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CuvAnt introductiv

Volumul de documente ,,Mirturii din Rlzboiul de intregire"
aduce in faqa cititorilor o serie de documente inedite aflate la
Arhivele Statului, in fondul Casa Regald. Documente oficiale. O
exceplie o constituie seria de articole publicate de generalul

Constantin Prezan in ziarul Neamul Romdnesc al lui Nicolae Iorga,

in iunie r9r8. Majoritatea documentelor se afli in dosarul n9ltgtS:
este vorba despre documentele r, 2, 5, 8, g, ro, ta, tz, :r3, 14, 15 6 qi ry.
Documentul 4 - Bitilia de la Mir5gegti (rela;iune oficialS) -
constituie dosarul r3zlt9t8, documentul 6 - Regimentul r8 Gorj -

reprezinti o parte din dosarul 661t9r7, documentul 7 - Propunerile
Regelui Ferdinand pentru conferirea ordinului rusesc Sf, Gheorghe

formeazi o parte din dosarul 851r9r7, in fine, decupajele din
Monitorul Ofcicl formeazl o parte din dosarul t9hgr8.

Am ales aceste documente pentru faptul ci, in felul acesta,

putem sI aducem in faqa cititorului sentimentele gi zbuciumul
sufletesc ale unora dintre protagonigtii unei epoci glorioase pi

tragice deopotriv5. Mirturiile cu caracter voit literar, precum cele

despre Regimentul 18 Gorj, sunt contrabalansate de descrierea

tehnici a bitiliei de la M5rSgegti sau de argumentele la fel de

precise din rSspunsul generalului Prezan cltre generalul Averescu.

Cele mai interesante sunt memoriile cuprinse in dosarul n8lr9t8,
adresate in principiu gefului casei militare a regelui, generalul

RAmniceau', dar pe care regele Ferdinand, atAt de congtiincios gi de

' Theodor RAmniceanu (186o -1932) general de brigadi (rSl28 februari e gt4 cf .
Anuarului armatei :975, p. 37.in Rizboiul de intregire a fost Comandant al
Corpului grinicerilor ;i gef al Casei Militare Regale, incepdnd cu ziua de r/r4
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preocupat de problemele armatei, le-a citit cu siguranli pagini cu

paglni. TrecAnd dincolo de subiectivismele personale, de

conflictele inerente intre oameni, ceea ce rimAne este

devotamentul gi ardoarea puse in slujba idealului nalional atat de

ofigerii inferiori, cAt gi de colonei gi generali.

Despre fiecare aspect prezentat in aceste documente existl

monografii gi spalii ample in lucrarea lui Constantin Kirigescu

Istoris Rdzboiului de intregire a Romdniei sau in marile sinteze

despre parriciparea RomAniei la Primul R5zboi Mondial din anii

8o. Dar, in textele alese de noi vorbesc chiar cei care, prin fapta 9i

sacrificiul lor, au frurit istoria gi acest lucru le conferi o valoare

deosebiti, o incirciturd emoqional5 cu totul special5 prin

intermediul cireia putem sd retriim cu intensitate dramaticele

evenimente care au marcat fiurirea RomAniei Mari.

Fiecare document reprezintd un crAmpei de istorie, o parte din

,,acele momente sublime" despre care' aga cum spunea celebrul

scriitor .lustriac Stefan Zweig, ,,cAnd creeazl in mod desdvArqit,

istoria uu are nevoie de rryeo mAni care si o ajute. Acolo unde ea

cArrnuiegte cu adevirat ca poet5, ca dramaturgS, niciun poet nu

trebuie si incerce si o dep5geasc5."

iunie rgr3 numit prin inalt Decret nr' 1240 din z6 mai t9t8, in ,,Monitorul
( ),rstei". nr. roo din z iunie r9r8, Partea Oficiali , pag. 1697'

r. Doui memorii despre participarea
colonelului Gheorghe Cantacuzino -

Grinicerul la campaniile din l.9:L6 -rgr7

Colonel Gheorghe Cantacuzino - Grdnicerul

Gheorghe (Zizi) Cantacuzino (25 decembrie :.86916 ianuarie

r87o - r4 octombrie ry37), viitorul general qi pregedinte de

onoare al Migcirii Legionare, a fost o figuri, si-i spunem

pitoreascS, a viefii mondene bucuregtene de la s{hrgitul
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secolului al XIX-lea. Afl5m acest lucru din mai multe surse.

