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GALLIPOLI 100 DE ANI
-

Lupte nave şi terestre la Gallipoli

Comemorăm un secol şi jumătate de la un mare eveniment, petrecut in contextul
Primului Război mondial 1914-1918, eveniment desfăşurat în zona anticului Hellespont,
astăzi zona strâmtorilor maritime Bosfor şi Dardanele, mai precis în zona Peninsulei Gallipoli
(în trecut Gelibolu).
Situată la marginea nordică a Dardanelelor, Peninsula Gallipoli are un rol
important în aspectele strategice ale zonei, dovada acordată de greci, romani, bizantini şi
veneţieni. În 1354 Gallipoli este primul punct ocupat de Imperiul Otoman în Europa.
În condiţiile Primului Război mondial importanţa zonei creşte mai ales după ce în
1914 Imperiul Otoman se alătură în război Germaniei de care se apropiase în ultimii ani
premergatori războiului.
Germania acţioneaza în sprijinul noului ei aliat prin gesturi importante şi anume:
- Trimite misiunea militară condusa de generalul Otto von Sanders care aduce
ofiţeri germani, cu care se încadrează arnata turca.
- Trimite crucişătoarele Goeben şi Breslau, care devin formal nave de război
turceşti pentru a apăra strâmtorile Bosfor si Dardanele.
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Anglia şi Franţa, au negociat încă din 1912 zonele lor de influenţă, negocieri
finalizate in 1916 prin acordul SYKES-PICOT care viza Orientul Mijlociu.
Şeful Statului Maior Imperial britanic generalul Horaţio Kitchener propune o
operaţie amfibie în zona Alexandretta de unde s-ar pătrunde către Damasc, interceptând
calea ferată care leagă Peninsula Asia Mică de Orientul Mijlociu, fapt care ar fi favorizat o
revoltă arabă.
Franţa s-a opus considerând Damascul-Siria zona sa de influenţă, fapt care a dus la
renunţarea la acest plan.
Războiul se prelungeşte însă, devenind evident că Rusia este veriga slabă a
Antantei în plan economic.
Marina militară germană, blochează Marea Baltică, obligând Rusia să facă import
export prin Marea Albă din nordul Europei şi Marea Ohotsk din estul Asiei, mări care impun
rute lungi ocolitoare şi sunt afectate de gheţuri.
O soluţie vine de la Primul Lord al Amiralitaţii britanice Winston Churchill care
propune o acţiune pe direcţia strâmtorilor Bosfor si Dardanele.
Acţiunea ar fi dat o lovitură Imperiului Otoman şi ar fi permis Rusiei să reia
comerţul prin Marea Neagră exportând cereale şi importând armament din Vest.
Acţiunea ar fi avut efect asupra României, 70% din exporturile romaneşti fiind prin
portul Constanţa, deci prin Marea Neagră şi ar fi influenţat Bulgaria şi Grecia în favoarea
Antantei.
Evoluţia evenimentelor va favoriza planul, mai ales din 2 ianuarie 1915 când Rusia
cere anglo-francezilor o diversiune contra turcilor pentru a se uşura situaţia frontului in
Caucaz.
La 17 februarie 1915 un avion britanic de pe HMS ARK ROYAL face un zbor de
recunoaştere a zonei Dardanelor.
Din păcate, informaţiile primite nu au fost folosite pentru reactualizarea hărţilor
zonei, deoarece iniţial acţiunea trebuia să fie una strict normală, fară implicarea forţelor
terestre.
În perioada 19-25 februarie 1915 cuirasatul britanic Queen Elisabeth, distruge
fronturile otomane şi curăţă de mine zona de intrare în Dardanele.
Acţiunea următoare întârzie, fiind pierdut elementul surpriză. Abia la 18 martie
1915 flota condusă de amiralul britanic John de Robeck lansează atacul principal, peste 100
de nave de diferite tipuri, remarcându-se 18 cuirasate din care 16 sunt cele mai mari de care
dispuneau anglo-francezii, sprijinite de crucişătoare, distrugătoare şi nave care deminau.
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Artileria otomană, bine dirijată de ofiţeri germani, loveşte navele care deminau
provocând retragerea acestora.
Sunt lovite şi scufundate navele britanice Ocean, lnflexible şi lrresistible şi navele
franceze Bouvet şi Gaulois.
A devenit evident că doar prin acţiunea forţelor navale nu pot fii forţate
Dardanelele.
S-a decis implicarea forţelor terestre puse sub comanda generalului britanic lan
Hamilton, care dispune iniţial de forţe compuse din: Forţa expediţionară mediteraniană şi
forţe australiene şi neozeelandeze numite ANZAC comandate de general-locotenent William
Birdwood.
Se adaugă Corpul expediţionar oriental francez cu trupe din metropolă şi colonii.
Participă şi 2000 civili prin Corpul de muncă egipteana-maltez.
La 25 aprilie 1915 forţele Antante, au debarcat pe 6 plaje ale Peninsulei Gallipoli.
Otomanii vor riposta, în cadrul lor remarcându-se locotenent colonelul Mustafa
Kemal, bun cunoscător al zonei, din perioada războaielor numite Balcanice din 1912 şi 1913.
La 19 Mai 1915 forţele otomane lansează o mare ofensivă respinsă cu succes de
forţele A NZAC.
Au urmat, mari ofensive ale forţelor Antantei în iunie-iulie 1915 şi August 1915,
toate având pierderi umane mari, defensiva otomană rezistând.
Datorită prelungirii luptelor care ţin din 25 aprilie 1915 până la 9 ianuarie 1916,
deci peste 8 luni, ambele părţi îşi măresc treptat efectivele, pierderile fiind şi ele foarte mari.
Antanta foloseşte iniţial 5 divizii urcând efectivele la 15 divizii în final.
Imperiul Britanic contribuie cu 455.000 oameni din Regatul Unit, Australia , Noua
Zeelandă dar şi din India şi Terra Nova. Din cadrul lor se remarcă în special forţele ANZAC cu
20.000 australieni şi 14.000 neozeelandezi.
Franţa contribuie cu 79.000 oameni. Antanta pierde 252.000 oameni din care
53. 000 morţi.
Imperiul Otoman foloseşte iniţial 6 divizii dar urcă efectivele la 16 divizii totalizând
315.500 oameni. Turcii pierd 251.000 oameni, din care 68.000 morţi.
Singurul succes vizibil al Antantei este în războiul naval, în Marea Marmara
acţionând 9 submarine britanice şi 4 franceze care în 8 luni au scufundat 1 cuirasat, 1
distrugător, 5 canoniere, 11 transportatoare de trupe si 44 nave de aprovizionare.
Antanta pierde 8 submarine.
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Finalul operaţiunilor din zona Gallipoli aduce cu sine evenimente importante cum
ar fi:
- în octombrie 1915 Bulgaria intră in război de partea Germaniei, care acum are
legătura terestră cu Imperiul Otoman care primeşte sprijin în piese de artilerie.
- Antanta decide deschiderea unui front la Salonic unde aduce 3 divizii de la
Gallipoli iar din decembrie 1915 începe retragerea forţelor din Dardanele încheiată în
ianuarie 1916.
- Guvernul liberal britanic condus de Herbert Asquith acceptă o coaliţie cu
conservatorii ulterior Asquith fiind înlocuit cu David Lloyd George.
- Deşi flota a avut un comportament bun Winston Churchill pleacă de la
amiralitate pentru a conduce un batalion al puşcaşilor regali scoţieni pe Frontul de Vest.
Ulterior va fi chemat de premierul Lloyd George care îl numeşte la Ministerul Muniţiei cu un
rol important la efortul de război al Antantei.
Acestea ar fi consideraţiile in ce priveşte Gallipoli, moment care, din 1925 este
aniversat cu regularitate de ţările participante aniversare amintite acum şi prin acest articol.

