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Rezumat. Pe baza lucrărilor deja publicate, a presei, dar mai ales a cercetărilor în Arhivele 

Militare de la Pitești, ne propunem să scoatem la lumină evenimente mai puțin cunoscute 

de la finele anului 1917 și începutul anului 1918, în condiții grele pentru statul român, în 

general, și pentru armata română, în special. Ne propunem să analizăm modul în care s-a 

realizat plecarea de pe teritoriul României a Armatei ruse, în parte bolșevizată, încercând să 

punctăm modul în care liderii politici și militari români au abordat această relație 

complicată cu Armata rusă. Ne interesează prezentarea a unor aspecte mai puțin cunoscute 

ale abuzurilor armatei ruse pe teritoriul României. 
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Considerații istoriografice 

 

În istoriografia românească s-au publicat mai multe lucrări și studii dedicate 

colaborării militare româno-ruse în perioada 1916-1918. Cu toate acestea, 

preocupările istoriografice nu au reușit să surprindă uniform raporturile militare 

dintre cele două state pentru intervalul amintit. Unul dintre subiecte ce merită o 

atenție deosebită este cel referitor la destrămarea alianței militare româno-ruse la 

finele anului 1917 și începutul anului 1918. 

În perioada interbelică, istoricul Constantin Kirițescu publica una din cele 

mai importante lucrări, republicată ulterior, dedicate participării României la 

primul război mondial. Unul dintre capitole este dedicat dezmembrării alianței 

ruso-române, iar luptele de la Galați, Pașcani, Spătărești și Mihăileni dintre armata 

română și cea rusă nu ocupă un rol central1. Memoriile lui Constantin 

Argetoianu2, I.G. Duca3, Nicolae Iorga4, publicate după apariția lucrării lui 

                                                    
1 1* Lector univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea ‘Al. I. Cuza’, Iași 
  ** Lector univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea ‘Al. I. Cuza’, Iași 
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2 Constantin Argetoianu, Memorii, III-IV, Ediţia a II-a, Ediție îngrijită de Stelian Neagoe, Editura 

Machiavelli, Bucureşti, 2008, 