Prima ar fi una dintre insemnlrile zilnice ale lui Titu
Maiorescu'- insemnarea din z8 octombrie/9 noiembrie 1897:

,,Prinfesa Maria inamorati de ofigerul Zizi Cantacuzino (cam

n5t5fle!, fiul din flori cu o nemfoaici al inginerului Ioan

Cantacuzino) care a avut istoria cu d-;oara Filcoianu-Racovigi.
in timpul bolii lui Ferdinand (de pe la z8 aprilie pAni acum, 6

luni de mare slSbiciune, tifos) spune Dr. Cantacuzinor ci acum,

de weo lun5, prinfesa Maria este schwanger [ins5rcinati]. Ea a

plecat acum weo ro zile la Coburg, bolnav5, hemoragie. Si fi
incercat si avorteze fiindci e evident ci in boala lui, Ferdinand

n-ar fi putut concepe el? Se va fi silit ea de weo luni si
coabiteze cu Ferdinand pentru a face si se creadi ci este de el

insircinatS? Dr. Cantacuzino se plAnge tocmai de aceasti

tentativi periculoasi pentru slSbitul reconvalescent.

Mare inconvenient! Am amt in scaunul Domniei mul!
pringi berbanfi, dar doamnele erau cinstite. $i dupi o cisnicie
buni ca a regelui Carol si vin5 o destribilare a viitoarei Regine

Maria?"4

Aventura principesei cu ofigerul Cantacuzino a ajuns sI fie
discutatl intr-un consiliu de minigtri, in septembrie 18975.

Aceasta nu l-a impiedicat insl peZizi Cantacuzino si devini un
apropiat al familiei princiare, din 1898 - profesor de gimnasticl
gi cllSrie al micului prin! Carol.

in aceste condilii, in vara lui 1899, are loc o a doua aventurl
a principesei Maria cu locotenentul Cantacuzino, la bordul
navei de pasageri ,,impiratul Traian", ancorati in rada portului
Constanfa, aventuri care stArneEte un scandal imens in familia

' Biblioteca Academiei RomAne, Titu Maiorescu, mss. 3658, p. 35.
3 Dr. Ioan Cantacuzino (1849 -r9zo) mamog al familiei regale.
a Text publicat in Sorin Cristescu, Politica regelui Carol I ft878 -tqz) Editura
Paideia, Bucuregti, zot7, p. r83.
5 Sorin Cristescu (editor), Scrisorile regelui Carol I din arhiva de Ia Sigmaringen
tBTB - t9o5, Editura Paideia, Bucuregti, 2ou, pag. 3Zg 381; in continuare se va

cita Sigmaringen.
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regali, cu greu aplanat grafie bunivoinfei gi iubirii pe care

principele Ferdinand o purta so;iei sale6.

in anii r93o, Gh. Cantacuzino, aureolat de faima faptelor sale

de vitejie devine o personalitate de frunte a Migcirii Legionare,

va fi gi pregedintele ei de onoare qi, in aceste condigii, dupi
asasinarea premierului I.Gh. Duca pe peronul gdrii din Sinaia, la
z9 decembrie rg33, ajunge la inchisoarea Jilava, alSturi de

majoritatea liderilor Migcirii, suspectafi de complicitate morali
la odiosul asasinat. Acolo, Gh. Cantacuzino, care din r9r8 era
general, igi amuzi camarazii cu povestirile nizbAtiilor sale din
tinerefe. Doud dintre aceste istorisiri, ,,care se puteau povesti",
sunt consemnate cu talent de unul dintre cei inchigi alituri de

el, celebrul jurnalist gi filosof Nichifor Crainic, in cartea sa de

memorii ZiIe qlbe, zile negre.7.

in fondul Casa RegalS. Documente oficiale, dosar rz8/r9r8,
filele 297 - 3o3, este consemnatl insS pdrea unui lt. col., N.

