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Generalul G. A. Dabija –
un reprezentant de marcă al generaţiei sale

Familia lui G. A. Dabija
G. A. Dabija s-a născut la Iaşi, la 20 septembrie 18721, şi a murit la
Bucureşti în anul 19572. Născut la un an după căsătoria părinţilor săi, Natalia şi
Alexandru3, în familie a primit o educaţie aleasă, temeinică, în spiritul
responsabilităţii faţă de viaţă, al devotamentului purtat înaintaşilor şi al respectului
suprem datorat ţării, astfel alegându-şi cariera militară, unde a promovat până la
gradul de general4. „Steaua conducătoare trebuie să-ţi fie numai vechiul nume pe
care-l porţi şi pe care strămoşii tăi l-au purtat cu cinste, el îţi dă multe obligaţiuni,
mergi, dragă George, pe calea românismului integral, spre tot ce este bun şi
sănătos, mergi la datorie, la faptă şi la muncă constructivă” 5, i-a spus mama sa
imediat după absolvirea facultăţii. A ţinut seama de învăţămintele materne, peste
timp putând afirma: “Eu am conştiinţa împăcată că mi-am servit ţara, armata şi pe
Regele meu cu credinţă, cinste şi devotament”6. Întreaga existenţă i-a fost călăuzită
de aceste principii, cu preţul sacrificiului uneori.
Un rol foarte important în viaţa sa l-a avut tatăl, Alexandru Dabija, avocat
de profesie. Acesta l-a iniţiat în tainele procesului de comunicare. „Tatălui meu îi
datoresc faptul că scriu inteligibil şi vorbesc la conferinţe cu un oarecare talent
1

BAR, Manuscrise, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară, (1893-1920),
Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată, f. 98.
2
ACNSAS, dosar I 375530, Dabija Gheorghe, f. 36; Conform lui Gheorghe Bezviconi, Necropola
capitalei, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, 1968, p. 108, generalul Dabija Gheorghe,
mort în anul 1957, la 85 de ani, a fost înmormântat în cimitirul Bellu Militar. Demersul acesta se
înscrie unui domeniu de cercetare abordat recent, referitor la personalitatea generalului G. A. Dabija,
iar stabilirea datelor de naştere şi deces reprezintă unul din rezultatele cercetării. În volumul
Personalităţi ale gândirii militare româneşti, vol. I, coord. Petre Otu, Bucureşti, Editura Academiei
de Înalte Studii Militare, 1997, p. 136, se furnizau următoarele date biografice cu privire la generalul
de brigadă Dabija Gheorghe: „n. 20 noiembrie 1872, Iaşi – m. ? 1943”.
3
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 451.
4
Ibidem, f. 552.
5
Ibidem, f. 2.
6
Ibidem, f. 47.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s.n., Istorie, LXI (2015), p. 395-412.
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oratoric”, mărturisea G. A. Dabija în memorii. De asemenea, respectul şi grija
pentru un mod de viaţă sănătos, tot tatăl i le-a insuflat: „Întâi sănătatea şi viaţa şi
apoi restul!”7. De altfel, tatăl îl cunoştea foarte bine: „fiul meu are o inimă foarte
bună, e foarte milos şi bun de caracter”8.
Imaginea pe care o avea despre sine în perioada admiterii la Şcoala
Superioară de Război, în anul 1896, era următoarea: “Eram tânăr, subţire, dar bine
proporţionat, eram sănătos, foarte rezistent şi cu mare putere de muncă”9. Spre
bătrâneţe, G. A. Dabija avea o înălţime de aproximativ 1,68 metri, ochii căprui,
părul castaniu, cu început de chelie10. Printre pasiunile sale s-au numărat: schiul11,
vânătoarea şi lectura. “Am avut destul timp ca să şi citesc, eu niciodată nu mi-am
pierdut timpul prin bodegi sau la jocul de cărţi”12.
Amintirile din cariera militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri,
năravuri şi Sisteme de altădată (1945) sunt laconice în prezentarea de informaţii
referitoare la viaţa sa privată. Din surse conexe am aflat că a fost căsătorit de două
ori. Prima soţie a fost Eugenia Moga13. Din căsătoria cu Eugenia (Moga) Dabija a
avut două fele, pe Margareta şi Graziela14. În martie 1916 a început divorţul, care a
fost întrerupt în august 1916, din cauza izbucnirii războiului15. Procedurile au fost
reluate în 1919. La 26 octombrie 1919 s-a recăsătorit16 cu Minerva, fostă Domşa17,
fiica protopopului din Orăştie18. Minerva Dabija, după moartea soţului, a avut de
înfruntat interogatoriile şi detenţia comunistă (1959-1960), la Penitenciarele Jilava
şi Văcăreşti, apoi urmăririle – confiscarea casei19.
G. A. Dabija – scriitor militar
G. A. Dabija şi-a valorificat prin scris experienţele profesionale, de la
stagiile de pregătire practică în Germania şi Austria, din perioada 1901-1903 şi

