
BATALIA DE LA JIU, OCTOMBRIE 1916 

de Colonel iveteran NICOLAE PATRAŞCOIU 

„ISTORIA ARE DREPTUL SA ŞTIE TOTUL, 
PRECUM ŞI A INŢELEGE TOTUL ARE DATO-

RIA" 
N. IORGA 

Pînă nu demu:t, istoria universală nu pomenea n1m1c des
p,re români, consideraţi ca un popo·r fără iisto.rie. 

Muntenii, moldovenii, transilvănenii şi aromânii, răzleţiţi 
în întuneri1cul robiei, uita1seră obîrşia comună. 

Descoperirile arheolo·gice şi cercetările neobosiţifor noş
tri savanţi au dovedit că slntem aici, de mii de ani, in moşia 
strămoşilor noştri traci şi de-a ~ungul secolelor am înfruntat 
vitregia soartei. 

Istoria ace.asta, obiectivă, fără romant!sm şi şovinism, este 
cartea de căpătîi a neamului nostru, din care edu.:atorii culeg 
sămî1nţa iubirii de patrie, pe care o sădesc ln ogorul sufletesc 
a.l t:nerilor generaţii şi cu care au intrat în cfrcu:tul istorie.i :u
rnii civiliza~e. 

Marii noştri istorici, de renume .mondial, s-au oprit, în po
vestire·a ilar, la războiul de independenţă, lăsînd urmaşilor, ca 
în perspectiva timpului şi fără inHuenţe, să continue firul isto
riei. 

Istoria războaielor, ţărilor cu tradiţii militare, a fost scrisă 
de oamenii de şliinţă, competenţi în mat·erie, pe baza docu
mentelor timpului, analiza.te şi confrunit.ate, mai tîrziu, cu a:e 
foşti!or adversari, cu care s-au măsurat pe cîmpul de luptă. 

Vas~1i~a~-ea documente'.or prima.re în războaie'.e de durată, 
situaţii zilnice de efective, buletine informative, ordine, ra
p·oarte operative, (de ~ ori pe zi, pentru brigăzile mixte, divi
zii) dări de seamă, directive etc. nu îngăduie o ana1~iză şi sin
teză în timp scurt, dar nici o înt1îrziere, nu este de admis. 
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Tn 1916, airmata romana a· trecut Carpaţii cu con
vin·ge.rea că, foarte curînd, va birui şi va ~libera pe fra.ii de 
sub jugu·l sitrăo:n. 

Mai înainte însă, de a da bătălia plănui:tă, am fost loviţi 
de pumnul de fier german şi surpriza prinderii noaostre in 

cleştel1e, larg deschis, de forţe disproporţionat de mari ca nu
măr şi mai ole·s ca tehnică de luptă, a provocaot mare îngrijo
rare în condu·cerea politică şi mi.iteră, precum şi descurajarea 
în rîndurile luptătorilor. 

Am apelat 11.a ajutorul ailiaţilar, promis Î•n tratatul de ali
anţă, care, obosiţi după doi, a 0ni de l·upte gre:•e, au privit, cui 
braţele încrucişate, drama României, atacate de două imperii 
si doi auxiliari. 
, După două luni, de luptă c1rîn·cenă, în Transilvania şi Do
broge·a, armata româină, cu efo1c1tive.le reduse !o jumătate, lip
sită de puşti, tunuri şi muniţii, d trecut .în apărarea fron~i3relor 
(Carpa·ţi şi Dunăre) pe un front duhlu' decît ari. a1'.i.a 1ţi:or noş
tri, pe frontul di·n Franţa şi în pr:us, fă.ră ni.ci. o .rez3rvă. 

Tn aceste împrejurări, dramatice, s-·au produs !:)Vituri de 
trăsnet, pe frontul Jiului, apărat de di-.izia a XI-a hit General 
Cocorăscu Dumitru; :inamicul ·a pătruns în ţ.a·ră, frîi1gînd mun
ţii, ajungînd foarte repede la porţile Tg.-Jiului. 

Popu:a·ţia., de la poalele mu•ntilor Vî'.can, înspăimî·ntată, a 
luat cale·a pribegirii, iar comandamentei!e au ajuns în pragul 
disperării. 

Cu harta regiunii şi cu documentele în mî·nă, iată rezuma
tul operaţiunilor „Bătălia de l·a Jiu". 

în ziua de 9.X. 1916 M.C.G. apreciind că forţe:e inamice, 
din sectorul Jiului, sînt inferioare, a ordonat s•coaterea diviziei 
11-a, de pe front şi .trimitere•a ei la Piteşti, rezerva de M.C.G. 
Începerea dislocării la 10. X. şi terminarea Io 14. X. 