Dimitriu, gi a unui colonel, Ridulescu Dumitru, care au

participat la campaniile din 1916 - r9r7 in subordinea directi a

lui Gh. Cantacuzino gi care ne prezint5 o imagine foarte diferitl
a ceea ce se gtia despre celebrul grdnicer. in condigiile in care,

deocamdatS, nu dispunem gi de alte pireri oficial consemnate,

nu ne rdmAne decAt sI le dim cuvAntul:

6 Scrisorile Regelui Carol I citre mama principesei Maria, in Sigmaringen, pp.

422 - 423, scrisorile principesei Maria citre sora ei Ducky, care probeazi aceste

afirma$i, copiate de lt.col. aghiotant Constantin Prezan gi trimise Regelui Carol
I, precum gi scrisoarea Ducesei de Coburg, mama Mariei, de condamnare a

guvemantei Miss Winter, cea care jucase un rol in dezviluirea scandalului,
publicate in origirnl gi in traducere in Sorin Cristescu , Queen Marie of Romania.
Letters to Her Motfter, Editura Tritonic, Bucuregti, zo16 pp. ro -zo.
7 Nichifor Crainic, Zile albe, zile Negre. Memorii, edilie ingrijiti de Nedic
Lemnaru, Casa EditorialS GAndirea, Bucurqti, t9gr, pp. z6r- 264.
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MEMORIU

Asupra activit;fii gi conduitei Domnului Colonel Cantacuzino

Gheorghes, aritAnd gi adevdratul timp petrecut pe {iont
in campanie

in interesul general al armatei gi pentru faptul ci veqnic sunt

urmlrit de citre Domnul Colonel Cantacuzino pentru a fi distrus,

fac acest memoriu incredinfat ci aduc autorit5;ilor militare

superioare un adevirat serviciu, arltAnd cine este Domnul Colonel

Cantacuzino, care sunt actele Ei faptele sale in aceastl campanie,

care este adeviratul timp petrecut pe fiont, 9i astfel si se puni
capit recompenselor vqnic solicitate prin redame megte9ugite,

dar nefondate gi si se elibereze din adevdrata torturl acei care sunt

sub ordinele sale, inl5turAndu-se gi victimele ce face din subalterni

atunci cdnd sunt la mijloc interesele Domniei Sale'

GENERALITATI. in August 1916, cAnd am intrat in campanie,

I)orrrnul Colonel Cantacuzino era comandant al Regimentului r

Grfi'ricelie aflat in valea Oltului la IiontierS, in sectorul judefului

Argeg; iar subsemnatul eram ajutor gi comandant al batalionului 3

din regiment. Pentru cI indeplinisem tase ani neintrerupt serviciul

de pazi la flontieri in aceasti zon5, cunogteam sectorul afectat

regimentului pentru serviciul de acoperire perfect de bine, atat in

Romdnia, cAt 9i in Ungaria; deci, am dat Domnului Colonel

Cantacuzino toate indicafiunile gi explicaqiunile necesare ;i astfel a

parvenit si cunoasci sectorul.

8 Cantacuzino Gheorghe, Lt. Col., comandantul Regimentului r Griniceri, a fost

al p-lea ofi1er decorit cu ordinul Mihai Viteazul clasa III-a, prin inalt Decret

No. z99o din r [r+] Octombrie 1916: ,,Pentru brarrrra ;i wednicia aritati pe

cAmpul de lupti in 1916 in regiunea Valea Sadului." Yezi Anuarul ofyerilor pi

drapelelor Armatei Romdne cdrora li s-au conferit ordinul ,,Mihai Vteazul",

Bucure;ti, r93o, pag. 55. in continuare se va cita: An uarul of;erilor pi drapelelgr..'
e Despre p"tti"ipu."u Regimentelor r qi z de Griniceri la Rizboiul de intregire

vezi lucrarea generalilor Sever Neagoe, Ilie Tender, Gh. Viduva, lstoria

grdnicerilor gi a tnceputului poli;iei de frontierd, Editura Scaiul, Bucure;ti, zoo4,

pp. 2o9 z4o. La pagina z3r se afli reprodus decretul de decorare cu Ordinul
Mihoi Viteazul Clasa III-a al Regimentului z Griniceri, la ro [23] ianuarie r9r7, 9i

