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În dimineața zilei de 24 august 1944, germanii au trecut la acțiune, aviația lor declanșând atacurile aeriene 
asupra Capitalei. La ora 9 dimineața, avioane germane au aruncat primele bombe în centrul orașului, vizând în 
special Palatul Regal. Bombardamentele germane s-au succedat pe tot parcursul zilei de 24 august, producând 89 
morți (dintre care 27 femei și 8 copii) și 90 răniți. Au fost lovite numeroase de clădiri, printre care se găseau: Pala-
tul Regal, Ministerul Aerului și Marinei, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Școala Pregătitoare de Ofițeri de 
rezervă, Manutanța Armatei, Cazarma gardienilor publici, Spitalul Filantropia, Ateneul Român, Fundația ,,Regele 
Carol I”, Academia Română, muzeele „Theodor Aman” și „Grigore Antipa”, Institutul de Bizantinologie, Primă-
ria Capitalei, Centrala Caselor Naționale, Eforia Spitalelor, Banca Românească, hotelul Athénée Palace, Uzinele 
Lemaître, Fabrica Leul, Tipografia Bucovina, grajdurile hipodromului de trap și Depoul STB din Panduri. Rețelele 
de alimentare cu apă și energie electrică au fost afectate în mai multe puncte pe străzile Izvor, Șoseaua Pandurilor, 
Calea Rahovei și Calea 13 Septembrie, iar cablul telefonic din Strada Matei Millo a fost distrus, aproximativ 2 000 
de posturi telefonice fiind afectate56.

În cursul nopții de 24 spre 25 august 1944, aviația germană și-a continuat atacurile, folosind grupuri izolate 
de avioane care au bombardat la interval de 30-40 minute alte obiective din centrul Bucureștiului, provocând 32 de 
morți și 25 de răniți. Au fost lovite Ministerul de Interne, Președinția Consiliului de Miniștri, Ministerul Propagan-
dei, Moara Herdan, Dispensarul Asigurărilor sociale, dar și 23 de case57.

Pe parcursul zilei de 25 august 1944, avioanele germane au bombardat din nou Capitala, în mai multe reprize, 
lovind din nou centrul orașului, Gara Filaret, Triajul Chitila, aerodromurile Pipera și Băneasa. Pradă bombelor ger-
mane a căzut și Spitalul de urgență ,,Salvarea”, care a fost lovit în ciuda însemnelor de spital de pe acoperiș. ,,În 
spital – consemna ziarul Timpul – se aflau mulți răniți, femei, copii, bărbați. Nici unul n-a scăpat cu viață. De ase-
menea medicii și infirmierele, care se aflu la posturile lor, și-au găsit moartea sub ruine.”58 Pe tot parcursul zilei de 

56  Colonel (r.) Gheorghe Florea Creangă-Stoilești, pp. 526-528. 
57  Ibidem, op. cit., p. 528.
58  Timpul, 26 august 1944.
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25 august 1944, aviația germană a aruncat asupra Bucureștiului 280 bombe explozive și 114 bombe incendiare, care 
au provocat 15 morți, 41 de răniți și au distrus 18 de case59.

Avioanele germane venind grupuri mici au bombardat Capitala și în noaptea de 25 spre 26 august, provocând 
noi distrugeri în zona Gării Chitila-Triaj, Atelierelor CFR, în cartierele Grivița, Bucureștii Noi și la Piața Chibrit60.

Bombardamentele germane au continuat și în ziua de 26 august 1944. În după-amiaza acelei zile, centrul Bucu-
reștiului a devenit o mare de flăcări, după ce avioanele germane au aruncat ultimele bombe asupra orașului. Cea mai 
afectată a fost Calea Victoriei, fiind lovite Teatrul Național (care a fost grav avariat)61, Palatul Telefoanelor, cofetăria 
Zamfirescu, clădirea Generala, blocul „Dragomir Niculescu”, Teatrul Comedia, magazinul Orfeu, Pasajul Imobiliara 
etc. Incendiile au cuprins și grupul de clădiri aflate între străzile Matei Millo și Sărindar62, unde au fost lovite Agen-
ția Rador, Teatrul din Sărindar, Tiparul Românesc și hotelul Royal Palace. Strada Brezoianu a fost bombardată de 
asemenea până la hotelul Opera și mai departe până la Piața Valter Mărăcineanu63. Tot în aceeași zi au mai avut de 
suferit Palatul Regal, Ministerul de Război, Inspectoratul General al Jandarmeriei, hotelul Athénée Palace și Spitalul 
Colțea. 

