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Rezumat. Încă din primăvara anului 1917, molima bolșevică infestează trupele ruse, 

îmbolnăvindu-le: soldățimea își destituie, degradează, arestează și chiar ucide pe proprii 

ofițeri, ridicând în locul acestora ofițeri inferiori sau simpli soldați după modelul 

praporcicului Krylenko numit, la 9/22 noiembrie 1917, de noua putere a Sovietelor, 

generalisim al Armatei ruse, comandant șef al Cartierului General. Fenomenul ia amploare 

în toamna și iarna aceluiași an. În armata rusă de pe frontul din Moldova se instaurează 

anarhia. În retragerea lor spre Rusia, indivizi izolați și organizați în bande se dedau la 

furturi, jafuri și chiar crime; bande, detașamente și unități ale trupelor ruse bolșevizate 

ocupă fără autorizare trenurile. Populația civilă este terorizată. Pentru a pune capăt 

dezordinilor, Marele Cartier General Român dispune dezarmarea trupelor ruse și afluirea 

acestora pe trasee stabilite. Unele corpuri ale armatei ruse, instigate de trimișii lui Lenin și 

Krylenko, se opun dezarmării. Drept consecință, în zona de graniță a județelor Botoșani și 

Dorohoi au loc conflicte armate între trupele române și foste aliate ruse. Acestea reușesc 

chiar să captureze opt ofițeri și șase plutoane (215 oameni) din armata română care sunt 

trecute peste graniță, iar ofițerii români batjocoriți. Un comando reușește eliberarea și 

aducerea acestora în România. 
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 I. Dezagregarea Armatei ruse de pe frontul român. Măsurile Marelui 

Cartier General pentru menținerea ordinei și protejarea populației 

Semnele dezagregării armatei ruse de pe frontul român apăruseră încă din 

vara anului 1917, la Mărăști, Mărășești, Oituz. Frecventele abandonări ale trupelor 

ruse de pe câmpurile de luptă au culminat cu episodul bătăliei de la Irești, din 28 
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