7

Ibidem, f. 48.
Ibidem, f. 48-49.
9
Ibidem, f. 43.
10
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=fise_detinuti_politici/fise_detinuti, Fişe matricole
penale, Generalul Gheorghe A. Dabija [28.IX.2015].
11
BAR, Manuscrise, S 20(1) / XXXI, Corespondenţă G. A. Dabija – A. C. Cuza, Carte poştală trimisă
pe data de 3 decembrie 1942 din Copenhaga.
12
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 109.
13
AMR, fond DCI, Memorii Bătrâni, General G. A. Dabija, Litera D, Curent 27, f. 1.
14
BAR, Manuscrise, S 6(1) / DLI, Corespondenţă G. A. Dabija – A. C. Cuza, f. 1-3; „Universul”,
Anul XXXIV, Nr. 8, 9 ianuarie 1916, p. 3.
15
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 2-3.
16
Ibidem, f. 7.
17
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=fise_detinuti_politici/fise_detinuti, Fişe matricole
penale, Minerva Dabija [28.IX.2015].
18
„Gazeta Oficială, publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi Ţinuturilor româneşti
din Ungaria”, Sibiu, 1/14 Decembrie 1918, Nr. 1, Lista delegaţilor cari au fost trimişi din partea
cercurilor electorale la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia.
19
ACNSAS, dosar I 440739, Dabija Minerva, f. 1-3.
8
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190620, până la activitatea de diplomat militar în Bulgaria şi Serbia între anii
1910-191321 ori participarea efectivă pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial
(1916-1919)22. Scrierile militare i-au marcat viaţa, oferindu-i maxima libertate de
exprimare, însă i-au provocat şi cele mai mari prejudicii, constituind capul de
acuzare al instanţelor comuniste, după care a făcut arest la Penitenciarele Jilava şi
Văcăreşti, în perioada 8 august 1952 – 18 ianuarie 195523 (Fig. 1).
Activitatea sa a fost apreciată de contemporani, de la reprezentanţii Casei
Regale, Academia Română sau presa din ţară sau străinătate, la superiorii săi ori
ofiţerii şi soldaţii din subordine. „Poate că în aprecierile mele am greşit într-un fel
sau altul, totdeauna am fost însă de bună credinţă”24, nota în Amintiri din cariera
militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată
(1945), un adevărat testament moral lăsat generaţiilor viitoare.
Cărţile şi articolele cu tematică militară scrise de către G. A. Dabija s-au
impus prin raportarea directă la aspectul practic al pregătirii trupelor, prin concizie
şi studierea comparativă a lucrărilor referitoare la instrucţia marilor armate ale
lumii şi istoria militară universală, prin capacitarea de înţelegere a resorturilor
umane care determină luarea deciziilor de ordin militar sau politic, ce se răsfrâng
asupra viitorului unei ţări.
Analizând informaţiile memorialistice cuprinse în Amintiri din cariera
militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată
(1945), în Catalogul de referinţe al Bibliotecii Academiei Române, informaţiile din
Arhive sau presa vremii şi parcurgând mare parte din lucrări, am identificat cinci
categorii de scrieri ale lui G. A. Dabija:
I. Cărţi şi articole de istorie şi diplomaţie militară:
a) Cărţi referitoare la Războaiele Balcanice: Războiul bulgaro-turc din
anul 1912-1913, carte ce a primit din partea Regelui Carol I medalia Bene Merenti
clasa I, de aur, în anul 1914, iar Academia Română i-a conferit Premiul
„Adamache”, pe baza raportului lui N. Iorga25. Prima lucrare despre Dobrogea de

20

BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 111.
Ibidem, f. 284-291.
22
Ibidem, f. 553-554.
23
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=fise_detinuti_politici/fise_detinuti. Conform Arhivei
Direcţiei Generale a Penitenciarelor (astăzi Administraţia Naţională a Penitenciarelor) publicată
on-line de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Fişe
matricole penale, pe numele Dabija Gheorghe, născut la Iaşi, la 20 septembrie 1872, de profesie
general, cu origine socială mic burgheză, apolitic, reiese acuzaţia de „uneltire; în calitate de scriitor
militar a făcut propagandă contra U.S., pentru continuarea războiului”, conform Codului penal
comunist, Art. 209. Aceasta a fost cea mai răspândită încadrare care li s-a aplicat celor condamnaţi
pentru delicte politice.
24
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. II.
25
Ibidem, f. 348.
21
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Sud, Cadrilaterul Bulgar, care a apărut cu doar câteva săptămâni înainte de
intervenţia militară a României în Bulgaria26.
b) tematica – Primul Război Mondial – Armata română în Războiul Mondial
(1916-1918), scrisă în patru volume, de-a lungul perioadei 1928-1937, cea mai
valoroasă carte a sa, o lucrare de referinţă în bibliografia Primului Război Mondial;
c) Cronici militare ale celui de-al Doilea Război Mondial apărute în ziarul
„Curentul” (1941; 25 iunie 1943-23 august 1944)27.
II. Scrieri militare despre pregătirea trupelor de Infanterie. Din această
categorie fac parte 11 cărţi, unele reeditate, cea mai apreciată fiind Instrucţia
practică a companiei de Infanteriei (1904), la care se adaugă articole tipărite în
„Revista Infanteriei” şi „Revista Armatei”.
III. Lucrări care au stat la baza creării şi funcţionării Şcolii Naţionale de
Stat Major. Exemplul cel mai concludent îl reprezintă Regulamentul de manevră şi
de luptă al Infanteriei (1910), prin aportul căruia armata română a fost racordată la
standardele armatelor moderne ale lumii.
IV. Scrierile motivaţionale prin intermediul cărora a pledat în mod direct
principiile şi valorile perene, precum: adevărul, demnitatea, patriotismul.
Enumerăm aici cartea Dresaj sau educaţiune? şi articole din „Revista Infanteriei”:
Patriotismul nostru, Tactica aplicată – marş, staţionare, luptă, la care se adaugă
memoriile sale.
V. Memorialistica reprezentată de lucrarea inedită, Amintiri din cariera
militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată
(1945), aflată în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române. Cele aproximativ 700
de pagini ne prilejuiesc descoperirea vremurilor contemporane autorului, a
personalităţii şi carierei generalului G. A. Dabija. La această lucrare se adaugă
volumul publicat în anul 1936 – Amintirile unui ataşat militar român în Bulgaria
1910-1913.
G. A. Dabija a început să publice în anul 1904, când avea gradul de
căpitan. Atunci el a editat volumul Instrucţia practică a companiei de Infanterie, ce
cuprindea 359 de pagini şi o planşă. Cartea „a făcut epocă”, devenind manualul
după care ofiţerii de Infanterie au realizat instrucţia până în anul 1916. „Cu această
lucrare ieşisem din umbra necunoscutului, ca scriitor militar”, după care au urmat
foarte multe alte scrieri28. Dedicaţia, studiul susţinut, mentalitatea modernă, spiritul
critic i-au permis tânărului ofiţer să se afirme în domeniul scrierilor militare, după
cum consemna în Amintiri din cariera militară...: „Vâltoarea carierei mele m-a
îndreptat în alte direcţii, totuşi dacă nu am fost profesor de istorie militară, am scris
şi tipărit în schimb, istorie militară”29.
26