Prof. Taligaş Constantin
Liceul Teoretic Traian Vuia
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Reşiţa

BĂTĂLIA BERLINULUI
(continuare din numărul precedent)

Din punct de vedere cronologic, atacul direct asupra Berlinului a început la data de
20 aprilie 1945. Voit sau nu, acesta coincidea cu data de naştere a lui Hitler.
Bombardamentele intense ale artileriei Frontului I Bielorus s-au abătut direct asupra
centrului Berlinului. Acestea vor fi permanente până la capitularea oraşului.
Pe durata asaltului asupra Berlinului, Hitler dădea ordine fanteziste, mişcări de
trupe fantomatice, fapt sesizat de toţi generalii săi la acea vreme. Astfel, generalul Heinrici a
declarat că va fi nevoit să se retragă către vest, iar dacă nu i se permitea să facă o asemenea
manevră, el era gata să demisioneze.
Pe data de 22 aprilie 1945 la conferinţa de la prânz, Hitler a avut un acces de furie
când şi-a dat seama că planurile pe care le făcuse nu erau realizabile. Atunci era pentru
prima oară când el a declarat ca războiul era pierdut. Cauza o considera una singură: şi-a
acuzat generalii pentru eşec. A mai anunţat că avea să rămână în Berlin până la sfârşit şi că
avea să se sinucidă.
Pe data de 23 aprilie 1945 Fronturile I Ucrainean şi I Bielorus au continuat să
strângă încercuirea Berlinului, reuşind să taie ultima legătură a Armatei a IX-a germane cu
apărătorii capitalei germane. Hitler l-a numit pe generalul Helmuth Weidling în funcţia de
comandant al Berlinului. Era o decizie tardivă şi inutilă pentru că până pe 24 aprilie, cele
două fronturi sovietice, (ucrainean şi bielorus), au reuşit să închidă încercuirea Berlinului,
tăind astfel orice legătură a oraşului cu exteriorul.
Iluzia germanilor că atunci când armatele americane şi sovietice se vor întâlni nu
vor colabora s-a destrămat definitiv la data de 25 aprilie 1945 lângă Torgau, pe râul Elba.
Acolo, Divizia a 59 Sovietică de Gardă a Armatei a V-a de Gardă a făcut contactul cu Divizia
de 69-a de Infanterie Americană a Armatei I Americană.
Pentru apărarea Berlinului, forţele disponibile erau compuse din câteva divizii
incomplete ale armatei şi Waffen-SS, efective ale poliţiei, adolescenţii din Tineretul
hitlerist şi bătrâni din Volkssturm, unii dintre ei chiar veterani din primul război mondial. Se
mai afla în vest Divizia de Infanterie Motorizată a XX-a Germană, la nord Divizia de
Paraşutişti a IX-a, la nord-est Divizia Panzer MOncheberg, la sud-est Divizia de
Panzergrenadieri, Voluntarii SS a XI-a Nordland, iar Divizia de Panzergrenadieri a XVIII-a se
afla în rezervă, plasată în districtul central.
Deşi aproape toată lumea era convinsă că soarta Berlinului era pecetluită,
rezistenţa apărătorilor a continuat cu îndârjire şi fanatism chiar.
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Sovieticii au avansat în oraş pe mai multe direcţii principale. Acestea au fost:
dinspre sud-est, de-a lungul