M.C.G. a mai ordonat să rămînă, la Jiu şi la Orşova, cite 
o brigadă mixtă şi o rezervă la Fitliaşi, formînd divizia l-a sub 
ordi·nul generalului de brig•adă Drag·alina loin. 

Tn dimineaţ.a zilei de 10. X., divizia a 11-a se găsea în 
apărare pe frontiera Gorjului întinsă pe un front de 70 km., 
de la Obîrşia Lotrului, P'Înă la vîrful Oslea, astfel : 
fo vf. Oslea, extrema stîngă a diviziei. 

- Brig·ada 21 Mixtă colone1I Jipa Const•antin, cu regimente
le de gorjeni, în sectorul est de Jiu, pe creasta topografică în 
masiwl Parîngului, pe vîrfuri, variind ca înălţime, între 1500-
2 500 m, cu 5 batalioane (2 în linia l-a şi restul în rezervă) 
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plus trei baterii de artilerie; un detaş1ament Lt. col. Pomponiu 
(dou·ă companii demoraliz·ate, încă de la 3 septembri~) şi o 
bateri1e de tunuri mici, în defileul Jiului la Polatişl.e (defileu în
gi.J·st, cit un bulevard, cu pereţii î1n·alţi, stîncoşi, de peste 1 500 
m. 

- Brigada 22 Mixtă, coloneii Anasta1siu Ion în sectorul vest 
de Jiu, pe creast•a topografică a culmei munţilor Vîlcaini, pînă 
la v:rfu! Siglăul Mare, pe vîrfuri variind între 1550 m şi 1870 
m cu 7 bat·a'.ioane şi 10 bat·erii de artilerie, înşir-ate în cordon 
sub ordinele direote a!.e comandantulu·i brigăzii, cu post de 
com.a·ndă :a pi:hetu1l de qrănic1eri Buliga. Lingă el se mai gă
se·au : co!•onetl Obog·eanu Mihail, Lt. colonel Teodorescu şi Mlă .. 
dinescu care nu comandau nimic si lt. colonel Pelroianu Scar
let, comandantu! arti!eriie sector'ului. 

- Detaşamentu! Muncelui Mic, sub comanda maiorului 
Truşcu!escu Mihaiil cu 3 baita:io•ane şi ·O baterie (un bat·alion 
din Regt. 41 Col. Obogeanu era comandat de un locotenent). 

- Compania 16/18, Lt. Toma Ioniţă, la vf. Neagu, 
Rostovan. 

- Compa·nia 3/18 Lt. Ghiţescu Nico!ae la vf. Macrişul. 
Ambiele companii au fost date de Brig·ada Col. Jipa). 

- CoIT.pan·ia 5/41 Cpt. Ju!ea (panicată la 4. IX. la Băniţa), 

- Două campanii din R. 26 (panicate I.a· 3 septembrie şi 
comprimate în unia) sub comanda Cpt. Dumitrescu Ilie, la o
bîrşi·a Lotrului (extrema dreaptă a diviziei). 

- Rezerva diviziei : un batar'.·ion, din Brigada col. Jip~, 
la Bumbeşti, un escadron de călăraşi şi o companie de c1 -
clişt·i, la Hurez). 

- Postul de coma·ndă ari diviz:.iei, Io Hurez unde se mai gă
seau 100 oameni, făr·ă puşti şi fără instrucjie. 

Divizia mai a•ve·a formaţiuni in·capabile de luptă (320 oa
meni scutiţi şi reforma·ţi, 157 oameni P.S. !a Bumbeşti, 3 com
p·ani,i mină de lucru, cu !ape.ţi şi tîrnăcoape, sub comanda 
Cpt. Sadoveianu l·on la Tg.-Jiu). 

Telefonu! fix permanent a·I teritoriului : Oslea, R•ost-ov·an, 
Muscerlu! Mic, Buliga, P·aiuş (în defileu) R·ecea (vf. Sapa) ~i O 
bîrşia Lotru, servea de legătură între Divizia 11 ~a şi brigăzi şi 
mi·:.ile detaşamente. între brigăzi şi bata!ioane nici o legă-tu
ră. 

Toate companiile nu mai aveau decît cîte un ofiţer, sau 
doi, în loc de 5 şi în schimb golurile erau umplute, parţi·al, 
~u dte circa 40 reformaţi şi dispensaţi fără puşti. 
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Iarna a ven·it repede î·n munţi şi oamen.ii se af:au pe stîn
ca go·a:ă îngheţată, fără echipament corespunzător. 

Grupul de d:v:z:i Reneral von Kn 1eussl, de forţa unei a·rma
te bine utilată, cu ·O mare masă de artilerie, de toate ca:ibre
le şi mari can.iiăţi de munli, era dispusă astfel: 

- Grupa colone1. Stavrnski, de tăria unei divizii, î•n faţa 
Brigăzii 21 miX'tă Col. Jij.a Constantin. 