Daniel Cain, A Military Attache in Bulgaria: Major Gh. A. Dabija, în Identitate, cultura şi politica
în Sud-Estul Europei / Două colocvii româno-bulgare, coordonatori Cătălina Vătăşescu şi Constantin
Iordan, Brăila, Editura Istros, 2014, p. 237-248.
27
ACNSAS, dosar P 76268, vol. 2, f. 219.
28
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 92-93.
29
Ibidem, f. 104.

Generalul G. A. Dabija

399

Cum publicase Instrucţia practică a companiei şi era la curent cu
domeniul, G. A. Dabija a fost însărcinat să realizeze un studiu comparativ între
regulamentele româneşti şi cele străine: francez, german, austriac, italian, englez,
rus şi japonez30. În 10 decembrie 1909, prin Înaltul Decret nr. 3344, a intrat în
circuit Regulamentul de manevră şi de luptă al Infanteriei. Regele l-a decorat
pentru această scriere militară cu ordinul „Bene Merenti cls. a II-a”, prin Înaltul
Decret nr. 455/191031.
Aflat în poziţii de comandă a proiectat instrucţia pe baza scrierilor şi
experienţei sale militare şi le-a aplicat la Batalionul 6 Vânători în 1903-1904, la
Batalionul 9 Vânători în perioada 1 aprilie 1904-1 aprilie 1905, mai târziu la
Batalionul 2 Vânători Regina Elisabeta (1914-1916) şi la Regimentului 6 Infanterie
Mihai Viteazul, în 1916. Principiile dezvoltate de ofiţerul G. A. Dabija au fost
adoptate de întreaga armată32.
Experienţa de diplomat militar în Bulgaria şi Serbia (1910-1913) a expus-o
în cartea Războiul bulgaro-turc din anul 1912-1913 pentru care Regele Carol I l-a
onorat în anul 1914 cu medalia „Bene Merenti clasa I”, de aur, iar Academia
Română cu Premiul „Adamache”, pe baza raportului lui N. Iorga33. Ca semn al
gratitudinii faţă de datoria de soldat îndeplinită în capitala bulgară, faţă de viitorul
Rege al României şi faţă de Coroană, a fost decorat în februarie 1911 cu „Coroana
României” în gradul de ofiţer, de către Regele Carol I34.
Pentru activitatea sa de scriitor militar, reprezentativă este lucrarea Armata
română în Răsboiul mondial (1916-1918), dedicată memoriei soldaţilor care şi-au
dat viaţa pentru realizarea Românei Mari: „Închin această a mea lucrare memoriei
ofiţerilor, subofiţerilor, caporalilor şi soldaţilor morţi pentru Patrie în răsboiul din
1916-1918 prin care s-a realizat idealul naţional”35.
Cartea cuprinde analize de ordin strategic, tactic, psihologic ale
desfăşurării confruntărilor. Impresionantă prin cele 2335 de pagini şi 66 de
crochiuri, a devenit o lucrare de referinţă în studiul perioadei amintite. Valoroasa
operă este bazată pe însemnările personale din timpul războiului, la care s-au
adăugat documentarea la Secţia Istorică a Marelui Stat Major sau cea efectuată în
arhivele din străinătate, de la Viena, Spandau, München şi Dresda, plus studiile,
memoriile şi carnetele de campanie ale multor ofiţeri, documente netipărite, ceea
ce îi asigură un caracter integrat, obiectiv36. Citarea ordinelor Marelui Stat Major,
descrierea detaliată a amplasării efectivelor, evoluţia raportului de forţe de la o zi la
alta, hărţile color aferente, surprinderea stării psihice a militarilor se constituie într-

30

Ibidem, f. 129.
Ibidem, f. 135.
32
Ibidem, f. 68.
33
Ibidem, f. 348.
34
Ibidem, f. 284-291.
35
Generalul G. A. Dabija, Armata română în Răsboiul mondial (1916-1918), vol. I, Bucureşti, 1928,
p. 1.
36
BAR, fond A 1710, General G. A. Dabija, Amintiri din cariera militară..., f. 530.
31

