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UN SECOL DE LA SALVAREA FIINŢEI NAŢIONALE (1917-2017)
Corneliu-Mihail LUNGU
Rezumat. Luptele purtate de armata rămână pe Frontul de Est în vara anului 1917
constituie un moment de mare importanţă în evoluţia primului război mondial.
Pentru a sublinia ecoul internaţional aparte generat de confruntările de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz, de această dată facem apel la documente diplomatice şi militare,
datorate unor înalţi funcţionari străini, care au comentat elogiul efortul armatei
române.
Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, documente militare, rapoarte diplomatice,
Mărăşeşti

Anul 1917 a fost hotărâtor pentru România pusă în situaţia de a fi sau de a
nu mai exista pe harta Europei. Evoluţia evenimentelor a fost urmărită cu
deosebită atenţie de către diplomaţia europeană, care a sesizat pericolele ce
ameninţau România nu numai din partea inamicului, dar şi ca urmare a răsturnării
şi complicării regimului politic din Rusia.
Peste veac au rămas şi s-au păstrat numeroase mărturii documentare, care
dovedesc că în vara anului 1917 fiinţa naţională a fost salvată de la pieire prin
jertfa ,,generaţiei marelui război <care> şi-a făcut datoria faţă de neamul său”1.
Un prim document supus atenţiei îl constituie raportul din 17 iulie 1917
întocmit de însărcinatul cu afaceri al Elveţiei în România, Gustav Boissiere, care
înştiinţa pe consilierul federal al Departamentului public al Ministerului
Afacerilor Externe despre situaţia frontului românesc. Principala concluzie a
diplomatului elveţian se referea la situaţia tragică a României, care ,,în mod
categoric, nu poate conta pe vecinii săi şi căreia ceilalţi aliaţi nu-i pot acorda alt
ajutor decât aprovizionarea cu muniţii şi alte materiale de război”2.
Informaţii asemănătoare şi la fel de alarmante se regăseau în alte rapoarte
diplomatice cum este cel al Legaţiei Belgiei, înaintat Ministerului Afacerilor
Externe la 1 august 1917, din care rezultă că germanii jucau o carte mare ,,întrucât
se ştie că nu întreprind asemenea ofensive în mod superficial şi că odată începute,
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Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din război (1916-1918), Edit. ,,Cultura Naţională”,
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