- Grupa genera: Busse, divizia 11 bavareză, întăr:t.ă cu 
trup·e de munte, în faj1a brigăzi,i 22 Mixtă şi dataşamentu1lui 
Munce:u Mic. 

- Grupa general Schmid:·, divizia a 6-a cava:erie germană 
(6 regimente) întărită cu două bata:ioane intanterie (un divi
zion de mi1raliere şi două baterii, în faţa companiei 16/18 Lt. 
Toma lonită. 

în urma acestui grup, •se găsea în curs de debarcare, la 
Pui şi Haţeg, Divizi·a 7-a Cava•1erie, ca1re, împreună cu a 6-a 
formau Corpul de cavalerie general vo·n Schnettov. 

J.n urma u·nui bombardament de artilerie g·rea, de o vio
lenţă fără precedent, ciocanele de foc fiind mutate de pe un 
bata1lion pe a1:tul din linia l-a de la Pmîng pînă la Munce.u 
Mic, inclusiv, apărarea de p•e culme·a Vîlcanului a fost dărî
mată pînă în seara de 10. 8. 

Co:onelul Anastasiu, cu coloneii fără comandă, 2 maiori, 
o duzină de ofiţeri inferi-ori, cu grupurile de comandă şi ostaşi 
fără puşti - resturi de circa 1300-1500 pancaţi, numai cu sa
cul de merinde pe umeri, care se ~ăseau în afara tirului arti
leriei ucigătoare au scăpat cu fuga. 

Anastasiu şi Pe·troianu au ajuns la postul de comandă al 
diviziei, la. Hurez, în dimine•aţa de 12. X, raporHnd neadevă -
ruri ; iar r·estul a fost oprit î-n seara de 13. X., în pila·sa de la 
Copăcioasa, sud-est de Tg.-Jiu, de artileriştii care şi-au pierdut 
tunuril·e. 

- Lt. col. Homoriceanu, cu 3 batalioane, escadronul de 
oava.'.erie şi compania de ciclişti, s-a predat, la 11. X., în vă
găuna de Jo, Vaideei. 

- Detaşamentul Muncelul Mic a părăsit poziţia la tir'!1P 
şi s-a împrăştiat în reRiunea Romaneşti - Ceaur sud de Tg.-J1u. 
Maiornl Truş·cule•scu (fugar re·cidivist : 16 augU'st la Petroşani, 
3 septembrie lia Meriş·or, 20 sep~embrie '.a Cîmpul lui Neag) 
s-a ascuns, ca dezertor 5 zi:e, de la 10-15. X, cînd Lt. col. 
Dumitrescu Constantin (Turcu) 1-a prins umblînd forfota înt·r-o 
căruţă de Ceaur, pretexHnd că îşi caută batalioa·nele pierdu-
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te, pentru a se retrage w ele către Olt. La 15. X. Lt. coii. De
joianu, adunînd fugarii din Det,aşamentul Truşculescu. a ra
portat că „circulă şi devas·tează satel•e". 

- Compania 16/18, Lt. Toma Ioniţă, a .luptat disperat timp 
de 3 zile, în retragere, atacată co·ntinuu de Diviziia 6 c1aval.erie 
ge,rmană şi în seme de 13. X. a ajuns în tranşeele de pe Frîn
ceşti, unde a sosit în ajutorvl detaşamentului Maior Dumitrescu 
Gheorghe (6 companii şi o baterie de 1artilerie) :a care, a doua 
zi, s-a adăugat C 3/18 de la vf. Macrişului. 

Aceste două hat·alioane au oprit definitiv ieşirea din munţi, 
a diviziei inami,ce, prin lupte înverşunate, de la 13-16 X. cînd 
această divizie a primit ordin de retragere în Va,lea Jiului 
româ-nes:::, de unde a pornit ofensiva. 

Brigada 21 Mixtă, colonel Jipa, din masivul Parîngu·I, a 
rezis~,at atacului şi în ziua de 12. X. a contra.aitac.at pentru a 
degaja brigada 22 Mixtă, de la vest de Jiu, dar tocmai cînd 
resp:nsese pe inamic şi înc1epuse urmă11irea lu1i, ·a· primit ordin 
să rupă •lupta şi să S'e retragă la. Bumbeşti, pentru înco}onarea 
spre Olt. 