400

Delia Bălăican

o cronică inestimabilă în reconstituirea filmului Primului Război Mondial
desfăşurat pe teritoriul României.
Onoarea de a prefaţa cele patru volume scrise de către generalul G. A.
Dabija i-a revenit superiorului său ierarhic în timpul războiului, generalul
Averescu, şi, în cunoştinţă de cauză, acesta admitea: „Războiul este dus de oameni
şi activitatea lor este produsul modului lor, bun sau rău, de a gândi”37.
Linia directoare a acestui demers a fost de a arăta greşelile făcute, pentru a
putea fi evitate în viitor, dovadă a bunei cunoaşteri a situaţiei internaţionale, care
nu excludea izbucnirea unui nou conflict armat major. „Am ţinut seama că critica
este uşoară, când are cineva la îndemână toate elementele, dar activitatea pe
câmpul de răsboiu, în mijlocul necunoscutului, sub influenţa ştirilor variate şi
contradictorii, este grea, este copleşitoare; acolo când tunul bubue, când gloanţele
de armă şi mitraliere şueră, când moartea seceră fără milă floarea naţiei, trebuiesc
comandanţilor nervi tari, sânge rece şi o tărie de caracter ce nu se poate întâlni la
toţi muritorii [...]”38, afirma G. A. Dabija.
Experienţa de militar, când în toiul confruntărilor ordinele superiorilor erau
fie contradictorii, fie veneau întârziere, l-a îndreptăţit să caute cauzele acestor
disfuncţionalităţi. „Slăbiciunea în conducere a fost şi din cauza diluărei armatei,
care a avut ca urmare o împingere de jos în sus, aşa încât mai pe toate treptele
comandamentului am avut comandanţi improvizaţi. Deci, lipsa de pregătire şi
punerea în capul diferitelor comandamente a nepregătiţilor au condus la greşeli
grave operative, pentru care nici nu pot fi făcuţi răspunzători făptuitorii acelor
greşeli, ci vinovaţi sunt aceia ce i-au pus în capul acelor comandamente”39.
Nu pierde din vedere nici latura pedagogică şi morală a instrucţiei.
Ignorarea respectului cuvenit şi celui mai simplu soldat avea consecinţe dintre cele
mai grave în timp de război. „Ca consecinţă logică şi determinantă a şcoalei
timpului de pace, a perioadei de comprimare morală a subalternilor, am avut de
suferit o mare lipsă de iniţiativă în timp de războiu, aproape la toate treptele
ierarhice. Aceasta a fost desigur şi o foarte mare nenorocire, care s-a resimţit
necontenit în tot cursul campaniei noastre; rarele iniţiative lăsate jos au fost
sdrobite repede şi scurt de treapta ierarhică superioară. Iar rezultatul? Frica de a lua
orice dispoziţie, grija de ce va zice şeful a condus la un fel de paralizie operativă,
despre care Clausewitz zice că: „cea mai rea măsură, pe care o poate lua un şef,
este de a nu lua niciuna”40.
Cartea a avut o recunoaştere internaţională printre specialişti încă de la
apariţie, fiind semnalată, de exemplu, în Istoricul Armatei Austro-Ungare, redactat
de Arhiva de Război din Viena41 sau în „Revue du génie militaire”, Paris, 1929,
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unde era caracterizată drept o „remarcabilă operă, foarte bine ilustrată”42. Expresie
a eleganţei şi generozităţii specifice lui G. A. Dabija, rămâne aprecierea sa din
memorii: „Această cinste ce mi se face mie, se răsfrânge desigur asupra Armatei
române şi scrisului militar român”43.
Scrierile motivaţionale au decurs şi din educaţia primită în familie şi
mediul prietenesc al Iaşiului, cu rost şi aşezare. A fost un neobosit apărător al
adevărului. G. A. Dabija şi-a asumat atitudinea generoasă, de implicare în
rezolvarea problemelor. Ideile şi valorile promovate s-au bucurat de un stil adecvat,
prin adăugarea de elemente pitoreşti în relatare, alternarea stilului sobru, cazon cu
imaginile lirice. În conferinţe insera „câte o digresiune hazlie, totdeauna în
subiect”, le ilustra cu fotografii, hărţi sau schiţe. Fin cunoscător al personalităţii
umane, atent la detalii, „a variat forma expunerei, care a suferit influenţa
atmosferei mediului auditor”, în efortul de redare a autenticităţii mesajului. Selecţia
valorilor conta, o altă idee transmisă de tatăl său44.
Încrederea în valorile clasice ale umanităţii a aplicat-o inclusiv în domeniul
militar. Broşura „Dresaj sau educaţiune?”45 scrisă în perioada când a fost căpitan,
în care stipula interzicerea bătăii în armată şi realizarea educaţiei prin puterea
exemplului şi a vorbei bune, a iscat discuţii aprinse printre superiorii săi. Generalul
Iarca a considerat principiile enunţate „aiurări socialiste”. Însă majoritatea
generalilor din Comitetul inspectorilor generali au apreciat lucrarea, încât raportul
înaintat Marelui Stat Major, referitor la presupusele idei socialiste, nu a avut urmări
negative asupra autorului46.
Scrierile lui G. A. Dabija relevă obiceiurile şi metehnele societăţii
româneşti, mentalităţile şi farmecul pierdut al vremurilor contemporane lui, oferă
date importante referitoare la pregătirea Războaielor Balcanice (1910-1913) sau
desfăşurarea Primului Război Mondial pe fronturile româneşti (1916-1918) şi
consemnează poziţia României în cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1944).
G. A. Dabija – ataşat militar în Bulgaria şi Serbia (1910-1913)
Bulgaria a fost cel de-al treilea stat în care Regatul român a decis să trimită
un ataşat militar, după Germania şi Austro-Ungaria. Primul ataşat militar acreditat