,rl l{r11irrl'ntultri r Griniceri la zz Iunie [5 lulie] r9r8.
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Sosind ziua de qlzZl August 1916 incep gi opera;iunile militare

de rizboi ale regimentului gi din acest moment se vede activitatea

gi modul de conducere al D-Sale.

r. PLECAREA REGIMENTULUL I^a qlzZl August r9t6, oral;6,

regimentul pleca din CAineni'o firI niciun ordin de operafiune spre

Ilontieri, pe batalioane, obligafi fiind si luim dupi noi chesoanele

cu muniliuni, care a fost o adevlratl nenorocire, cici am muncit gi

istovit oamenii si animalele, rlsturnAnd chesoanele gi risipind
rnunifiunea frrI de niciun (interes) folos; cici de la linia frontierei

arn fost nevoigi si renunfim la chesoane gi sI le trimitem inapoi.

A susfinut si lulm chesoanele cu noi in munte pentru a dovedi

ci [text ilizibil]
Domnia sa a ficut un adevlrat drum de trisuri in munte, l.r

care a lucrat tot timpul cu intregul regiment.

z. LUPTELE DE tA PORCE$TI $l SEBE$. AjungAnd la frontier.i

la 4lzTl August orele 24, formuleazi primul ordin de operafiune

pi dispune ca batalioanele regimentului, firI nicio legituri intre ele

sI treacd frontiera in Ungaria, urmAnd diferite planuri gi

constituind trei coloane, cu mari intervale [tntre ele] gi cu obiective

diferite; iar D-Sa a mers cu batalionul subsemnatului, care eram

coloana din dreapta ;i cea mai depirtat5. Coloana din stAnga (Bat.

r gi o Baterie de munte) sosette in dimineala zilei de rl [28] August

in fap comunei Porcegti" unde se angajeazi singurd in lupt5.

Coloana din centru (Bat. z) sose$te in dimineafa aceleiagi zile in
faqa comunei Sebegul de Sus unde de asemenea se angajeazi

singuri in luptd. Coloana din dreapta (Bat. 3 gi compania de

mitraliere) sosette in aceeagi zi dupS-amiazi la Comuna Sebegul de

Jos ;i de aici pleaci la Sebegul de Sus in ajutorul Bat. z, angajat in
lupti serios gi astfel salveazl situafia acestui Batalion, [dar] firi a

putea stabili legitura cu coloana din stAnga. Norocul a fost cI

'o Astizi CAineni este o comuni in judetul VAlcea, Oltenia, formati din satele

CAinenii Mari, CAinenii Mici (regedin;a), Greblegti, Priloage, RAul Vadului gi

RobeEti. Se afl5 la 7o3 metri altitudine, pe Valea Oltului, la 59 km de re;edir4a
judetului, municipiul RAmnicu VAlcea gi la 4z km de municipiul Sibiu

din judepl Sibiu.
" Din 1966, comuna Porcegti se nume;te Turnu Rogu.
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inamicul era serios angajat pe goseaua CAineni-Sibiu qi lipsit de

informafiuni, cici altfel am fi fost bitugi fiecare coloani in parte'

3. LUPIA DIN FATA SIBIULUI. Aceasta lupti s-a dat din

ordinul Dlui Colonel Cantacuzino gi in contra ordinului Diviziei a

z3-a, trecAnd cu regimentul prin oragul $elimberg", Ibrd a controla

casele locuitorilor care erau Sagi, gi din aceasti cauzi am fost prinpi

intre doul focuri: din fag5, de la trupele de la Sibiu, din spate de la

locuitorii gi trupele inamice aflate in $elimberg care trigeau din

case, gi care, prin ajutorul luminilor in timpul nopqii, comunicau cu

trupele inamice din Sibiu. Am avut pierderi gi am fost nevoigi a ne

retrage din faga Sibiului, unde am fi putut intra fXri dificultigi daci

se executa ordinul Diviziei gi dacl se controlau casele locuitorilor

din $elimberg unde s-ar fi dezarmat gi fbcut prizonieri acei aflafi

addpostili in case.