Frankfurter Allee, până în

Alexanderplatz;
dinspre sud de-a lungul Sonnen Allee până în Belle Alliance
Platz, până în Potsdamer Platz şi până la Potsdamer Platz;
din nord până lângă Reichstag.
Reichstagul, podurile Havel, Spandau şi Moltke şi Alexanderplatz au fost locurile în
care s-au dat cele mai grele lupte, sovieticii fiind obligaţi să cucerească casa una câte una şi
etaj cu etaj, angajându-se de multe ori în lupte corp - la - corp. Contingentele ne-germane
din SS au luptat cu o dârzenie ieşită din comun, pe de-o parte pentru că erau motivate
ideologic, pe de alta pentru că, odată căzuţi prizonieri, erau convinşi că vor fi fost executaţi.
Pe data de 28 aprilie 1945, generalul Heinrici a refuzat să execute ordinul lui Hitler
de a a apăra Berlinul cu orice preţ şi din acest motiv a fost înlocuit la comandă de
generalul Kurt Student în ziua următoare.
Pe data de 30 aprilie, în timp ce trupele sovietice avansau spre centrul Berlinului,
Adolf Hitler s-a căsătorit cu Eva Braun, după care s-a sinucis împreună cu proaspăta sa
mireasă. În 2 mai 1945, generalul Weidling, comandantul militar al capitalei germane, a
ordonat apărătorilor Berlinului să se predea. În ciuda acestui ordin, luptele au continuat
pentru că, în special subunităţi fanatice ale SS-ului, dar şi ale adolescenţilor din Tineretul
Hitlerist au continuat să reziste până la sacrificiul suprem. De-abia pe 8 mai, ultimii apărători
germani, inclusiv cei comandaţi de Wilhelm Mohnke, s-au predat ca urmare a semnării
capitulării necondiţionate de către Germania nazistă.
Bătălia Berlinului s-a încheiat după o săptămână de lupte grele, în principal
datorită faptului că puţinii apărători germani rămăşi în viaţă au terminat muniţiile şi
carburanţii. Depozitele aprovizionării germane erau între ultima şi penultima linie de apărare
şi au fost cucerite de sovietici chiar în primele zile ale asaltului sovietic. În lupta pentru
cucerirea oraşului, sovieticii au pierdut aproximativ 2. 000 de vehicule blindate, în mare parte
datorită tirului armei fără recul germane cunoscută cu denumirea de Panzerfaust. Aceste
arme a fost distribuite în număr mare civililor, deşi şi alte măsuri împotriva blindatelor fusese
luate de tacticienii germani. Aceasta în condiţiile în care, germanii opuseseră atacului
sovietic numai un număr nesemnificativ de tancuri.
În multe zone ale oraşului au fost raportate acţiuni violente împotriva civililor
germani ale soldaţilor sovietici, în special ale celor din eşaloanele de rezervă. Au rămas
celebre sălbaticele violuri comise de soldaţii sovietici.
La început, această comportare răzbunătoare a fost tolerată de numeroşi ofiţeri ai
Armatei Roşii, dar după ce invazia s-a transformat în ocupaţie militară, autorităţile militare
şi NKVD-ul au pus capăt atrocităţilor comise de soldaţi.
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În bătălia Berlinului pierderile au fost mari, de ambele părţi. Astfel, germanii au
pierdut 150.000 de morţi, 200.000 de răniţi, au fost capturaţi 134.000 de prizonieri şi şi un
număr de 152.000 civili au fost ucişi.
În tabăra sovieticilor au fost 8 1.000 de morţi şi dispăruţi (inclusiv 2800 de
polonezi), 280.000 de răniţi; materialul militar a fost pierdut în următoarele date: 1.997
tancuri, 2.108 piese de artilerie şi 917 avioane doborâte.
Înaltul Comandament german şi cele mai multe unităţi germane s-au predat
necondiţionat Aliaţilor occidentali pe data de 8 mai 1945. Această dată a devenit cunoscută
cu supranumele de Victory Day. Deşi au mai existat câteva subunităţi germane fanatice care
au mai continuat lupta şi după această dată, se consideră că 8 mai este data la care s-a
încheiat (în Europa) cel mai mare conflict militar din istorie.

Dr. Eduard Magiar
Cluj-Napoca

Steagul sovietic pe clădirea Reichtag-ului.
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CAMPANIILE DIN ANUL 1915
(continuare din numărul precedent)

Luptele pe frontul de răsărit.

Marile bătălii dintre Imperiul Austro-Ungar şi cel Ţarist la începutul anului 1915 s
au desfăşurat cu precădere în Galiţia. Dar frontul se întindea de la Vistula până la Carpaţii
româneşti. Succesele şi înfrângerile alternau de o parte şi de alta fără a fi decisive.
În martie 1915 cetatea Przemysl apărată de o garnizoană austro-ungară rezista
încă, dar lipsa de alimente se făcea tot mai acut simţită. De aceea, apărătorii au încercat să
iasă din încercuire în frunte cu generalul Kusmanek. Această acţiune a început la data de 19
martie de către cei 43.000 de soldaţi, dar ruşii i-au primit cu un foc concentrat intens, astfel
că 20.000 dintre participanţi au murit în această încercare, restul au fugit înapoi. În urma
acestui dezastru, generalul Kusmanek a anunţat capitularea la data de 21 martie 1915.
Bilanţul era următorul: 9 generali, 45 de ofiţeri de stat major, 2500 de ofiţeri, 500 de medici
militari, 107.000 soldaţi, 19.000 de răniţi şi bolnavi; toţi aceştia au luat drumul captivităţii, în
vreme ce 1143 de prizonieri ruşi au fost elibaraţi. Capitularea a început la orele 22. 1
În mai 1915 comadamentul puterilor centrale a început o amplă ofensivă pentru
eliberarea Carpaţilor de forţele ruseşti. Aceasta a avut succes pentru că în 15 mai ruşii au
abandonat linia Carpaţilor după ce 150.000 de militari ruşi au fost luaţi prizonieri. Astfel,
frontul rusesc a fost rupt pe o lungime de 300 de km. 2
În 31 mai 1915 germanii au executat primul atac pe frontul de răsărit cu gaze
toxice. Pe lângă clorul gazos folosit la Ypres în Franţa, de data asta au mai adăugat
„experimental" 5% fosgen, un gaz şi mai toxic dar cu efect întârziat. Astfel că la Bolimov,
unde s-au eliberat 12.000 cilindri metalici cu aceste gaze, peste 1100 de soldaţi ruşi au murit
imediat şi peste 9000 intoxicaţi grav din care majoritatea au murit mai târziu. 3
Până în vara anului 1915 armatele germane şi austro-ungare au reuşit să
cucerească toată Polonia, inclusiv capitala Varşovia. Apoi au cucertit şi cunoscuta cetate
Brest-Litovsk. Germanii considerau că Rusia era aproape scoasă din luptă.
Frontul din Tirol cu Italia.