la Sofia fusese căpitanul Nicolae Petala, în 1904, urmat de căpitanul G. A. Dabija,
la acel moment şeful de cabinet al ministrului de război. Prin calitatea rapoartelor
sale, bazată pe analiza informaţiilor din surse deschise, ataşatul militar la Sofia a
avut posibilitatea de a influenţa în mod direct politica autorităţilor române. Nu
întâmplător, activitatea sa a fost strict monitorizată de serviciul bulgar de
informaţii. Sensibil la orice informaţie care ar fi putut aduce atingere statutului său
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de ataşat militar, G. A. Dabija va respinge însă, categoric, orice fel de acuzaţii de
spionaj care îi vor fi aduse. Indiferent de natura surselor sale, maiorul G. A. Dabija
este, probabil, singurul diplomat român care reuşeşte să afle, prin eforturi proprii,
de negocierile purtate între statele balcanice pentru formarea Ligii balcanice. Pe 14
aprilie 1912, acesta îi prezintă regelui Carol textul tratatului de alianţă bulgaro-sârb
şi a anexei secrete a acestuia, ambele semnate la sfârşitul lunii februarie 47.
Activitatea de diplomat militar i-a adus lui G. A. Dabija şi promovarea
rapidă în cariera militară. La data de 10 mai 1910 a fost înaintat la gradul de maior
şi, în aceeaşi zi, trimis la Sofia, ca ataşat militar, până în anul 1913 48. La Belgrad a
avut al doilea post de ataşat militar49. A urmat la 24 martie 1913 propunerea
Regelui Carol I de avansare în gradul de locotenent-colonel50, fapt atestat prin
Înaltul Decret 1148 din data de 1 aprilie 1914, când a primit prin Înalt Ordin Regal
şi comanda Batalionului 2 Vânători “Regina Elisabeta”, pe care l-a condus până la
30 martie 191651.
Importanţa majoră de care România se bucura la vremea respectivă în
Europa şi poziţia de prim rang ocupată de G. A. Dabija în sistemul politico-militar
al epocii ne este sugerată de apariţia sa pe coperta revistei franţuzeşti „Armée et
Marine”, la 15 noiembrie 1910, în Nr. 136. Pictorialul îi reprezintă sub titlul Aux
grandes manoeuvres de l’armée roumaine, pe Ion I. C. Brătianu, preşedintele
Consiliului de Miniştri, apoi pe generalul Crăiniceanu, ministrul de Război şi pe
maiorul Dabija, ataşatul militar român la Sofia52 (Fig. 2).
Despre misiunea de diplomat militar, G. A. Dabija a consemnat în Amintiri
din cariera militară... următoarele: „Eu mi-am iubit ţara şi tot ce am făcut în
calitatea mea de ataşat militar, am făcut numai în interesul ei superior, conform
instrucţiunilor ce aveam din partea Ministerului de Războiu, a Marelui Stat Major
şi în special din partea M.S. Regelui Carol I-ul, care m-a onorat cu încrederea Sa.
[...] Conştiinţa mea a fost atunci şi a rămas şi astăzi, după 35 ani (1910-1945),
complet liniştită şi împăcată”53.
Cariera militară a lui G. A. Dabija
Pentru perioada contemporană lui G. A. Dabija urmarea unei cariere
militare era onorantă din punct de vedere social şi reprezenta o sinteză a valorilor:
respectul faţă de înaintaşi, iubirea de ţară şi loialitatea faţă de Casa Regală.
Succesiunea înaintărilor în grade a ofiţerului G. A. Dabija a fost pe măsura
implicării sale profesionale, deşi de multe ori a avut de înfruntat atitudini
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retrograde. Diagrama promovărilor a fost următoarea: sublocotenent: 16.VII.1893;
locotenent: 8.IV.1896; căpitan: 28.XI.1902; maior: 10.V.1910; locotenent-colonel:
1.IV.191454. Avansarea în gradul de general la data de 1 septembrie 1917 a lui G.
A. Dabija a fost rezultatul recunoaşterii meritelor sale din timpul operaţiunilor
militare de la Mărăşti, conform Înaltului decret nr. 1405 din 1 decembrie 1917,
semnat de către generalul Averescu55. Demisia din armată a survenit într-un
context nefavorabil, creat în mod aberant, printre alţii de generalul Mărdărescu. Cu
toate consecinţele ce decurgeau dintr-un astfel de gest, G. A. Dabija a decis să-şi
păstreze integritatea morală56. Demisia sa a fost primită pe data de 1 iulie 1920 şi
înregistrată prin Înaltul Decret Nr. 2899 din 10 iulie 1920, semnat de către Regele
Ferdinand şi ministrul de Război, generalul Ion Răşcanu57.
G. A. Dabija a fost comandantul Brigăzii a 16-a Infanterie din Corpul IV
de Armată şi a luat parte directă în Bătălia de la Mărăşti (iulie-august 1917),
„dobândind un frumos rezultat, ţinând bine pivotul drept al întregei mişcări
ofensive”58, ceea ce l-a făcut să aibă „conştiinţa împăcată”, iar şefii săi, generalii
Pătraşcu, Văleanu, Văitoianu, Averescu să îşi exprime „completa lor mulţumire”.
Înaintat la gradul de general în ziua de 1 septembrie 1917, G. A. Dabija a fost
decorat cu „Comandoria Coroanei României cu spade şi panglică de Virtutea
Militară” şi notat de către şefii săi în Memoriul calificativ „cum nu se poate mai
bine”59. Caracterizarea reflecta profesionalismul şi dedicaţia sa: „Colonelul Dabija
este nu numai un bun ofiţer de Stat Major, dar un cunoscător profund al Infanteriei,
ceea ce va face din el un excelent comandant de divizie. Am fost prea mulţumit de
serviciile sale atât în birou, cât şi în exterior, fiind de un fericit exemplu al
îndeplinirii datoriei pentru ofiţerii de la Cartierul General al Armatei” 60. Proba
focului demonstrase toate aceste calităţi ale ofiţerului G. A. Dabija.
„Mărăştii şi Mărăşeştii urmau un sistem de mişcare, de alternare în spaţiu