4. LUPTELE DE LA HERMANI $I CORNATELUL. in ziuadezg
August [u Septembrie] 1916 Domnul Colonel Cantacuzino primegte

ordinul si fac5 recunoagteri in Comunele HermaniB 9i CornSlelul.

in loc de recunoagteri, D-l Colonel se angajeazi in cursul nopfii in
lupte propriu-zise; cAnd pierde intreg regimentul gi se prezinti in
ziua urmitoare la Divizia a z3-a numai cu ofiqerul adjutant,

ordonanfa gi agenfii de legitur5.
Iati pe scurt cum s-a desfrgurat aceasti acfiune:

a) in seara zilei de z9 August [u Septembrie] sosim cu

regimentul pe fiont in fap Comunei Hermani, unde se afla pe

pozifie regimentul 4z infanterie. Se oblin informafiuni qi date

precise asupra fo4elor inamicului de la comandantul acestui

regiment gi in urma sa ordinul de lupti pentru a cuceri poziliunea

ocupati de inamic. Lupta se angajeazd de primul batalion, D-l

Colonel Cantacuzino dispare gi celelalte douS batalioane, neavAnd

de la cine si mai primeasci ordine, au venit fiecare in ajutorul

primului batalion din iniliativa comandangilor respectivi 9i dupl
cererile care veneau prin agenfii de legituri de la unitS$le angajate

in lupt5. ta sftrgitul acestei lupte, care n-a avut alt rezultat decit:

''Azi $elimbir.
'l Probabil comuna Hosman, aflati la 9 kilometri nord-est de comuna Cornifel,
ambele fiind agezate pe cursul rAului HArtibaciu.
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pierderi in oameni, animale gi munifiuni, apare ;i DJ Colonel

Cantacuzino dAnd ordin si se adune regimentul chiar pe pozigia

unde fusese inainte inamicul care, respins, o pirlsise. Nu-qi ia nicio
m5sur5 de siguranfi in acest timp gi inamicul, aflat in apropiere,

deschide un foc puternic de mitraliere produc6nd panici gi

punAnd trupa pe fugd in dezordine. Cu multd greutate s-a restabilit
ordinea de citre ofi1eri, s-a rupt lupta ;i am pornit in direcfia
Comunei CornSfelul.

b) Ajungdnd in apropiere de Corndtelul se angajeazi lupta cu
fbcuri intre avant gardi gi trupele inamice care ocupau aceasti

comuni gi se ordoni ca batalionul z, adicd avant garda, si atace

direct, batalionul 3 si execute atacul de flanc inviluind comuna, iar
batalionul 1 rezen/a regimentului. Mfcarea incepe a se executa,

lupta cu focuri continuS; dar dupl pufin timp se ivesc neinfelegeri
intre Maiorul Mihail, comandantul avanglrzii, pi ofilerii din
compania a 6-a (Cipitanul Amzulescu gi Sub Locotenentul Alexan-

drescu) care suslineau ci inamicul este in comuni adipostit in
case, cu toate ci a incetat focul; ceva mai mult: ofiqerii menfio-
neazi chiar cAteva puncte unde se gisesc mitraliere inamice.

Maiorul Mihail susfinea ci a fost un mic detagament de infanterie
care a fugit pirisind comuna. Aceasti chestiune s-a discutat chiar
in fap Dlui Colonel Cantacuzino, fiind gi eu prezent. Fiind
hrtrebat care este plrerea mea, am r5spuns: sI executim migcirile
ordonate gi si controlSm casele din comunl pentru a ne incredinfa
de adevir. Nu am primit niciun rispuns gi atunci am continuat cu

batalionul meu migcarea inceputS.