Tn dimineaţa de 11. X., generalul de divizie Cuker Ion, 
comandantul armatei l-a, a raportat situaţia gravă a Diviziei 
11-a Cocorăscu şi perico:ul iminent al invaz·iei O:t.eni·e·i (Divi-
zia şi Armata l-a nu mai aveau nici o rez.ervă). · 

A raportat că a trimis, pe ,·os, un deaş·ament de 6 compa
nii de '.a Baia de Aramă şi Fi ia.şi, cu o bateri.e, care proba
bil nu via putea ajunge la t·imp, în ajutorul C. 16/18, că a dat 
ordin Corpului I Armată să trimită în grabă 2-3 bata1lioane, 
cu tirenul !a Tg.-Jiu. 

A cerut să se amine s,coaterea diviziei de pe front, ·aflată 
în luptă în refrage1re, urmă6tă de forţe super!o·are inamice. 

Ca final, a cons·iliat M.C.G. să •aprobe retragerea, în or
dine a trupe~or de la Jiu şi Cema pe stinge Oltulu·i, cu cit mai 
p~ţin1 eyierder1i ! Cu.'.cer a început săparea· de tranşee pe ma1lul 
O.tu.u:). 

Răspunsuil M.C.G. a fost brutal : înlo·cuirea lui Cuker cu 
Driag1a'.ina şi a generalului Lupescu Alexandru, şef de sta: ma
jor al Armatei l-a, cu Lt. colonel Găvănescu Const1antin adău
gind : „ternnul nu se va ceda dedt pa•s cu pas, contraatacînd 
mar eu. Trebuie a se u>i'.iza aptitudinea fundament,ală a solda
tu:ui nostru: vredni6a la atac. Orice defecţiune tr.ebuie repri
mată imediat, cu pedepse capitaile. 

Ape'.u·ri1'.e 1!ui Cocorăscu, Cu'.cer adresate regei'.u'i, penku în
to9rceirea demobol.izaţi:or la luptă, au fost stri.gate în pustiu. 



Tn după amiaza zilei de 11. X. generalul Dragalina a ve
nit la Craiova, unde generalul Cu:cer 1-a p·u·s fo curent cu s:• 
tuaţia· şi i ... a sugerat (i-a ordonat - ·'.iber fii.nd în judecata sa, 
să ia măsuri'.e ce crede), să aducă două batalio·ane de !a Cer
na, cu care să co·ntraatace la Dobriţa, unde inamicu'! a pă
truns în ar·ipa stîngă a div:ziei 11-a (în această zi, divi·z:a şi Ar
muta credeau că Brigada Anastasiu se găsea în :uptă pe a:i
niamentul Scărişoara - Bu!.iga şi că nici un batalion nu s-a 
pierdut). 

Drag,alina a dat imediat ordin Diviziei l-a să trimită pe 
jos, în cunul nopţii, ·'. 1a Baia de Aramă, două bata1:ioane şi o 
baterie, sub comanda Lt. col. Dejoianu Ion. 

Inamicul ·a pătruns dinspre Muncelu şi înaintează spre Do
brita. 

· A raportat M.C.G.-u'.ui că a· dat ordine severe pentru scoa
t.ere,a de trupe p1entru Piteş.ti. 

f,n dimine·ata zilei de 12. X. a sosit la P.C. al diviziei la 
Hurez, unde a ·g·ăs.it pe Col. Anmta·siu şi Lt. Co1l. Petroianu şi 
în ordinul de luare a comenzii a :pr·ecizat: „Trupa care nu· mai 
p·oa·te să îna.inteze, să moară pe loc", depăşind ordinul rege
lui (Cine se p·utea duce 1'.a f.uga·ri şi dezert·ori, să '.e citească ordi
nul ?) 

A dat apoi ordin gen1eralului Cocorăscu, să ple·ce îndaHJ 
la Piteşti·, Lt. Col. Mărcu:,escu, şef de stat ma.jar, .să rămînă' 
pe :oe pentru î:-nbarcarea serv,:c1iilor şi a· nu;ni pe Co:. Ana,sta
siu, comandant al trupe·lor de la Ji·u. (Acesta n-a· voit să rnpor-. 
teze ce s-·a întîmplait cu Br·ig1ada sa 21 Mixtă şi timp de 8 zile 
Armata l-a şi M.C.G. nu vor a.fla nimic despre dezastru·! de 
mai sus, d:n z·i'.e'.e de 10 şi 11 oct. 1916). Genern:u: Draţ.Ja:ina 
a plec·at cu· maşina în defileul J1iului de unde Lt. c::il. Pomponiu 
fugise cu ostaşii să,i pe u·rme:e· restu·rilor unilăţi.'.·or panicate ale 
8.1/41 de la. Vîrfuil Cîndetu,:1. 