şi timp, care însă iau o nouă caracterizare: Mărăştii reprezintă ofensiva înălţătoare
de avânt, iar Mărăşeştii defensiva de tenacitate şi îndârjire de oţel specific rasei
româneşti”, s-a scris în ziarul „Universul” paisprezece ani mai târziu 61. Localitatea
Mărăşti, sinonimă cu invincibilitatea armatei române, a rămas un reper al carierei
ofiţerului G. A. Dabija. Bătălia de la Mărăşti (iulie – august 1917) a reprezentat „o
victorie decisivă, care în tactică înseamnă aruncarea inamicului înapoi, sdrobirea
lui prin desorganizarea unităţilor sale, făcându-i prizonieri, luându-i material şi
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panicându-l”62. Strategul acestei confruntări a fost generalul Alexandru Averescu,
conducătorul Armatei a 2-a române, care a produs mari pierderi adversarului: 2748
prizonieri, capturarea unui numeros material de cavalerie şi infanterie. Au fost
eliberate atunci 30 de sate şi s-au câştigat 500 de kilometri pătraţi. Însă şi de partea
noastră sacrificiile au fost imense, însumate la 4888 de eroi, ofiţeri şi soldaţi ce îşi
dăduseră viaţa în aceste lupte de apărare a pământului strămoşesc63.
Generalul G. A. Dabija a luptat şi pe frontul Tisei, remarcându-se prin
profesionalism. În Foaia calificativă a generalului de brigadă Gheorghe Dabija, pe
anul 1919, din 1 noiembrie 1918 şi până la 1 aprilie 1919, semnată de Comandantul
trupelor din Transilvania, generalul Moşoiu, se specifica despre comanda Diviziei a
doua Vânători: „Cu toate că divizia s-a înfiinţat odată cu mobilizarea, totuşi
generalul Dabija, prin munca sa fără preget şi prin priceperea sa deosebită, a reuşit
cu mijloace restrânse să organizeze unitatea sa în cele mai bune condiţiuni. În zona
de ocupaţiune, afectată Diviziei a fost prestabilită şi menţinută ordinea cu tărie 64,
iar pe frontul Zam – Baia de Criş trupele diviziei şi-au făcut datoria în mod
desăvârşit. Generalul Dabija s-a ocupat cu mult succes de perfecţionarea instrucţiei
unităţilor înfiinţând un centru de instrucţie organizat în excelente condiţiuni, care a
adus roade foarte bune. Având în vedere că ne găsim în preajma unor acţiuni
militare importante, îmi rezerv dreptul de a-l caracteriza definitiv după terminarea
acelor operaţiuni. Îl propun la conferirea ordinului Steaua României cu Spade în
gradul de comandor şi cu panglica de virtute militară pentru merite la ocuparea
Transilvaniei”65.
Implicarea lui G. A. Dabija în construirea Mausoleului de la Mărăşti
Amintirea de neuitat a experienţei războiului i-a marcat existenţa lui G. A.
Dabija66. „Viaţa în tranşee este grea, chiar foarte grea, de multe ori tranşeele sunt
umede, pline de noroi şi apă [...] cade zăpada; umiditatea şi frigul intră în
musculatură şi în oase, vocea se îngroaşă. Hrana vine de la kilometri, cu greutate,
de multe ori cu întârziere; foamea se astâmpără, dar setea niciodată. Şobolanii şi
şoarecii de câmp aleargă pe sub picioarele oamenilor sau pe deasupra dacă dorm.
Toate acestea se uită şi se suportă, dar ceea ce nu se suportă uşor sunt torpilele de
artilerie ale inamicului, zgomotul exploziilor care zgudue tranşeele, te scoală din
somnul cel mai adânc, apoi tragerile de mitraliere şi de arme care zgârâe nervii [...]
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În Posturi de comandă este o enervare continuă; se grămădesc ofiţerii, telefonistul,
secretarul, sergentul major, agenţii de legătură, gornistul; acolo este un fel de du-tevino. Totuşi dimineaţa toată lumea se scoală veselă şi binedispusă”67.
Ca o ofrandă adusă faptului că a rămas în viaţă, G. A. Dabija şi-a dedicat
energia şi priceperea cinstirii memoriei eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.
După ce a scris timp de nouă ani cartea Armata română în Răsboiul mondial (19161918), vreme de alţi optsprezece ani, fără să fi primit vreo retribuţie68, în perioada 28
mai 193169 – 1 ianuarie 1949 a condus în calitate de Director General, Societatea
Mărăşti care a avut ca obiectiv ridicarea unui mausoleu pentru eroii neamului70.
G. A. Dabija a fost numit Director General al Societăţii Mărăşti de către
Comitetul Diriguitor la propunerea generalului G. Văleanu, după încetarea din
viaţă a predecesorului său, generalul Alexandru Mărgineanu. Atribuţiile fixate au
fost de a conduce şi administra Societatea Mărăşti 71. Societatea fusese fondată în
anul 1917 la propunerea generalului Alexandru Averescu, după ideea din timpul
confruntărilor militare a generalului Mărgineanu72. „Cea mai frumoasă operă
înfăptuită de Societatea Mărăşti” o reprezintă „criptele-mausoleu a căror frumuseţe şi
grandoare nu are egal în ţară şi, după arătările cunoscătorilor, ele sunt unele din cele
mai frumoase din Europa”, se afirma în Darea de seamă a activitatei Societăţii Mărăşti
de la înfiinţare (1917) la 1 ianuarie 194973.
Continuând activitatea de refacere a satului distrus în timpul războiului, G.
A. Dabija s-a preocupat de colaborarea cu arhitectul Şerbănescu pentru ridicarea
mausoleului, de urmărirea construcţiilor, inclusiv inscripţionarea numelor eroilor
pe cripte74. A considerat că funcţionarea în bune condiţii a şcolii este un factor de
dezvoltare a satului şi a militat pentru educaţia copiilor satului, mulţi dintre ei fiind