in acest timp primesc de la D-l Colonel Cantacuzino urmitorul
ordin scris: adunafi batalionul gi venigi imediat acolo unde vd

conduce curierul care va aduce acest ordin. Ordinul scris pe de o
parte, faptul cI inamicul incetase focul, pe de alti parte, locul
necunoscut de mine unde mi va duce curierul, m-a ftcut si execut

acest ordin. CAnd am sosit cu prima companie la locul unde am fost

condus de curier, am glsit pe D-l Colonel Cantacuzino cu batalionul
maiorului Mihail strAns pe malul stAng al riului Haar, unde se lucra

la indulcirea malurilor pentru a se putea trece prin vad caii gi

oamenii. Pentru ci ne giseam in apropiere de liziera comunei (roo-
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2oo metri) unde inamicul se afla, am spus D-lui Colonel

Cantacuzino ci facem gregealS adunAnd regimentul in acel punct,

cici inamicul fiind in case va deschide focul asupra noastre; mi s-a

rispuns ci batalionul 2 a cercetat totul gi a luat misuri de siguranfi.

Nu am terminat bine aceasti conversafie gi deodatl vedem

cdteva rachete, dupl care inamicul deschide un foc puternic de

pugti, mitraliere gi artilerie. Panica se produce pentru a z-a oari in
aceastl noapte, oamenii demoralizaqi fug in toate pirfile 9i cu toate

silinfele ofigerilor de a restabili ordinea gi de a lua dispozigiuni de

lupti, a fost imposibil. Regimentul este rlspAndit gi pierdut din
mAna ofigerilor, oamenii fugind in dezordine in diferite direcfiuni
sunt urmirifi de focurile artileriei pAnd cAnd s-a luminat de ziui 9i

au putut trece spre comunele: Sabdat, Bradul etc.

in aceasti noapte: zg - 30 August [u - rz Septembrie] regi-

rnentul este decimat qi demoralizat, iar subalternii au ocaziunea si
aprecieze pe comandantul lor care in acel timp fipa disperat ci
wea si moari pe loc impugcat pentru ci a pierdut regimentul.

Dupi acest dezastru D-l Colonel Cantacuzino a plecat la Tdlmaciu

cu ofigerul adjutant, ordonanga gi agengii de leglturi pentru a se

prezenta la Divizie gi a raporta rezultatul. Trupa a fost adunatl de

subsemnatul gi ofilerii regimentului gi am condus-o la Tilmaciu gi

Vesten'4 in cantonament.

in ziua de 3r August DJ General Manolescu'5, comandantul

Corpului I de armat5, insolit de Dl General I(astris'6, Comandantul

Diviziei d 23-a', a venit la Vesten gi prin cuvinte fiumoase, rostite in
faga intregului regiment sub arme, a ciutat si ne ridice moralul gi si
ne imbirbiteze, dar firi de niciun efect, comandantul regimentului

'4 Astizi Ve;tem, in germani Westen, ,,Satul de Vest".

'5 Constantin Manolescu G86z - ?), general romAn, iniflal comandant al Diviziei
z Infanterie (t4lz7 a.ogrst -zo august/3 septembrie) gi apoi al Diviziei 13

infanterie (zr august/ 4 septembrie - z /r5 septembrie 1916).

'6 Matei Castrig (1863 -1924), general romAn, comandant al Diviziei z3 infanterie
in perioada zB august/ro septembrie - 9/zz septembrie 1916. I s-a luat comanda

din cauza manierei ezitante de conducere a tmpelor din subordine, care a dus

la egecul aclunii de ocupare a oragului Sibiu, in perioada iniliali a campaniei

din 1916.
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rimAnAnd acelagi, iar ofilerii gi trupa fiind din griniceri, lesne este de

inleles pentru ce spun, ci a rdmas frri de efect.

in rezumat, operafiunile executate de regiment in aceasti noapte

au fost dezastruoase moralmente gi materialmente pentru ofiferi
trupi numai din cauza conducerii DJui Comandant al regimentului,

care gisegte cu cale si trimiti in judecati pe Cipitanul Amzulescu

Dumitru, Comandantul Companiei a 6-a din care {Xcea parte Sub

Locotenentul Alexandrescu - [cel] care susfinea [susginuse] ci
inamicul este in comuni - pentru motivul ci s-ar fi retras cu

compania din faga inamicului cAnd a fost atacati cu focuri prin
surprindere. Iati dar cine s-a gisit vinovat de acest dezastru.