Condus de căpitanul P.îrvu Boerescu a ·ajuns aproape de 
măinăs~irea Lainid, în faţa Bat. 5 Ciclişti german. Răn,:,t g~av, 
a fost eva,wat la Bucuresti unde a deiceda.t în z.iua de 24. X. 
Căpi~-anu'. Boerescu Pîrvu' şi-a a'coperi1t incapacitatea de of·iţer 
informator cu o neprevăzută apariţie a unei patrule inamice, 
ca·re ar fi tre1wt peste pereţii Brateului' - Locuri'.e Re'.e, M-rea1 
Lainici, pe unde numai capr·a neagră p·oate tre.ce. Lt. col. Pom
poni·u ·n-a fost înt.rebat de nimeni. să spu,nă ce ştie. 

tn urma rănirii generalului Dragalina, în ziua de 12 oct. 
1916, situaţi.a devine şi mai gmvă. (Armata 1-·a n-are coman-
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dcnt ; Diviz.ic 1-c de csemeinec) Lt. col. Găvănescu, în rol de 
comandant de armată, a ordonat : 1. Colone•lul An1cstosiu va 
comande trupele de 11.a Jiu şi va conlu1cra cu Lt. col. Dumi
trescu (Turcu) ş·ef de stat major al Diviiziei 1-·c, care va conduce 
oper1cj"iile. 

2. Div1izi·o va rezista pe poziţia întăr.ită (Arsuri - Hurez) şi 
în caz de aitac, în forţă ol inamicului, se va retr·cge către 
01.t. 

Coii. Ancstc·siu a tirimis or1dinu: de retmgere a trnpe.:or, de 
la Jiu, căfre Olt, el găsindu-se înt.re coloane. A refozct imixti
u·nec lui Tur·cu şi a dat ord;n Bri1găzi.i 21 Mixtă, col. Jipc să se 
retrngă în poz.iţic die '.a Bumbe.şti, und~ va p~imi ord:ne de ur
mcire. 

Tn dimineaţa zile·i de 12. X. :inamiwl ·a pătruns în Hurez. 
Abia ple1ccse Dragclinc spre def.ileu şi Anastasiu, Mărcu:escu 
şi Petrc·ianu cu scăpat în fu.ga cutomobilu'.•u;. 

Col. Jip·a a· adus, în cursul nopţii de 12/13 X. trupe.le de 
la Bumbeşti şi a ocupat poz1iţia a două batal.:oane. Batc:io;1u'. 111 
18 a fost cerut şi trimi.s :a Tg.-Jiu pentru a forma· arieqarda 
paznici.:or de la Copăcioa•sa; ce'.e1'.a·lte batalioa·ne au fost pre
luate pentru ai'.t·e sectoare la 11 /X. 

În seara de 13. X. colo·anele inamice ou ajuns: în gura 
defi.leului la Bumbeş!i, '.ia Porcenii Birnici pe· Jiu, unde inamicul 
a trecut Jiul în gara Bumbeşt.i dar a fost respins de colonel 
Jipa. A reuş:t să or~anizeze cape•·e de pod î·:i faţă la Tet·;la si 
Ic 4 km nord Vădeni; iar fo Ras·oviţo ·a interceptat şoseaua 
ncţiona:ă Bumbeşli - Tg.-Jiu - Tismicna : şosea rocadă. 

Colionelul Anc·stasiu ~i generalul Pet1a'.c, nou sosit la co
mando provizorie a armatei, erau disperaţi. Colonelul Anas
tasiu ştia că, de la Bumbeşti pînă Ic Frînceşfii, pe un front de 
40 km nu se ~ăsec n·ici o fracţiune de trupă amică, pentru a 
întîmpina cu puşca în mină pe inamic. 

M.C.G. o aVct de Ic generalu!'. Drcgia'l·inc că !a· 12. X. tru
pele de pe Jiu erau „într-o goană înapoi cu legăturile orga,1i
ce distruse" (Draqalina nu cunoştea însă întreg dezastrul). 

Tn seara z·ilei de 13 oct. M.C.G. a repetat ordinul lu.i Gă
vănescu, că, da·că nu se mai po·ate rezis·ta, să se retragă ~re 
Olt. 

Pentru a nu fi capturat de inamic, Anastasiu s-a dus la 
Copăc·ioasa, unde a aflat că vor sosi două batalioane de la 
0'.t (cele ordonate de Cu'cer}. 

La ora unu noaptea, a dat ordin Bat. li. 18 să se înapoie
ze fo TetHq. pentrl! ~ă1 „inamicul tai~ ·r~tmg_er~a· Birigăzii col. 
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Jip a·" 
Către dimineaţă a pr·imit un ordin al Ivi Dumi·trescu 

Turcu, care între ·altele glăsuia : „Det•aşamentul Dejoianu va 
at·aca pe inamic în direcţia Dobriţa. Grupul Jiu va susţine a
tacul lui De;o.ian1u". 