urmaşii eroilor şi veteranilor de război75. Pentru obţinerea de fonduri necesare
Societăţii Mărăşti a găsit soluţii diverse, de la iniţierea de măsuri legislative, până
la organizarea unei loterii 76.
În perioada directoratului generalului G. A. Dabija, Consiliul a aprobat
noile Statute ale Societăţii, dovadă a modului de lucru serios, a adaptării activităţii
organizaţiei în funcţie de evoluţia generală a societăţii româneşti, a importanţei
acordate aspectelor legate de legalitate. „A perpetua comemorarea acelor zile
67
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glorioase ale Neamului, din generaţie în generaţie, prin mijloace educative pentru
populaţie şi în special pentru tineret”, era scopul înfiinţării Societăţii, fiind
specificat în Capitolul al II-lea, art. 4, litera a77.
Din dorinţa de a imprima seriozitate manifestărilor organizate cu scopul
finanţării şantierului de la Mărăşeşti78, G. A. Dabija preceda serbările din diversele
oraşe ale ţării prin susţinerea unor conferinţe în care explica idealurile Societăţii
Mărăşti, izvorâte din istoria recentă a ţării. Spre exemplificare, din anul 1935 până
în 1949, acesta a susţinut 46 de conferinţe ilustrate cu proiecţii prin care se
popularizau realizările de la Mărăşeşti. Rezultatul material al acestor conferinţe a
fost de 488.372 lei, care, adăugaţi la suma colectată în perioada anterioară, însumau
2.982.347 lei, bani ce au revenit Societăţii. Din această sumă generalul G. A.
Dabija nu şi-a însuşit nici un leu, nici pentru cheltuieli de deplasare (tren, trăsuri,
hotel, mâncare) pe care le-a suportat personal, pentru continuarea ideii de a procura
fonduri Societăţii, fără diminuarea veniturilor cu cheltuielile personale 79 (Fig. 3).
„De fapt toţi membrii din Comitet nu au luat nimic niciodată şi nu primeau
absolut nimic: ei erau şi au rămas idealişti până la urmă, voind să lase generaţiilor
viitoare urmele unui trecut glorios şi măreţ. Atâta tot şi nimic mai mult 80”.
Mausoleul de la Mărăşti este opera arhitectului Şerbănescu, diplomat al
Şcolii Superioare de arhitectură din Paris81. Concepţia Mausoleului este unică, cu
construcţia pe două nivele subterane. La primul nivel s-a înfiinţat un Muzeu82, iar
la al doilea nivel subteran se află cele 12 cripte-osuare unde odihnesc cei
aproximativ 5342 de eroi cunoscuţi şi necunoscuţi83.
În 1934 s-a inaugurat statuia de la Mărăşti, în prezenţa Regelui 84. Planul
anului 1935 viza lucrări necesare finalizării criptelor-mausoleu şi a câmpului
istoric85. Sculpturile de la Mărăşti sunt opera artistului Aurel Bordenache 86. Se
dorea ca la 24 iulie 1935 „să se poată inaugura criptele şi monumentul care vor fi o
fală a neamului nostru87”. Însă cu toată mâhnirea membrilor Societăţii Mărăşti, deşi
criptele-mausoleu erau gata, nici în anul 1938 nu se putuse organiza ceremonia de
inaugurare a monumentului, întrucât încetaseră din viaţă Regina Maria şi Mareşalul
Alexandru Averescu88. Ca dovadă a preţuirii faţă de rolul ocupat în istoria ţării în
criptele de la Mărăşti „doarme somnul de veci şi mareşalul Alexandru Averescu,
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eroul naţional de la 1916-1918, înconjurat de ofiţerii şi soldaţii care şi-au jertfit
tânăra lor viaţă pe altarul patriei”89.
Contextul istoric şi-a pus serios amprenta asupra evoluţiei Societăţii
Mărăşti. În anul 1940 ar fi trebuit să-şi înceteze activitatea, iar patrimoniul să fie
preluat de Aşezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor, conform Monitorului
Oficial 176/1940. Măsura a fost amânată, mai ales că încă nu se realizase
inaugurarea monumentului. La 12 mai 1948, autorităţile comunicau Societăţii să
demonteze stema ţării ce amintea de regalitate. Prin decizia nr. 297/8 iunie1948
patrimoniul Societăţii a trecut în responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.
În fapt, Mausoleul a fost preluat de Minister, restul patrimoniului fiind preluat de
Primăria Mărăşti90. „Fie ca cei ce vor urma să fie mânaţi de acelaşi gând bun, să
continue, să apere şi să repare ceea ce în cursul timpului se degradează prin forţa
lucrurilor”, lăsa scris generalul G. A. Dabija, ca o datorie de onoare, în ultima Dare
de seamă pe anii 1917-1949, în calitate de Director General al Societăţii Mărăşti 91.
Urmaşii au înţeles valoarea de simbol a Mărăştiului pentru istoria naţională
şi prin proiectul „Drumul de glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial”,
care urmăreşte introducerea în circuitul turistic a mausoleelor din Focşani, Mărăşeşti,
Soveja şi Mărăşti şi a muzeelor din incintă s-a trecut la restaurarea, reabilitarea şi
consolidarea lor. Proiectul a demarat în anul 2009, iar inaugurarea monumentelor s-a
făcut în 2013 prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, gestionat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice92.
Relaţia cu reprezentanţii Casei Regale
Încrederea de care s-a bucurat în relaţia cu reprezentanţii Coroanei
României a fost dovedită de misiunile care i-au fost încredinţate de-a lungul
timpului. Regii Carol I şi Ferdinand au preţuit seriozitatea în îndeplinirea
îndatoririlor, viziunea reformatoare asupra armatei române prin modernizarea
regulamentelor şi impunerea caracterului practic al instrucţiei, precum şi
capacitatea organizatorică a lui G. A. Dabija şi i l-au încredinţat sub comanda sa pe