După ce în anul 1882 Italia adera la tripla Salianţă, în august 1914 se declară
neutră. Apoi, în mai 1915 se decide să intre în război, dar de partea Antantei. Intrarea Italiei
în război crea probleme pentru Puterile Centrale nu atât prin forţa celor 1.200.000 de soldaţi
pe care îi avea, ci prin faptul că putea reţine destule divizii austriece la nordul Italiei.
1

Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul Război Mondial, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995,p. 109.

2

Ibidem.

3

Petre Junie, Arma chimică- din istoria unei triste cariere, în „Lumea", nr. 4 din 23 ianuarie 1986, p. 35.
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Luptele s-au desfăşurat până la sfârşitul anului 1915 dar au fost mai mult de uzură,
fără un câştigător decisiv. De exemplu, la lsonzo s-au dat patru bătălii între italieni şi
austrieci.
Frontul din Balcani.

Deoarece Serbia se afla înt-o situaţie disperată, Aliaţii au considerat să o ajute
printr-o ofensivă contra Turciei. Grecia participa cu nave de război fără a declara oficial că
intră în război. Operaţiunea de la Gallipoli va fi în final un eşec. Nu insistăm asupra ei
deoarece este redată într-un material separat.
În septembrie 1915 se încheie un tratat secret între Puterile Centrale, Bulgaria şi
Turcia. Bulgariei i s-au făcut propuneri foarte ademenitoare: Macedonia, o parte din Serbia şi
toată Dobrogea de la România. De aceea, Bulgaria a promis că în maxim 55 de zile va intra
oficial în război.
În toamna anuluii 1915 Serbia este atacată de bulgari din sud - est şi de germani şi
austro-ungari din nord. Cu toată rezistenţa dârză, armata sârbă a trebuit în final să se retragă
în munţii Albaniei, iar de acolo a fost dusă de britanici în insula Corfu.
În afară de aceste lupte, războiul se desfăşura şi pe alte fronturi: Orientul Mijlociu,
Africa, Asia şi pe mări şi oceane. Una dintre cele mai dure bătălii navale s-a dat la Dogger
Bank în centrul Mării Nordului. Acolo s-au ciocnit violent navele de război britanice şi cele
germane. Rezultatul a fost nedecis, dar pierderile mari de amblele părţi.
Tot în această perioadă Germania declanşează războiul cu submarinele sale. La
început nu au reuşit victorii răsunătoare, au atacat mai mult nave neutre şi de transport. Dar
oricum, era ceva de care trebuia să se ţină seamă în continuare.
În iulie 1915 este o altă mare bătălie navală, de data asta între marina germană şi
cea rusă. Lupta se dă în largul Gotland-ului şi ruşii ies îningători.
Anul 1915 s-a terminat cu bătălia navală de la Cattaro din Marea Adriatică.
Aceasta s-a dat între aliaţii din Antanta şi flota austro-ungară, care a fost învinsă. 4

Prof. Lucian Miclău
Inspector de specialitate, l.S.J. Caraş-Severin

4

Mircea Popa, Primul război mondial, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, pp.331-332.
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Infanteria sârbă pe insula Ada Ciganlija de pe râul Sava
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BĂTĂLIA DE LA GALLIPOLI -1915
(partea a li-a)
(continuare din numărul precedent)

Lupte navale la Gallipoli

Campania de la Gallipoli este cunoscută sub mai multe denumiri: campania de la
Dardanele, bătălia de la Gallipoli sau bătălia de la Canakkale (în turceşte). S-a desfăşurat
între 25 aprilie 1915 - 9 ianuarie 1916. Atacul naval urmat de debarcarea forţelor franco
britanice, plus unităţile australiene şi cele din Noua Zeelandă va dura 8 luni, după care este
abandonat şi retrasă forţa de invazie în Egipt. 5
Marea Britanie şi Franţa au declarat război Turciei la 5 noiembrie 1914, iar
otomanii au ripostat cu proclamarea Jihad-ului (războiul sfânt) şi atacul în Caucaz pentru a
recupera teritorii de la ruşi. Intenţia franco�britanicilor era clară: cucerirea lstanbulului,
fostul Contantinopol deoarece turcii controlau Marea Neagră. Dar şi turcii gândeau mai
departe: să atace Egiptul pentru a ocupa Suezul, vital pentru Franţa şi Anglia mai ales.6

5

Lewis, Wendy; Balderstone, Simon; Bowan, John, Events That Shaped Australia. Frenchs Forest, New South
Wales: New Holland, 2006, p. 110; vezi şi McGibbon, lan, The Oxford Companion to New Zealand Military
History. Auckland, New Zealand: Oxford University Press, 2000, p. 198.
6 Carlyon, Lee, Gal/ipo/i, Sydney: Pan Macmillan. , 2001, p. 48.
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La 17 februarie 1915 , un avion maritim britanic a decolat de pe HMS Ark Royal şi a
7
efectuat un zbor de recunoaştere deasupra strâmtorii. Peste două zile, a început primul
atac asupra strâmtorii Dardanelelor atunci când o forţă anglo-franceză ce cuprindea
şi cuirasatul britanic HMS Queen Elizabeth a demarat un bombardament de la distanţă
asupra artileriei otomane de pe coastă. După aceasta, puşcaşii marini regali au debarcat
pentru a distruge tunurile de la Kum Kale de pe coasta de nord-est a Asiei şi de la Sedd el
Bahr în capătul sudic al Peninsulei Gallipoli, în timp ce bombardamentul naval s-a deplasat
8
către bateriile dintre Kum Kale şi Kephez.
La 18 martie 1915, a fost lansat atacul principal. Flota, formată din
cuirasate susţinute de crucişătoare şi distrugătoare, a încercat să lovească cel mai îngust
punct al Dardanelelor unde strâmtoarea are doar 1,6 km lărgime. În ciuda unor daune
suferite de vasele care atacau cetăţile otomane, vasele de deminare au primit ordin să
pătrundă în strâmtoare. Conform unei relatări a statului major otoman, la 2:00 p.m. „toate
firele de telefon au fost tăiate, toate comunicaţiile cu cetăţile au fost întrerupte, unele dintre
tunuri fuseseră scoase din luptă ... în consecinţă tirul de artilerie al defensivei a slăbit
9
considerabil". Mai multe vase de război britanice şi franceze sunt avariate sau scufundate.
Înfrângerea flotei britanice le-a crescut otomanilor moralul; ziua avea să fie apoi
sărbătorită în Turcia ca o mare victorie. 10 A început planificarea capturării fortificaţiilor
turceşti prin atacuri pe uscat. Două submarine aliate au încercat să traverseze Dardanelele,
dar au fost pierdute din cauza minelor şi curenţilor puternici.11
Diviziile britanice şi franceze nu erau pregătite pentru un atac de debarcare sub
tirul inamicului. Forţele australiene şi neozeelandeze au plecat din Egipt la începutul lui
aprilie, adunându-se pe insula grecească Lemnos, unde în martie fusese organizată o mică
garnizoană şi au făcut mai multe repetiţii pentru debarcare.