Pentru a intimida pe Anastasiu, •a s·cris dedesubtul ordinu
lui : „Coma·ndantul Diviziei" l-a (ss) Genera.I Cristu - personal 
inexistent în zona; iar el a· c·ontrasemnat ca şef de s~at major 
al diviz.iei. 

Co'.. Anastasiu n-a dat importantă hîrtiei lu·i Turcu. ln 
cursul nopţii de 13/14. X. a sosit la Brădiceni Lt. col. Dejoianu 
cu 2 batalioane şi o baterie, extenu·ate după un marş forţat 
de 100 km. 

Ba~a:ionul 11/18 a ajuns dimineaţa la Tetila, obosit după 5 
zi:e fără repaus; lupte, marşuri şi contrama·rşuri. A atacat în
dată pe inamicul din capul de pod, care îng1.oba şoseaua na
Jiona:ă şi linia ferată. 

Comp•ania sa se găsea în rezervă înapoia stîngii ce:orlalta 
3 comp·an·ii din :.inia 1-a a atacului. 

Din proprie iniţiativă, fără a mai raporta, compania a ple
cat la ·ataoe. A trecut Jiul. 

Jumătate, cu subit. Vîku Ion a atacat în spate, coloana 
prin.cipală havareză (col. Vogt) la Sîmbo·~in, iar cea•.al.tă jumă
tate a a1:ergat .:•a Arsuri•, unde a captu.rat arti.'.eria inamicu.J.u;· 
- 2 baterii de obuziere intacte, pe ca·re le-a întors imediat 
împotriva duşmanului. Gornistul Horia·n Draica că:are pe un 
cal german, a ajuns repede cu raportul la col. Jipp1a. 

Tnain~e de înserare, Ş·tfrea telefoni·că a ajum ·la co1J.onelul 
Anastas·iu, de la acesta l·a Lt. col. Găvănescu, şeful de sfat 
maj·or al armatei 1-·a, c·are, entuz·i·asmat a strig·at: ,,ura : să tră-
1a·scă sublocot." Pătrăşcoi·u comanda·ntu•: companiei 2-a, iar de 
'.a acesta la Buftea la M.C.G. 

Co:o·ana bavareză de la Sîmbotin - Tetila a intrat în pa
·nică şi a fugit în dezordine către munji, prin păduri· şi hăJişu1ri, 
pe ploaie tore1r:iţia·'.ă, antrenînd la fu.gă şi Batalionul de :a Por-. 
ceni - Simi.ci., p·e Jiu. Tăi·ndu-i-se retrage-rea pe dmmu·: care a 
veni·t, a lăsat :a Schela toate tunuri:e pierdu·te de Br:.gada A -
nastas:u, în fu.ga de .:ra 12. X. 1916 (15 tunuir·i). 

Timp de 24 ore, cele două bater-ii de obuziere germane 
au tras şi împrăştiat în munţi col·o·anele germane, cărora li s-a 
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tăiat, de Comp. 7/18, legăturile telefonice cu spatele, în re
tragerea lor prin Rugi şi Hurez precum şi convo·aiele în retra
gere de fo Sche1'.a către Poiana, Mihai Vi·teazu. 

în ziua de 15. X. un batalio·n i1namic ,a încercat un contra
atac pe·ntru redobîndi.rea bateriilor pi,erdute. Prin luată- g1rea a 
fost respins spre seară de Comp. 5 şi 7 /18 sub conducerea că
pita·nu'.ui Popescu Ni·colae. 

în aceeaşi semă, general·ul Pet,afo a ordonat să fie îm
barc.ate pentru Olt, cele două baterii capturate, cu atelaje şi 
muniţ:: „Din 40 tunu·ri, ale sectom'.ui' vest de J,iu, au scăoat cu 
fuga în ziu·a de 12 octombrie 1916, numa·i 2 care au ajuns la 
Copăcioasa). 

- Det.aşamentul Dejoianu (2 bat.alio1aine, combinate şi o ba
terie) condus de .it. co.I. Dumitrescu - Turcu, după un marş de 
apropiere ,a ·atacat, în după amiaza zilei de 14. X. 1916, Bat. 
111 13 bavarez l1a R·asovit·a - Lelest·i. Dumitrescu Turcu a adus a
oolo si bateria de la F;încest·i :. Det. Maior Dumitrescu Gheor-
ghe. · · 

Căpitanul Terpu, cu ba,ta,li·onul său de mehedinţeni, a silit 
pe inamic, ataoîndu-1 în flancul stîng, să se retr.agă căo~re Vă
!ar:, în cursul nopţii. 