5. LUPTELE DE t-A, GURA RAULUI. Dupd cele int6mplate Ia

Corn5gelul, Divizia 4-a, in mod tacit intrebuinleazi in lupte
Itegimentul r griniceri pe batalioane, in diferite puncte pentru a-l

sustrage de sub comanda D-lui Colonel Cantacuzino, care vizincl
aceasti situafie stiruia zilnic, prin telefon ;i prin scrisori, pe lAngi

$eful de Stat Major al DMziei, DJ Colonel Ridulescu Dumitru'7
pentru a-i intruni din nou regimentul sub ordinele D-niei Sale.

in acest timp batalioanele luptau separat, batalionul r in faqa

Sibiului, batalionul 2 spre Riginari gi batalionul 3 spre Hermani.

Mai tArziu batalionul 3 este trimis la Cisnldioara, de unde

irnpreuni cu batalionul z lupta la Gura RAului gi Valari, sub

ordinele D-lui General Mogoiu, pe atunci colonel. Cu aceasti

ocaziune, Dl Colonel Cantacuzino face primul pas pentru

distrugerea mea, care fiind ajutorul s5u, cunogteam foarte bine

faptele gi modul cum a condus regimentul in operafiunile
precedente. in acest scop adreseazi DJui General Mogoiu'8 un
laport prin care sI fiu intrebuinfat cu batalionul in primele rAnduri

'/ Autorul memoriului urmitor, Ridulescu Dumitru (n. r87o), colonel la r [r4]
septembrie 7g77,va fi avansat general de brigadi la r aprilie tgz4,veziAnuarul
of;erilor activi pe anul ryzj-24, p. zz.

'n Traian Moqoiu (1868 -1932), ofiler in armata austro-ungar5, a trecut in r89r in
llomAnia, la inceputul campaniei comandant al Regimentului z VAlcea, apoi

comandant al grupului operativ Olt-Lotru. in ianuarie rgrT va fi avansat general

cle brigadi. Va ocupa Budapesta la 3 august r9r9. Ministrul Comunicafiilor ;i
.rpoi al Industriilor gi Comergului in guvemul condus de Ion I.C. Britianu (r9zz

-ry26).
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;i cAt se poate de excentric, iar pe Maiorul Mihail si fie l5sat la

rezervl cici in curAnd va fi schimbat.

in consecinlS am luptat cu batalionul la Valari qi Gura RAului,

in situagiuni foarte grele, cu trupele germane. Daci D-l General

Mogoiu a luat sau nu in seami intervenfiunea Dlui Colonel

Cantacuzino, nu pot gti; cred insi ci necesitSlile luptei a cerut sd

fie astfel intrebuinlat gi deci nu am nimic de spus contra D-lui

General Moqoiu, sub ordinele c5ruia am luptat inci mult timp in
urm5. Voiesc insX sI dovedesc rlutatea Dlui Colonel Cantacuzino,

cici atunci cdnd este vinovat de anumite fapte, voiegte sI distrugi

orice urmi sau probi care i-ar fi in mod serios defavorabilS.

6. LUPTA DE LA BOITA $I RETRAGEREA iN MUN,|II COTII.

in primele zile ale lunii Septembrie 1916, trupele inamice ocupAnd

defileul Oltului, fac imposibilS orice comunicare intre trupele

Corpului I Armati din Transilvania gi interiorul q5rii. in aceasti

situafie Corpul I Armati dd ordin ca Regimentul r Griniceri si fie
trimis de la Ilont la Tilmaci, la cartier [al Corpului I de ArmatS], in
cel mai scurt timp posibil.

