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Generalul Alexandru Averescu, comandantul trupelor romane
de pe campul de lupta, descria batalia de la Marasti ca fiind
''prima victorie adevarata a armatei romane moderne'', insa
cea care a urmat, batalia de la Marasesti a fost cea mai
semnificativa victorie a acestei armate in Primul Razboi
Mondial si, poate din istoria Romaniei, consemneaza volumul
''Romania in Primul Razboi Mondial'' (Glenn E. Torrey, 2014).
Generalul Alexandru Averescu, comandantul trupelor romane de pe campul de lupta,
descria batalia de la Marasti ca fiind ''prima victorie adevarata a armatei romane
moderne'', insa cea care a urmat, batalia de la Marasesti a fost cea mai semnificativa
victorie a acestei armate in Primul Razboi Mondial si, poate din istoria Romaniei,
consemneaza volumul ''Romania in Primul Razboi Mondial'' (Glenn E. Torrey, 2014).
O ceremonie militara a avut loc la Mausoleul Eroilor de la Marasesti, pentru a marca
implinirea, pe 6 august, a 98 de ani de la luptele purtate de armata romana, in Primul
Razboi Mondial, pe aliniamentul Marasti - Marasesti - Soveja - Oituz. Mausoleul Marasesti
a fost luminat intre orele 22,00 si 24,00, in culorile drapelului na?ional, pentru a marca
debutul manifestarilor de comemorare. 6 august 2015
Scopul imediat al atacului romanesc de la Marasti (11/24 iulie-19 iulie/1 august) a fost
acela de a ocupa Valea Putnei la 10 km catre vest, pentru a preintampina o preconizata
ofensiva inamica, potrivit volumului ''Romania 1866-1947'' (Keith Hitchins, 2017). Cu toate
ca Armata romana a atins valea, comandantul acesteia, generalul Averescu a dat ordin de
oprire a inaintarii, din cauza degradarii situa?iei din Gali?ia, unde trupele germane si
austro-ungare luasera Tarnopolul din mana rusilor la 25 iulie. Transferarea intaririlor ruse
din Moldova spre nord si prabusirea moralului si a disciplinei in randurile multor unita?i
rusesti i-au convins pe comandan?ii romani ca era nevoie de pruden?a.
Moldova - singura regiune a Romaniei care nu fusese ocupata - avea sa fie atacata prin
Bucovina si pe valea inferioara a Siretului, Puterile Centrale vizand nimicirea armatelor
romano-ruse, scoaterea Romaniei din razboi si deschiderea drumului spre Odessa,
urmand astfel sa fie asigurate Germaniei mijloacele economice necesare continuarii
razboiului, potrivit volumului ''Istoria romanilor'' (vol. VII, 2003). Refacuta si reorganizata,
Armata 1 romana a inceput deplasarea spre nordul si centrul Moldovei, ocupand un front
de 40 km intre Movilenii de Jos si Crangeni. In nordul Moldovei, pentru a se opri un
eventual atac dinspre Bucovina, a fost constituita o grupare de manevra, formata din cinci
corpuri de armata.
Armata romana trebuia sa-si inceapa ofensiva pe frontul de la Namoloasa in diminea?a
zilei de 13/26 iulie, potrivit prevederilor ini?iale, condi?iile favorabile fiind create in urma
succesului de la Marasti. Cu o zi inainte insa, Armata a 5-a rusa, care trebuia sa
coopereze cu Armata 1 romana in aceasta ofensiva, a primit ordinul sa opreasca
pregatirile de artilerie si sa amane opera?iunea pana la noi ordine. La randul ei, armata
romana a primit la 12/25 iulie ordinul de a suspenda ofensiva proiectata.
In Primul Razboi Mondial, in lunile iulie-august 1917, armata germana, incercand sa
strapunga frontul romano-rus si sa ocupe teritoriul Romaniei dintre Siret si Prut,
dezlan?uie in sectorul Marasesti o puternica ofensiva. Au loc lupte inversunate. Solda?ii
romani si rusi reusesc sa respinga atacul armatelor germane. In amintirea acestei victorii
a fost ridicat Mausoleul de la Marasesti.
Pe de alta parte, victoria ob?inuta de Armata a 2-a romana la Marasti a determinat
schimbarea direc?iei de ofensiva a Armatei a 9-a germane, comandata de feldmaresalul
August von Mackensen si proiectata ini?ial sa se desfasoare intre Siret si Prut. Acesta a
ocupat doar valea Putnei, for?ele de care dispunea in zona Namoloasa fiind deplasate in
zona Focsani-Marasesti-Adjud. Planul nou conceput urmarea spargerea frontului
romanesc la Oituz si la Marasesti, printr-un atac intre cotul Mun?ilor Carpa?i si Siret,
noteaza ''Mica Enciclopedie a Marelui Razboi, 1914-1918'' (2014), scopul final fiind
scoaterea Romaniei din razboi si crearea condi?iilor pentru patrunderea catre sudul
Ucrainei.
Confruntarile cunoscute generic ca fiind ''Batalia de la Marasesti'' s-au desfasurat
pe o lungime a frontului de cca 35 km, intreaga fasie a frontului avand cca 75 km
(intre Namoloasa si Valea Sarii).
Aici stateau fa?a in fa?a efective importante: de o parte Armata a 4-a rusa (care avea 84

de batalioane, 32 de escadroane si 79 de baterii) si Armata I romana, alcatuita din 6
divizii, dintre care una de cavalerie, trei brigazi, Grupul de artilerie grea, Grupul II
aeronautic etc. (for?ele luptatoare ale armatei romane insumau 170.000 de oameni); de
cealalta parte, Armata a 9-a germana, cu 174 de batalioane, 16 escadroane, 150 de
baterii, trei escadrile, o companie de ciclisti etc.
Ofensiva armatei germane la Marasesti a inceput printr-un violent bombardament de
artilerie, in diminea?a zilei de 24 iulie/6 august 1917, in momentul in care aici avea loc o
insemnata dislocare de trupe ruse, care erau indreptate spre Bucovina pentru a
preintampina un atac. Mari unita?i ruse (diviziile 71 si 34) au refuzat sa lupte si s-au
retras, insa armata romana si alte trupe ruse ramase pe pozi?ii au dus o lupta deosebit de
indarjita, inaintarea for?elor germane fiind intr-un final oprita.
Intre 24 iulie/6 august si 21 august/ 3 septembrie 1917, armata romana a fost intr-o
continua inclestare cu un inamic puternic, care urmarea lovitura de gra?ie pe frontul
romanesc, dupa repetatele infrangeri ale armatei ruse in Gali?ia. Disfunc?ionalitatea
armatei ruse trebuia sa fie acoperita rapid de unita?ile romanesti. In acest context,
generalul Constantin Cristescu a avut dificila misiune de a reconstitui linia romaneasca a
frontului, prin dispunerea unor noi pozi?ii de lupta in locul celor parasite de rusi pentru a
evita criza tactica.
In prima perioada a luptei (24 iulie/6 august - 30 iulie/12
august), trupele germane au atacat pozi?iile ruse, sperand sa
ocupe punctele de trecere de peste Siret, de la Ciuslea si
Movileni, dar au fost respinse cu sprijinul armatei romane. Un
alt atac german a silit trupele romano-ruse sa se retraga de la
Doaga. Contraatacul romano-rus de la 28 iulie/10 august pe
direc?ia Focsani-Marasesti si Siret nu a izbutit. Ca urmare,
generalul Constantin Cristescu a fost inlocuit cu generalul
Eremia Grigorescu si s-a creat un comandament unic
romano-rus, trecandu-se la reorganizarea trupelor.
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