în seara de13, bă:·ălia era pierdută. 
în seara de 15, victoria de Io Jiu era oîştigată. 
Eco·!ul acestei victorii a trecut gr·aniţele ţării şi generalul 

Folkenhayn a recunoscut înfrîn!=Jereia. 
16. X. 1916 Divizia 6-a cavalerie. germană a primit ordin 

să se retraRă la Cîmpul lui Neag, în Valea J.iului apusean. 
Viscolul a înoeeput şi Divizi.a şi-a aruncat tunurile în pră

pastie. 
Generalul Petala ,a ordonat trupe~or de la Jiu, obo.s-ite să 

·~ntre î1n cant·onamente şi detaşamente mixte să urmă-rea~că pe 
i·narric. 

Compania 7/18 o pr1imit ordin de urmă.rire. Tn z,:ua de 17. 
X. a ajuns după 18 km aproape de Buli!=l·a, străbăHnd plaiu'! 
Hurezului la Scăriş,oaro unde a capturat 38 priz·on·ierr şi a îm
prăştiat un bat,aVion SU'rprins î1n bivuac. 

în ziu1a· de 22.X. l1a muin~ele Pleşa a cap.turat un se1rgent, 
un caporal şi 22 so!daţi din Reg. 18/in·f. Osteirode, nou so·sit 
în zonă: Compain;a 7/18 a· fost înce'rcuită si distrns·ă. 

Tn ziua de 16.X Petafo 1a· dat ordin ca,· pînă ~a 18.X să-i fie 
înain+ate rapo1arte!e de oper1a'tiuni, si~uaţiile zil•nice de efectiv, 
bule~inele de in.fo·rmaţie, dărîl>e de seamă, etc. pen·tru zile:e de 
10, 11, 12, 13, 14, 15 X. 
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Ce pu.teau să scri·e pe hîrti·e fogarii şi deZ'ertorii? 
Mi.i si mii de oameni au di·spărut de pe cîmpU'I de luptă 

în ziua de 10.X. si odată cu ei sciripte!e şi secret1arii, furi3rii. 
iMorţii şi di·spăruţii n-au mai vorbit şi prizonierii repatri

aţi n-a·u fost întrebaţi de nimic. 
Nimeni 11-'0 consimţit să rap.orteZ:e vreo defecţiune (şi s-au 

comi1s destu:1e). 
Nimeni n-a reprimat :1uarea meri~elor una.ro şi î:npănarea 

a•l.to111a· cu e'.e. 
Tîrziu de t·ot, după două decenii, către sfîrşitul vieţii sa:e, 

Anastasiu s-a spovedit poiporU'lui, în broşura sa·: 110 pagi-nă 
din războiul nostru de întregi.re", astfel : pag. 7 „Re~iragerea 
începea de îndaM ce inamicul punea artileriea sa· în a1cţiune". 

Em efectul demora:iză1rii. 
P1a•g. 19 „încă din dimineaţa de 12 octombrie 1916 situaţia 

era disperată. 
Pag. 51 11 Mora·lul acestor trupe nu mai era capabil de re

zis.tentă; ·astf.el că pe dată ce inamicul punea în mişca·re tru
pe:e sale, ostaşii noştni începea.u .retra:g.erea-; iar răs?,îndiri'.e 
l·or p·e o aş1a întindere de ter1en acope·rit şi neregu:·at ' (adică 
păduri, hăţişuri, văi etc.) „s.căpau fortamente din mîna şefi
lor". He p1ăst1ra'U distanţ.a de 4 km de i1namic". 

Nimeni n-a cunoSJCut mai bi1ne de·oît Ana1stasiu, care a scă
pat cu fuga· (50 km Me1rişo1r - Curti-şo•ara ; 20 km Bulig.a - Hu
rezu; 20 km Hurezu· - Tg.-Ji·u - Copăcioasa) moralul Brigăzii 
sale 22 mixtă. 

La Arma·ta l-a Craiova - a· scris Averescu, în notiţe:e sa
le - Viotoria de I.a Ji1u a fost sărbă~o1rită cu discursuri şi şum
pa·nie. 

Bate fierul pînă-i cald ! 
îndată Găvănescu a pus pe Petala să semneze rapo.rtul 

către comandant·ul suprem : 
11P·entrn răsplata imediată a braviurii şi c·apa·cită<ţii a·:elora 

oare fără preget au lupta~ zi şi noapte şi au îndrepta·t o situa
ţie, care părea· di·sperată dacă nu s-·a1r fi restabi'.i·t ord'.1nea în 
tirupe·le debandate, p·entru modul inteligent ·cum au condus ope
raţii·le, re·spectu·os roig pe Ma1jestate·a Voastră, a-mi permite 
să propun deocamdată, pe co!one·l·u·I Anast.asiu Ion la· gr1adul 
de general de hrigadă şi comandant al diviziei 1-a pe Lt. co
lonel Dumitrescu C. şi Dejoi1ainu Ion la g.radul de colonel şi 
pe maio:rul Trusculescu M. l·a graidul de Lt. co!onel. 

