 1950 și 1953 fiind instructor de zbor la Școala
de pilotaj de la Ghimbav, unde a instruit câteva sute de elevi. În 1953 a fost oprită de la
zbor și până în 1955 a fost inspector tehnic la Direcția Aviației Civile, când a fost scoasă
din aviație, motivele fiind participarea la războiul antisovietic și originea nesănătoasă.
După ieșirea din lumea aviației și până în 1967 a lucrat ca dactilografă la Policlinica CFR
„Ana Ipătescu” din București.
După anul 1989 activitatea în aviație i-a fost recunoscută, fiind considerată
ofițer al Armatei Române, cu gradul de locotenent în retragere. Cu ocazia împlinirii a
vârstei de o sută de ani (2012) a fost avansată la gradul de comandor în retragere.
Distincții primite
De-a lungul vieții sale, doamna Drăgescu a fost decorată cu o serie distincții,
primite atât în timpul participării la cel de-Al Doilea Război Mondial, cât și spre sfârșitul
vieții. În anul 1941 aceasta primește prima sa decorație – ordinul Virtutea Aeronautică cu
spade, în grad de Cruce de Aur. În anul următor aviatoarea a fost distinsă cu ordinul
Vulturul German, clasa a III-a, pentru merite în salvarea răniților germani, urmat în 1943
de ordinul Crucea Regina Maria, tot clasa a III-a. După întoarcerea armelor și angajarea în
război împotriva Axei, în urma misiunilor executate în Slovacia a fost recompensată cu a
doua Cruce de Aur a ordinului Virtutea Aeronautică, în anul 1944. Pe lângă ordinele
menționate anterior, a mai fost decorată și cu medalia Cruciada împotriva comunismului,
așa cum o demonstrează o baretă alcătuită din panglicile a patru distincții, care a aparținut
aviatoarei și care în prezent face parte din colecția Cabinetului Numismatic al Muzeului
Național de Istorie a României (Pl. 1, fig. 2). Anul acordării medaliei nu a fost identificat
până la momentul redactării prezentului studiu, însă ținând cont că această distincție a fost
instituită în 1942, putem trage concluzia că i-a fost dată în perioada cuprinsă între
primăvara anului 1942 (momentul creării decorației) și sfârșitul verii lui 1944 (întoarcerea
armelor).
Decorațiile obținute în urma participării la război au fost urmate, după mai mult
de cincizeci de ani, de altele trei, acordate după căderea regimului comunist. Prima dintre
ele a fost medalia Crucea Comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, primită în
anul 1998 (Pl. 2, fig. 1-2). În 2003 a fost recompensată cu cel mai important ordin actual
românesc – ordinul național Steaua României, în grad de Cavaler, iar ultima distincție
care i-a fost conferită este emblema Onoarea Armatei României cu însemne de pace, în
2012, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de viață și a ridicării în grad.
Obiecte din colecția Muzeului Național de Istorie
Muzeul Național de Istorie a României are privilegiul de a deține în patrimoniul său
o parte dintre obiectele care au aparținut aviatoarei românce. Aceste obiecte au intrat în
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colecția muzeului în două etape, prima dintre acestea fiind în anul 1993 când doamna
Drăgescu, împreună cu alți doi piloți care au participat luptele din cea de-a doua
conflagrație mondială, a oferit spre achiziție fotografii, accesorii vestimentare, brevete și
bareta pentru cele patru decorații obținute în timpul războiului (Pl. 1, fig. 2). A doua tranșă
de obiecte, formată din decorațiile, brevetele și plachetele obținute după anul 1989, a fost
adăugată primei, la sfârșitul lui 2012.
În cele ce urmează vor fi prezentate câteva dintre aceste obiecte care se regăsesc
în colecția Cabinetului Numismatic în prezent. Primul obiect descris este bareta pentru
cele patru distincții care i-au fost acordate între 1941 și 1944. După cum am arătat mai
sus, ea este alcătuită din panglicile ordinelor Virtutea Aeronautică, Vulturul German și
Crucea Regina Maria, dar și a medaliei Cruciada împotriva comunismului. Această
are greutatea de 4 grame și dimensiunile de 20.55 x 111.55 mm (Pl. 1, fig. 2).