Bilanțul zilei de 26 august 1944 în Capitală a fost de 7 morți, 22 de răniți, 23 de clădiri distruse total, 35 parțial, 
20 avariate și 22 incendiate64. Erau ultimul tribut pe care Bucureștiul îl plătea în războiul aerian.

59  Colonel (r.) Gheorghe Florea Creangă-Stoilești, op. cit., p. 528.
60  Ibidem, p. 529.
61  Inaugurat în 1852, Teatrul Național se afla pe Calea Victoriei lângă Palatul Telefoanelor (unde se află astăzi Hotelul Novotel, a cărui 
intrare reproduce porticul fostului teatru). Bombe incendiare lansate de aviația germană au căzut în magazia teatrului, iar incendiul foarte 
puternic a cuprins întreaga clădire. Inginerul Emil Prager, care a evaluat starea construcției după război, a fost de părere că poate fi reparată, 
dar noile autorități instalate de ocupantul sovietic au decis demolarea sa. 
62  Azi Constantin Mille.
63  Informația, 28 august 1944.
64  Colonel (r.) Gheorghe Florea Creangă-Stoilești, op. cit., p. 529.
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În cele trei zile de bombardamente, aviația germană a aruncat asupra Capitalei peste 800 de bombe, care au lovit 
514 imobile și locuințe, producând 383 de morți (272 civili și 111 militari) și 478 răniți (185 civili și 293 militari). 
Au fost lovite 43 de instituții de stat și 21 de întreprinderi65, prin care se găseau Palatul Regal, Ministerul de Interne, 
Președinția Consiliului de Miniștri, Ministerul Propagandei, Ministerul Aerului și Marinei, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, Școala Pregătitoare de Ofițeri de rezervă, Manutanța Armatei, Cazarma gardienilor publici, Palatul 
Telefoanelor, Spitalul Filantropia, Ateneul Român, Fundația ,,Regele Carol I”, Academia Română, Teatrul Național, 
muzeele Theodor Aman și Grigore Antipa, Moara Herdan, Dispensarul Asigurărilor sociale, Institutul de Bizantino-
logie, Primăria Capitalei, Centrala Caselor Naționale, Eforia Spitalelor, Banca Românească, hotelul Athénée Palace, 
Uzinele Lemaître, Fabrica Leul, Tipografia Bucovina etc. 

Pe lângă distrugerile materiale, bombardamentele au avut însă și o gravă consecință în plan psihologic, cu 
urmări serioase în starea de spirit a populației Capitalei, terorizată de atacurile și alarmele repetate. Mulți dintre 
bucureșteni își pierduseră rude, prieteni, cunoscuți sau au rămas pe drumuri după ce casele lor au fost distruse de 
bombe, iar aceste urmări ale bombardamentelor nu au putut fi șterse din memoria lor. 

65  Ibidem, p. 508.
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4 aprilie 1944. Primele bombardiere americane apar deasupra Capitalei.Manifest aruncat de aviația anglo-americană  
la București, în anul 1944
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S-a dat alarma! Vin bombardierele inamice! Piloții români de pe aerodromul Pipera aleargă la avioane să decoleze.

Ranile unui oras.indd   26 23.09.2016   12:29:30



27

Căpitanul av. Dan Vizanty, comandantul Grupului 6 Vânătoare, decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”, 
a fost implicat activ în apărarea Bucureștiului în primăvara și vara anului 1944.
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