7

Broadbent, Harvey, Gallipoli: The Fatal Shore. Camberwell, Victoria: Viking/Penguin, 2005, p. 40.
Hart, Peter, „War is Helles: The Real Fight For Gallipoli". Wartime (Canberra: Australian War Memorial) (38) :
10-12, 2007, p. 10.
9 James,
Robert Rhodes, Gallipoli: A British Historian's View. Parkville, Victoria: Department of History,
University of Melbourne , 1995, p. 61.
10
Hart, Peter , „War is Helles: The Real Fight For Galii poli". Wartime (Canberra: Australian War Memorial) {38) :
10-12, 2007, p. 3.
11 Stevens, David, The Roya/ Australian Navy. The Australian Centenary History of Defence. III. South
Melbourne, Victoria: Oxford University Press, 2001, pp. 44-45.
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De cealaltă parte, turcii erau sprijiniţi şi instruiţi de către germani, inclusiv cu o
mică forţă aeriană.
Cu toate acestea după primele debarcări, turcii sunt înfrânţi şi toţi soldaţii din
regimentul numărul 57 au fost ucişi; de aceea, în semn de respect, numărul 57 nu mai este
atribuit unui alt regiment din armata turcă. 12
Trupele australiene şi neozeelandeze {cunoscute sub numele de ANZAC} vor
debarca în golful rămas cu acelaşi nume.
În după-amiaza zilei de 27 aprilie 1915, cele 12 batalioane din Divizia 19 a
lui Mustafa Kemal, întărite cu şase batalioane din Divizia 5, au lansat un atac pentru a
împinge cele şase brigăzi Aliate de la ANZAC înapoi pe plajă. 13 Cu susţinerea tirului naval,
Aliaţii le-au ţinut piept otomanilor toată noaptea, dar apoi vor avea dificultăţi pentru
menţinerea poziţiilor.
A urmat o scurtă perioadă de consolidare. Stocurile de muniţii ale Aliaţilor erau
aproape consumate, mai ales cele ale artileriei, şi ambele părţi s-au oprit pentru a aduce
întăriri, provizii şi pentru a-şi extinde sistemele de tranşee.
La data de 19 mai 42. 000 de turci trec la contraofensivă şi au lansat un atac
la Anzac în efortul de a-i împinge pe cei 17.000 de australieni şi neozeelandezi „înapoi în
mare" . 14 Nu au reuşit, în schimb au avut pierderi enorme. Forţelor turceşti otomane le lipsea
muniţia de artilerie, iar bateriile de câmp ale otomanilor au reuşit să tragă doar circa 18.000
de proiectile între începutul lui mai şi prima săptămână a lui iunie. 15
Î n urma eşecului ofensivelor din august, campania Gallipoli s-a îndepărtat de
obiectiv. Succesele otomane începeau să afecteze opinia publică din Regatul Unit, veştile ce
discreditau prestaţia comandantului Hamilton ajungând clandestin de la ziarişti.
Din septembrie turcii au găsit soluţia de alupta contra submarinelor britanice: au
montat plase în mare. Aşa au scufundat mai multe submarine inamice.
Situaţia din Gallipoli a fost complicată de intrarea Bulgariei în război de partea
Puterilor Centrale. La începutul lui octombrie 1915, britanicii şi francezii au deschis un al
doilea front mediteranean la Salonic, deplasând acolo trei divizii din Gallipoli şi reducând
fluxul de întăriri pentru forţele aliate de la Gallipoli. De acum, germanii primeau întăriri prin
Bulgaria.

12

Erickson, Edward, „Strength Against Weakness: OttomanMilitary Effectiveness at Gallipoli, 1915". The
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Spre sfârşitul anului aliaţii au ajuns la concluzia că trebuie să se retragă. Deşi unii
istorici consideră că rezultatul acetei camapnii este unul de egalitate, marea majoritate au
concluzii fără echivoc: campania a fost un eşec total. Argumentele sunt următoarele:
Campania Aliaţilor a fost afectată de obiectivele prost definite,
slaba planificare, artileria insuficientă, lipsa de experienţă a trupelor,
informaţiile şi hărţile imprecise, încrederea exagerată, logistica inadecvată şi
de deficienţe tactice pe toate palierele. Geografia s-a dovedit şi ea a fi un
factor important. În timp ce forţele Aliaţilor deţineau hărţi şi informaţii
imprecise şi nu au putut profita de teren, comandanţii otomani au reuşiti să
utilizeze terenul înalt din preajma plajelor de debarcare pentru a poziţiona
fortificaţii bine amplasate care au limitat capacitatea forţelor Aliate de a
16
pătrunde spre interior, restrângându-le aria de acţiune la plaje înguste.
Necesităţile campaniei rămân subiect de dezbatere, şi au urmat multe mustrări
şi acuze, care au evidenţiat schisma ce apăruse între strategii militari care
credeau că Aliaţii trebuie să se concentreze pe luptele de pe Frontul de Vest şi
cei care susţineau că războiul poate fi încheiat prin atacarea „punctului slab
ascuns" al Germaniei, şi anume aliatii săi din est. 17
Operaţiunile submarine britanice şi franceze din Marea
Marmara au reprezentat unica zonă importantă de succes a Campaniei
Gallipoli, care i-a obligat pe otomani să renunţe la ruta maritimă pentru
transporturi. Între aprilie şi decembrie 1915, un total de nouă submarine
britanice şi patru franceze efectuaseră 15 patrulări, scufundaseră un cuirasat,
un distrugător, cinci canoniere, 11 transportoare de trupe, 44 de nave de
aprovizionare şi 148 de vase cu pânze, pierzând doar opt submarine Aliate
18
scufundate în strâmtoare sau în Marea Marmara.