Telegrafic a·u fos.t înaintaţi, pe ziuo de 14.X., Găvănescu, 
Dumitrescu, DejoianU', Twsculescu, Ana·stasi•u a fost omis, Gă-
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vănescu s-a răzbunat pentru neexecutarea ordinului său. Fuga 
de sub bomba:rdamentu'I ucigător, pentru a o.cupa altă poziţie, 
în,apoi, er·a j1ustificarn. 

Aruncarea· puş11ii, fug·a fără gînd de oprire, dezertarea 
din faţa inamicului şi predarea fără luptă, erau s·a1ncţi,onate, 

de codul penal mi>litar, cu momt·ea. 
Clemenţa regal·ă i-a, făwt uitati la stîlpul infamiei, nu 

numa·i p·e ei, ci şi pe trădători. 
TotaVitatea lupte:or de la Ji.u, purtate de Divizia a. 11-a 

Io 10-17.X. o lua,t ofici:a•I denumirea de Băitălia de la Ji·u, ca
re .a cu!mina,t în ziu1a, de 14.X. 

îndată după bătă'.ie, adică- mai pre•cis la 18 oct., N. Ior
ga a scris în zi·arul său, Neamul Românesc : 

„Un ofiţer de rezervă a fă-cut o isprnv·ă, din ace'..ea ca-re 
trebuiau trecute a·lătu.ri de v:.otorii în comuni·ca·tul ofi:::i·a-1. Ni
colae Pătrăşcoiu, cu cîţiv·a oameni ai lu:, a luat do1uă baterii 
de ·obuziere de 105 m/m, l•a Ji1u şi a început a împroşca din 
e'.e pe duşman. A făcut m;nuneo fiindcă era pe pămîntu·'. 0'.u.i"~ 

în ca-rte•a· sa, „Răz:boii1u1I noS'tr'U", în note zilnice, vo'.umul 
al II-iea, pagina 162, a scris: 

„Am pl·ecat la răzhoi cu conştii·nţa că nu se putea a'.Hel. 
Unii au avut încredere, cîţiva ch:a,r entuziasm. 

„La bu!e0tinele de victori·e suf:etele s-au deschis bucuroa-
se. 

Deu•năzi, J,a veş•ti'.e despre un ma·re succes în o:tenia., oa
menii s-au î:l1brăţişat şi au plîns. 

So'.da,ţii au arătat o uitare de teamă şi i,nteires personal, 
care îi aşează înhe cei mai vajnici luptători, care a,u apărat 
o ţară \llreodată". 

De atunci, au trecut an,i şi ani( ... ) 
Competentă, în ,ana'..izare·a· docuiTlente~or timpu'.ui, a,fJa

te în arhiva M.St.M., era Secjia 8-a Istorie, dar această siec
ţie a· permis sustrageri de a•cte şi a colaborat la falsuri. 

în urma răzho:ului•, mulţi vite;i se arntă ! 
Cronicari scamat,o: i, vînzăto: i de pietre fa:se, auto,ri gră

biţi să fie comideraţi istorici militari, stăpîni pe cenzură şi 
arhivă, a'U pus la incuba~or go,go;i:e şi au scos, din uitaţii :a 
stî'.pul infomie1i, glorii'.e, atroibu.:ndu-!e g'.oria, „vajn:cilor lup
tători, care au stat drept în faţa mo.rţii la Jiu. 
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Cavalerul ordinului Mihai Vite1a•zu, Colonel Boeres:u Pîr
vu (·era decorat, care a· furat meritul sub:ocotenentu'.-ui V·îlcu 
Ion), şi-a· povestit, după 59 aini, de :a Bă-tă'.ia de :a Jiu, aven
turiole SC'le războinioe, în hroş1ura : De :a Jiu ~a· Măr·ăşe·şti (Se i
sul Româines·c - Crai·ov.a). 

Cei ce l-au ajutat să-şi tipărească stupidităţi!e l-au î~
pins în prăpa1sti·a •ridicolul1ui. 

Gîzel.e, ca·re încearcă să ascundă lumi·na· farului, se pierd 
în întuneric cu aripele arse. 

- „Niimic nu e mare, dacă nu e onest", ·a sp•us Cice.ro. 
Neamul r·omâinesc înh1eg a·re drept1ul să ş•tie adevă·rul ca

re nu poate fi a·scum l1a infi1nit. 
Cercetă·tori de foctură mora·lă a mari:or noştri istorici : 

A.O. Xenopol, N. Iorga şi C. Giurăscu, vor şterge pa.~a ( ... ). 
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