Batalioanele z qi 3 rupAnd lupta la Gura Rdului gi Rfuinari se

indreapti spre Tilmaci, pe companii, aga cum au putut si se

sustragi din lupti. Batalionul r a rimas pe front neputAndu-se

degaja din lupti. AjungAnd la Cartierul Corpului de Armati numai

cu batalioanele z qi 3, ni se mai atageazi pentru operafiuni un

batalion de infanterie din Regimentul 9, sub comanda Maiorului

Lizirescu, care batalion inlocuia pe al nostru care nu s-a putut

degaja din lupti.
Cu aceste trei batalioane, D-l Colonel Cantacuzino primeqte

ordin de la Corpul I de Armati ca si deschidi defileul Oltului

pentru a se putea scurge convoiurile qi trupele amice care se retrag

fo4ate de inamic superior in numlr ;i armament.

in ziua de 15 [28] Septembrie 1916, DJ Colonel Cantacuzino di
ordinul de lupti astfel: batalionul Maior Dimitriu'e pomeqte din

'e Autorul acestui memoriu, Nicolae Dumitriu (n. 186), maior din Regimentul r

Griniceri a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul Clasa III-a, prin inalt Decret

No. 3o87: ,,Pentru pilda frumoasi dati subalternilor sii in lupta de la Roqia-

Cornifel Transilvania, luAnd arma unui rlnit gi mergAnd la asalt in fruntea
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'ISlmaci in direcfia Boifa'o gi ia dispozigiuni de lupt5, avAnd stAnga

rezemati pe Olt gi cllare pe Foseaua Sibiu-CAineni, Batalionul

Maior Mihail la centru gi Batalionul Maior l.iz5rescu la dreapta.

Aceste din urmi doul batalioane vor porni prin RAul Sadului"

obligate a line legitura cu Batalionul Maior Dimitriu gi a ne int6lni
pe platoul lGiserbrunn gi Ravigulu, dupi ce vom respinge trupele
inamice ce vom intAlni in drumul nostru. Nu se regine nicio
lczervS, nu se di niciun punct de intAlnire daci inaintarea nu

reu;e$te ;i se pierde cu desivirgire legltura cu batalioanele

Maiorilor Mihail gi lSzdrescu; cici Dl Colonel Cantacuzino a

turrnat batalionul subsemnatului unde se g5sea gi drapelul
legimentului. Imediat ce am trecut satul Boila gi am urcat pe panta

rnunfilor s-a angajat lupta in mod serios, inamicul fiind bine

adipostit in lucriri, pe mai multe linii qi cu numeroase mitraliere.

Am luptat intreagi aceasti zi, respingAnd cu mari pierderi doui
Iinii inamice distrugAnd mai multe mitraliere gi obligAnd pe inamic

si retragi de la gosea trupele gi mitralierele care barau drumul spre

virful munfilor pentru a nu fi tiiate gi grlmldite in Olt.
Citre searl mi gSseam cu 3 gi % companii in primele linii gi z

plutoane de rezervl de batalion unde aveam gi drapelul. in tot
tirnpul zilei cAt a durat lupta DJ Colonel Cantacuzino nu a mai dat

niciun ordin, iar cu celelalte batalioane nu a mai avut nicio leg5turS.

l,upta a continuat pdnd noaptea tArziu firi si putem inainta p6ni la
punctul de intdlnire din cauza rezistenfei indSrStnice a trupelor

irramice. PlecAnd subsemnatul luam dispoziliuni in vederea nopfli,

chiar sub focul inamicului; DJ Colonel Cantacuzino di ordin ca cele

cloud plutoane de la rezervi gi cu drapelul s5-l urmeze pe D-nia Sa

care pleca de la locul unde se gisea spre dreapta batalionului meu gi

inspre front; tot acolo trebuia si merg gi eu. Am executat ordinul
firi a Eti ce intenliuni are, gi la un moment dat, cAnd eram aproape

tlupei sale". An uarul ofi;erilor ;i drapelelor..., pag. 66, poz. 52. Avansat colonel la
r aprilie r9r9, vezi Anuarul of;erilor activi pe anul ryzj-24, p. 1t.
'" Comuna Boila, jud. Sibiu, aflati la 5 km sud de Tilmaciu, pe rAul Olt, celebri
pentru ruinele castelului Turnu Rogu.

'' RAul Sadu este un afluent pe dreapta al rAului Cibirl confluenfa este chiar la
extremitatea sudici a comunei Tilmaciu, iar Cibinul este un afluent al rAului

Olt, confluenla fiind in dreptul localitdfii Turnu Ro9u.