16
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Tabloul cu victimele acestei campanii este următorul (deşi numărul victimelor
diferă de la o sursă la alta):
Statul

Morţi

Răniţi

Prizonieri/dispăruţi

Total

56,643

197.007

11.178

174.828 19

34.072
9798
8709
2721
1358
49

78.520
17.371
19.441
4.752
3421
93

7654

120.24620
27.16921
28.15022
747323•
477924
14225

participant

Imperiul
otoman
Regatul Unit
Franţa
Australia
Noua Zeelandă
India Britanică
Newfoundland

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prof. dr. Nicolae Magiar
Colegiul Naţional Mircea Eliade din Reşiţa
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AMINTIRI DIN RĂZBOI

Soldaţi români din România

Primul Război Mondial sau Marele Război (1914 - 1918), aşa cum mai este
denumită prima conflagraţie mondială, a provocat multe suferinţe şi distrugeri mai ales în
27
Europa26. Conflictul considerat "un război civil" european , a provocat mutaţii majore pe
toate palierele societăţii, redesenând harta Europei. "Cascada tronurilor" fusese greu
previzibilă înainte de declanşarea conflictului, iar aşteptările oamenilor erau imense şi,
practic, imposibil de realizat, după război.
Preocupările cotidiene şi priorităţile oamenilor s-au schimbat brusc şi, cu excepţia
câtorva momente festive, aniversări sau comemorări, evenimentele din timpul războiului au
fost destul de repede date uitării. Totuşi, au existat oameni sau publicaţii28din Banat, în
perioada interbelică, ce au relatat întâmplări de pe front. Astfel, avem şi noi astăzi secvenţe
din perioada Primului Război Mondial.
Există articole în presa vremii dedicate unor personalităţi sau evenimente
petrecute pe front, dar şi memorialistică măruntă ce pătrunde cel mai adânc în sufletele
cititorilor şi reflectă fidel evenimente din război. Aşa este şi articolul din ziarul "Suflet nou",
care prin vocea autorului său, V. Besu ,participant nemijlocit la război, aduce lumină asupra

26
27
28

ro.wikipedia.org.
Larousse, Istoria lumii de la origini până în anul 2000, ed. Olimp, Bucureşti, 2000, pag. 499.
„Vestul", „Curierul Banatului", „Drapelul", „Suflet nou" ş.a.
18

https://biblioteca-digitala.ro

trărilor specifice omului din tranşee29. Descriind „grozăviile" războiului, „infernul" de pe
pământ, autorul ne dă informaţii preţioase despre situaţia din Rusia anului 1918, aspecte din
viaţa oamenilor, degringolada din timpul războiului, mai ales în ultimul an - 1918 - când se
desfăşoara şi acţiunea de evadare şi revenire în ţară a unui grup de luptători români din
armata austro-ungară.
Românii bănăţeni şi ardeleni înrolaţi în armata austro-ungară, erau nevoiţi să lupte
pentru o cauză strină. Unii au realizat imediat nefirescul situaţiei şi, dezertând, au trecut
munţii luptând alături de fraţii lor de peste Carpaţi. Alţii, destul de numeroşi, odată ajunşi
prizonieri pe fronturile din Italia, Rusia şi chiar Franţa, au revenit în România ca voluntari şi
au luptat pe diferite fronturi.
ANEXA

"Timpul vindecă totul, este o zicală care cuprinde - poate - cel mai mare adevăr.
Ororile celui mai grozav măcel, cunoscut până azi în istoria popoarelor, păreau că vor
rămâne o icoană neştearsă în amintirea acelora care au gustat din plin paharul acelui infern
de pe pământ. Da, infern, pentru că nu cred să fie mai grozave suferinţele infernului decât
vecinicul gând că te poţi alege în tot momentul cu o infirmitate de cine ştie ce grad. Acei care
au făcut răsboiul ştiu că bubuitul tunului, şuierul gloanţelor, explozia obuzelor şi chiar nici
moartea nu te mai îngrozea pe front, ci gândul că poţi să devii în tot momentul un schilav, o
povară pentru ai tăi, o povară pentru familie, pentru societate.
Tabloul celor mai îndârjaite lupte, însă cu urlete sălbatice, cu schinjuiri de fiară, cu
vaiete şi scrâşniri de dinţi, cu implorări de milă, cu trupuri zvârcolinde fără membre, cu ţeste
retezate de la corp şi cu toată gama orgiilor unor fiare cu chip de om, după două decenii
numai, începe să se spălăcească, începe să se acopere, încetul cu încetul, de vălul uitării. ..
lată pentru ce am cerzut să pun pe hârtie - până ce uitare nu învăluie cu totul
puterea de reamintire - partea finalăa participării mele la acel război, reîntoarcerea din
prinsoarea rusească.
După lipsuri şi suferinţe nesfârşite, din jurul Pşemislului (Przemysl) după o mulţime
de atacuri cu soldaţi lipsiţi de hrană şi muniţii, din ordinul Vienei, comandantul cetăţii
asediate predă Pşemislul cu cei 55 de mii de soldaţi rămaşi în viaţă şi cei mai mulţi ajungem
în "Troiţki lagăr", la 40 de kilometri depărtare de Taşkent, în Turkestanul rusesc din Asia. Dar
şi aici coasa nemiloasă a morţii ne urmăreşte, căci tifosul exantematic a pus stăpânire pe acel
lagăr, secerând zilnic zecile de prinsonieri cari se sfârşesc anonimi ...
În cerdinţa că vom putea lupta ca voluntari în armata română, aproape toţi
roman11 din acel lagăr, ne-am înscis, când am fost întrebaţi, dacă voim să mergem în
România. Mare ne-a fost desilusia şi indignarea, însă, când vedeam că ceata noastră scade cu
fiecare gară mai importantă, până când - pe lângă toate protestele noastre - am fost
împărţiţi la munca câmpului.