Următoarele obiecte din colecția muzeului sunt medalia Crucea Comemorativă
a celui de-Al Doilea Război Mondial și brevetul acesteia (Pl. 2, fig. 1-2). Această
decorație a fost creată în anul 1994 și a reprezentat prima distincție oficială a statului
român postdecembrist, fiind menită să îi recompenseze pe veteranii care luptaseră în
timpul războiului, pe ambele fronturi. După încheierea războiului mulți militari, mai
ales ofițeri, care luptaseră alături de aliatul german au fost nedreptățiți și chiar
persecutați, decorațiile de până atunci devenind mai mult un pericol decât simboluri de
mândrie pentru cei care le-au primit. În schimb, participarea la războiul antifascist a
fost recompensată printr-o medalie – medalia Eliberarea de sub jugul fascist. Ținând
cont de aceste fapte, distincția instituită în 1994 poate fi văzută ca o reparație, chiar
dacă un pic cam târzie, adusă celor care au luptat pe frontul de Est.
După patru ani de la instituire, Mariana Drăgescu a fost onorată în luna aprilie a
anului 1998. Medalia are greutatea de 17.97 g și dimensiunile 38.8 x 38.8 mm, iar
brevetul aferent are dimensiunile de 300 x 211 mm.
După aceste două obiecte prezentate urmează alte două, tot decorație și brevet, mai
exact ordinul Steaua României și brevetul aferent, acordate în anul 2003, pe data de 16
octombrie (Pl. 3, fig. 1-2; Pl. 4; Pl. 5). Noul ordin național al Stelei României a fost instituit
începând cu anul 1998, a fost gândită ca principala distincție de stat menită a recompensa
serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român. Această decorație beneficiază de o istorie îndelungată care începe în anii 1863/1864 prin ordinul Unirii,
care a constituit baza ordinului Steaua României, instituit în 1877, sub domnia principelui
Carol I. Până în anul 1906, momentul instituirii ordinului Carol I, a fost cea mai
importantă distincție a statului român, rămânând neschimbat ca aspect până în 1932 când,
din inițiativa regelui Carol al II-lea, capătă o nouă înfățișare, împreună cu ordinul Coroana
României. După modificarea sistemului onorific urmând model sovietic, vechiul ordin este
suprimat și înlocuit cu unul nou, cu formă diferită, dar cu denumire asemănătoare –
Steaua Republicii Populare Române. Și acest ordin a fost modificat odată cu proclamarea
Republicii Socialiste România căpătând un aspect nou, mai modern, și nume nou – Steaua
Republicii Socialiste România. Varianta contemporană are forma generală asemănătoare
cu modelul introdus în 1932, dar și elemente de noutate, adaptate noii forme de
guvernământ a țării – republica.
Piesa de la muzeu se păstrează în cutia originală îmbrăcată în piele vișinie, a fost
realizată de Monetăria Statului, așa cum ne arată inscripția de pe interiorul capacului,
are greutatea de 38.89 g și 40.8 x 40.8 mm, iar brevetul are 247 x 360 mm.
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Al treilea set de piese este alcătuit din emblema Onoarea Armatei României și
atestatul acesteia (Pl. 6, fig. 1-3; Pl. 7, fig. 1). Distincţiile militare onorifice sunt însemne
care simbo-lizează aprecierea faptelor deosebite săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor
militare sau în sprijinul acestora în timp de pace, în situaţii de criză şi de război, precum şi
a rezultatelor meritorii obţinute în procesul instruirii. Acestea nu fac parte din sistemul
naţional de decoraţii, fiind specifice Ministerului Apărării şi reprezintă un stimulent moral,
o apreciere a modului de îndeplinire a misiunilor ordonate, o recunoaştere a sprijinului
acordat structurilor Armatei României pe timpul desfăşurării acţiunilor militare. Distincţiile
militare onorifice sunt următoarele: embleme, insigne onorifice, plachete, denumiri onorifice
şi distincţii de serviciu. Emblemele se împart în două categorii – de onoare și de merit.
Emblema Onoarea Armatei României reprezintă cea mai înaltă distincţie
militară onorifică din sistemul de distincţii şi însemne militare. Distincția împreună cu
atestatul se conferă de către ministrul apărării naţionale, din proprie consideraţie sau la
propunerea secretarilor de stat, a şefului Statului Major al Apărării ori a şefilor celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sau subordonate nemijlocit
ministrului apărării naţionale, pentru fapte deosebite, care au contribuit la ridicarea
prestigiului Armatei României, personalului militar şi civil din Ministerul Apărării
Naţionale, rezerviştilor, veteranilor de război, altor persoane fizice române, precum şi
militarilor şi persoanelor fizice străine. În anul 2012 această distincție a fost acordată și
Marianei Drăgescu pe data de 7 septembrie.
Decorația este păstrată împreună cu butonul și bareta aferente, în cutia originală.