29

V. Besu, Amintiri din război, în ziarul „Suflet nou", Comloşu-Mare, An V, nr.9/septembrie 1938, pag. 4.
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După o rabotă de aproape doi ani pe la diferiţi mujici şi după isbucnirea revoluţiei,
soartea mă duce iarăşi într-un loc de concentrare, într-un lagăr unde - din mila sovietului
militar din localitate - nu erau zilele în care ne săturam cu răbdări fripte. Aici convin cu
prietenul şi colegul meu din Ticvaniul-Mic, Toma Stanca ...
Cu acest prieten şi cu un cunoscut al lui punem la cale reîntoarcerea în patrie şi
planul nostru - spre deosebire de al celorlalţi, cari se îndreptau spre Smolensk sau Brest
Litovsk (... ), avea de (ca - n.n.) ţintă Constanţa, adecă România, fie peste Rostov, port la
Marea Azovului, ... fie de la Odessa direct peste Marea Neagră. (Nu ştiam că nici unul din
aceste porturi nu se puteau atinge din cauza ostilităţii dintre "roşii" (comunişti - n.n.) şi
armata germană). Şi, după o scurtă pregătire, înarmaţi cu câte o hartă de buzunar,
aprovizionaţi cu puţină apă, ceai, "suhare" (pâine uscată) şi cu câte o adeverinţă (... ) de la
comisarul bolşevic, prin care se adeverea că suntem în căutare de lucru prin acel judeţ, în
ziua de 17 aprilie 1918, la ora 2 d.m., cu un "Doamne ajută!" şi cu o sf. cruce, plecăm la drum
şi după o călătorie de o noapte şi o zi, ajungem la localitatea Tolvaia. Aici suntem informaţi
că mai departe nu se poate călători în direcţia Harkovului, pentru că nu e departe frontul
bolşevicilor cu al germanilor şi toate trenurile sunt ocupate de soldaţi. În gară se află şi un
detaşament de voluntari cehoslovaci complet echipaţi, cari au cuprins două trenuri şi le ţin
ocupate pentru ei, umblând să câştige aderenţi la mişcarea lor, pentru realizarea idealului lor
naţional.
Nevoiţi să schimbăm direcţia călătoriei, ne hotărâm să ne îndreptăm spre Rostov şi
ne îndreptăm spre Kalaci, unde ajungem noaptea şi fiindcă nu mergea nici de aici trenul mai
departe ... dormim pe pardoseala gării ai cărei stăpâni eram în noaptea aceea, nefiind suflet
de om prin apropiere. Dimineaţa o luăm din nou la drum, dar acum "pe talpă" şi schimbând
iarăşi direcţia spre apus, după un marş de trei zile. Trecând prin câteva sate, ajungem la
Pvlovsk, un orăşel lângă Don. Aici aflăm un lagăr cu prinsonieri, între care şi câţiva Români,
pe care îi sfătuim să ne însoţească, dar fără rezultat. Fără să întârziem, părăsim orăşelul,
trecem Donul ... şi după o cale de 40 Km, ajungem frânţi de obosiţi la Podgornoe. Aici
căutăm gara şi găsind-o şi pe aceasta părăsită, ne culcăm pe acelaşi pat, format din cărămida
pardoselii, adormind neconturbaţi de nimeni până dimineaţa, când suntem deşteptaţi de
gălăgia unor soldaţi tineri {16 18 ani), cai au sosit cu un tren şi sunt în drum spre front. Ne
furişăm printre ei şi cum eram deghizaţi în uniforme soldăţeşti (... ), am reuşit să ne găsim
locuri într-o ladă de scânduri de sub un vagon lung, cum sunt deobicei vagoanele ruseşti, şi
după o călătorie de aproape o zi, cu oasele frânte, cu feţele de coşeri ajungem, din mila
Domnului, la Milerovka, gara de debarcare pentru soldaţi. .. Aici ne spălăm şi, după o
petrecere (şedere - n.n) de două zile, ... ne convingem că nu era chip de trecere peste front.
Văzându-ne astfel planul nimicit, ne hotărâm să cercăm prin Ucraina, Basarabia şi Bucovina,
un drum direct spre casă; deaceea, mare ne-a fost bucuria când auzim că s-a dat ordin de
retragere, ştiind că prin învălmăşeala, cauzată prin retragere ne vom putea reîntoarce până
la un loc mai potrivit, pentru punerea în aplicare a noului plan. Şi-n adevăr, de astă dată am
fost norocoşi. Am putu lua loc - se înţelege, fără permisiune - pe coperişul unui tren care
transporta răniţi; dar nu ne bucurăm mult nici de această situaţie pentru că avioanele
germane, urmărind retragrea, arunacu o ploaie de bombe pe calea ferată, pe şosea şi peste
-
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tot locul, iar comandanţii de trenuri se împuşcau unii pe alţii ca să poată trece înainte cu
trenul lor.
După o călătorie de o zi şi o noapte, în dimineaţa Floriilor, ajungem la gara
Mitrofanovka, unde coborâm şi, hotărâţi să nu o luăm mai departe cu trenul, o luăm pe
picioare spre apus şi, ca să nu dăm faţă cumva cu poliţia bolşevică, ne îndreptăm peste
hotar„. şi iată, în faţa noastră, o teleguţă cu un cal şi în ea doi indivizi cu uniformă de
poliţişti. De departe ne face semn să stăm şi ne întreabă dacă avem "destivirenic". "Avem",
răspundem noi pe ruseşte, şi scoatem fiecare hârtia primită de la comisariat la plecare şi cu
toate că eram în al patrulea judeţ de unde am plecat ne dau voie să ne urmăm drumul mai
departe. De bucurie c-am scăpat şi de acest control, inteţisem paşii şi, după o cale 40 de km,
ajungem seara la Studiovka. Aici durmim boiereşte la o jiradă de paie.
„.