Emblema are 30 g și 45.7 x 42.2 mm, butonul are 3.27 g, iar bareta 2.5 g. Atestatul are
212 x 300 mm și se păstrează, de asemenea, în cutia lui.
Ultimul obiect prezentat în acest articol este reprezentat de o plachetă a Asociației
Naționale a Veteranilor de Război primită în anul 2012 și intrată în patrimoniul muzeului
în 2013 (Pl. 7, fig. 2). Aceasta este constituită dintr-o componentă metalică fixată într-un
suport din carton sau plastic, acoperit cu un material textil sintetic albastru, care are
greutatea de 66.06 g.
În loc de concluzii
În acest scurt material au fost prezentate doar câteva dintre obiectele care au
aparținut pilotului Mariana Drăgescu, câteva mici fragmente din viața unei femei
curajoase care și-a servit țara de la intrarea în război și până la sfârșitul lui, care a
participat pe ambele fronturi și a contribuit la salvarea a peste 1500 de vieți, dar care
nu a beneficiat, pentru o bună bucată din viață, de recunoașterea care i se cuvenea. Fără
nicio îndoială prezentarea vieților unor persoane, mai mult sau mai puțin cunoscute,
prin prisma obiectelor de patrimoniu aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a
României merită să fie continuată, iar acest lucru se va întâmpla prin intermediul unor
viitoare studii și lucrări dedicate acestui scop.
Pentru încheiere atașez o fotografie a Marianei Drăgescu, realizată undeva pe
frontul de Est, unde se poate observa că poartă bareta prezentată anterior (Pl. 8).
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fig. 1 - Portretul Marianei Drăgescu (MNIR, nr. inv. 290955); Fig. 2 – Baretă
(MNIR, nr. inv. 209968).
Plate 1 – Fig. 1 - Portrait of Mariana Drăgescu (NHMR, inv. no. 290955); Fig. 2 - Ribbon
bar (NHMR, inv. no. 209968).
Planșa 2 – Fig. 1 - Medalia Crucea Comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial
(MNIR, nr. inv. 336657); Fig. 2 - Brevetul medaliei acordat Marianei Drăgescu (MNIR,
nr. inv. 336656).
Plate 2 – Fig. 1- The World War II Commemorative Cross Medal (NHMR, inv. no.
336657); Fig. 2 - Award document given to Mariana Drăgescu (NHMR, inv. no. 336656).
Planșa 3 – Fig. 1 - Cutia ordinului Steaua României (MNIR, nr. inv. 336659); Fig. 2 Ordinul Steaua României în cutie (MNIR, nr. inv. 336659).
Plate 3 – Fig. 1 - Box of the Star of Romania order (NHMR, inv. no. 336659); Fig. 2 –
The Star of Romanian order in its box (NHMR, inv. no. 336659).
Planșa 4 – Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, model civil, pentru doamne,
(MNIR, nr. inv. 336659).
Plate 4 – The Star of Romanian order, fifth class, civil division, for ladies (NHMR, inv.
no. 336659).
Planșa 5 – Brevetul pentru ordin Steaua României, acordat Marianei Drăgescu (MNIR,
nr. inv. 339526).
Plate 5 – Award document for the order given to Mariana Drăgescu (NHMR, inv. no.
339526).
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Planșa 6 – Fig. 1 - Cutia emblemei Onoarea Armatei României (MNIR, nr. inv.
336660); Fig. 2 - Emblema Onoarea Armatei României (MNIR, nr. inv. 336660); Fig.
3 - Butonul și bareta emblemei (MNIR, nr. inv. 336660).
Plate 6 – Fig. 1 - Box of the Honor of the Romanian Army badge (NHMR, inv. no.
336660); Fig. 2 - The Honor of the Romanian Army badge (NHMR, inv. no. 336660);
Fig. 3 - Button and ribbon bar of the badge (NHMR, inv. no. 336660).
Planșa 7 – Fig. 1 - Atestatul emblemei (MNIR, nr. inv. 339525); Fig. 2 - Placheta
Asociației Naționale a Veteranilor de Război (MNIR, nr. inv. 336658); .
Plate 7 – Fig. 1 - Award diploma of the badge (NHMR, inv. no. 339525); Fig. 2 - Plaquette
of the National War Veterans Association (NHMR, inv. no. 336658).
Planșa 8 – Fotografie Mariana Drăgescu (MNIR, nr. inv. 290966).
Plate 8 – Photo of Mariana Drăgescu (NHMR, inv. no. 290966).
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