Dimineaţa următoare ne continuăm drumul dar nu putem face decât 30 km. Î n
În ziua următoare, care era Joia
ziua a treia traversăm o pădure, poposind la marginea ei
Patimilor, facem aproape 45 km şi seara, frânţi de oboseală, ajungem la Bela Ţerkva. Aici,
intrăm în biserică, unde se oficia slujba celor 12 evanghelii. O clipă ne-am închipuit acasă, în
biserică, pentru că nu se părea acelaşi miros de tămâie, aceleaşi lumini aprinse, dar revenim
la realitate când lumea, ieşită de la slujbă, se îndreaptă care-şi la ale sale, noi n-avem însă
unde ne întoarce până când, din mila unui moş, care avea un fecior în prinsoarea germană,
suntem adăpostiţi peste noapte într-o şură, după ce ne-a ospătat cu varză fiartă. Moşul ne
informează că "Germanski" nu poate fi mai departe de comuna lor, decât la 50-60 km.
„ .

Dimineaţa plecăm cu oarecare sfială de teama că vom da iarăşi de soldaţi
bolşevici, cari desigur ne vor aresta
După o cale de 40 km am fost nevoiţi să ne oprim într
un sătuţ de vreo 50 case. Ajunşi aici, vedem lume adunată pâlcuri-pâlcuri, discutând şi
gesticulând.
„.

La bineţele noastre abia ne-au răspuns şi-ntr-un moment suntem înconjuraţi de
aproape tot satul, punându-ne fel de fel de întrebări, din cari am putut întrevedea că suntem
consideraţi drept spioni de-ai Germanilor, cari în nopţile precedente i-au lăsat fără vite şi, cu
toate desvinovăţirile noastre, au rămas - se vede - fermi în credinţa lor că, la rugămintea
noastră să ne primească în conac, s-au învoit numai cu condiţia ca al o gazdă nu putem sta
decât numai unul dintre noi, adecă trei inşi la trei gazde. Ca să le dovedim că nu suntem
spioni, am acceptat şi aşa. Dupăce gazda la care am stat eu aduce paie - după obiceiul
Ruşilor - şi-mi aşterne, m-am pus să mă odihnesc, dar n-am apucat să adorm când, un
puternic lătrat de câini, mă face să tresar şi mai ales când pe baba care priveghea strigând
la fiul său "Ivan, Ivan, stavai!" (Ivane, Ivane, scoală-te), iar la stradă zumzet, şuşuieli şi gazda
alergând pe uşă, mă înfioară gândul că vor fi într-adevăr Germani şi atunci Ruşii o sfârşesc
mai întâi cu noi. Ori - în cel mai bun caz - vom fi daţi pe mâna poliţiei, cari ne va duce cu
excortă îndărăt, ne va aresta şi pace bună casă. Peste câteva minute, Ivan revine însă în casă
şi o linişteşte pe babă că nu-i nimic.
„.

Peste o oră se repetă aceiaşi scenă, dar acum nu mai închid ochii şi când s-au ivit
primele zori m-am sculat, am mulţumit de conac şi am plecat. În stradă mă aşteptau
tovarăşii, cai asemena n-au închis ochii şi, mulţumind lui Dumnezeu că am scăpat şi de data
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asta teferi, am plecat la drum şi am făcut aproape 20 km - fără să întâlnim pe cineva în cale
- când iată că la o cale ferată vedem o santinelă cu arma la umăr. Primadată ne-a făcut
impresia că e un soldat rus şi era cât pe aci să ne întoarcem şi să aşteptăm noaptea, când
vom putea trece neobsrvaţi, dar privind mai bine am desluşit o santinelă germană şi ne
opreşte la distanţa reglementară şi după ce-i spunem că suntem austriaci ne face semn să ne
apropiem, ne arată apoi gara şi ne îndrumă să ne prezentăm ofiţerului, care stă în gară. Aici
ni se spune să aşteptăm că în curând va sosi un tren cu prinsonieri, cu care ne vom putea
întoarce în ţară.
Cu acel tren ajungem noaptea târziu la Harkov, unde ne căutăm în gară un loc de
şezut. Deodată auzim un cor intonând melodios "Hristos voskres" (Hristos a înviat!). Era
corul care cânta la Învierea Domnului, oficiată la sala de aşteptare din gară.
Cu ochii umezi asistăm şi noi la toată slujba, dând laudă lui Dumnezeu c-am scăpat
de prinsoare. Dimineaţa mai umblăm prin oraş, cari ni se pare destul de modern şi mai ales
gara, care este un edificiu pompos. Cătră amiaz urcăm iarăşi trenul şi trecând peste Kiev,
Proscorov, Kameneţ-Podolsk ajungem la Novoseliţ, la graniţa Bucovinei, apoi, după un popas
de o zi la Cernăuţi, am fost transportaţi la Colomeea, care era staţiune de carantină, unde
ajungem la 12 Mai (la 25 zile de la plecare).
După o carantină de o lună şi după punerea jurământului pentru noul rege,
suntem lăsaţi la vatră, cu un concediu de o lună. Acasă ajung la 17 Iunie, adecă exact la două
luni de la plecare.
Şi iată că acum toate aceste peripeţii se reoglindesc în memorie, abia, ca un vis
foarte îndepărtat, care şi-a pierdut puterea de a o conturba" V Besu.
-

.

Reşiţa

Dan Oberşterescu

14.03.2016

Colegiul Tehnic Cărăşan - Reşiţa
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