Prinţul moştenitor Carol al II-lea pentru efectuarea stagiului militar, la Batalionul 2
“Regina Elisabeta”, fapt desfăşurat între 15 decembrie 1914 şi 30 martie 191693.
O altă atribuţie pe care a îndeplinit-o a fost aceea de a afla numărul
victimelor Răscoalei din 1907. La începutul lunii februarie 1910, ministrul de
război, generalul Crăiniceanu, l-a trimis la Palatul Regal unde Regele Carol I îl
aştepta, la iniţiativa generalului Mavrocordat, pentru a-i da lui G. A. Dabija spre
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studiu un număr de 32 de dosare mari, prost clasate, referitoare la Răscoala din
1907. După trei săptămâni de lucru intens, cifra celor împuşcaţi în timpul Răscoalei
din 1907, stabilită pe baza documentelor cercetate de către Dabija, a fost de 1786,
comunicată într-un raport de 117 pagini, dactilografiat şi trimis Ministerului de
Război. Este cea mai obiectivă cifră vehiculată până acum, luându-se în calcul că
ziarele vremii ajunseseră să estimeze un număr de până la 11 000 de morţi 94.
Regele Carol I îi atribuie ataşatului său militar de la Sofia o nouă misiune
specială după semnarea Tratatului de la Londra, care pune capăt oficial primului
război balcanic. Pe 30 mai 1913, G. A. Dabija pleacă la Berlin cu două scrisori
confidenţiale din partea regelui Carol I pentru împăratul Wilhelm al II-lea şi pentru
şeful Marelui Stat Major al armatei germane. Nici măcar ministrul român la Berlin,
Alexandru Beldiman, una dintre persoanele de încredere ale suveranului român, nu
avea cunoştinţă de misiunea maiorului Dabija. Acesta se va achita de misiune în doar
29 de ore şi se va întoarce la Bucureşti purtând o scrisoare de răspuns a împăratului
german. Peste ani, G. A. Dabija va afla conţinutul mesajelor schimbate între regele
român şi împăratul german: obţinerea sprijinului diplomatic în favoarea unei
intervenţii militare în Bulgaria. Imediat după revenirea de la Berlin, ataşatul militar
român la Sofia îşi va lua în primire noua misiune, de membru al comisiei de
delimitare a noii graniţe româno-bulgare, conform Protocolului de la St. Petersburg95.
Un alt capitol important al relaţiei directe cu oamenii aflaţi la conducerea
statului îl reprezintă organizarea unui Serviciu de Contraspionaj. Sarcina a fost dată
de către prim-ministrul Ion I. C. Brătianu, la 10 noiembrie 1914, deoarece pe
teritoriul României foarte multe servicii străine desfăşurau activităţi de spionaj,
odată cu începerea războiului, în timp ce România nu avea încă organizat un
serviciu de informaţii. Motivaţia pentru care G. A. Dabija fusese cooptat în echipă,
pentru rezolvarea în termen de opt zile a acestei chestiuni, era aceea că în calitate
de ataşat militar în Bulgaria cunoştea mentalitatea şi tendinţele cercurilor
diplomatice străine. G. A. Dabija şi-a achitat şi această sarcină cu promptitudine96.
Misiunile atribuite au fost îndeplinite de fiecare dată cu responsabilitate, cu
gândul la viitorul ţării. G. A. Dabija rămâne un reper al generaţiei sale, viaţa,
cariera sa au fost dominante de dragostea de ţară, idee afirmată neîncetat, căreia i-a
împărtăşit şi îmbogăţit sensurile: „Deci, patria «Română» de azi este cea din trecut
şi cea din viitor, noi, cei de astăzi, formăm un inel al lanţului ce leagă pe
predecesori cu descendenţii noştri; noi avem sfânta datorie a o transmite
generaţiilor viitoare mai bogată, mai înflorită, mai mărită şi mai înălţată”97.
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Fig. 1. Generalul G. A. Dabija, Fişă matricolă penală (apud Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc –
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=fise_detinuti_politici/fise_detinuti)
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Fig. 2. G. A. Dabija în “Revue Armée et Marine“, Paris, 15 noiembrie 1910
(apud Bibliothèque nationale de France, http://gallica.bnf.fr/)

Generalul G. A. Dabija

Fig. 3. Referat autograf G. A. Dabija
(apud ANR, fond Societatea Mărăşti, dosar 6, f 80)
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General G. A. Dabija – A landmark personality of his generation

Abstract
G. A. Dabija was born in Iaşi, on September 20th 1872 and passed away in Bucharest in
1957. He was a military attaché to Bulgaria and Serbia (1910-1913). He fought for his
country in the battle of Mărăşti (1917) and on the Tisa front (1919) and, as recognition of
his contribution in the battle of Mărăşti, he was awarded the rank of General in 1917. He
resigned from the Army in defense of his dignity in 1920, but he continued to dedicate his
existence to the interests of his nation. G.A. Dabija became known as a military writer,
which later led to his detention in the communist prisons at Jilava and Văcăreşti (19521955). His monumental work in 4 volumes entitled ”The Romanian Army in The First
World War (1916-1918)” was published between 1928 and 1937. It relied heavily on
research carried out in national and international archives and it is dedicated to the heroes
who sacrificed their lives to the accomplishment of the national unity ideal. The archive
documents, the memoirs in manuscript in custody at the Romanian Academy Library, the
published books and articles stand as testimony that General G. A. Dabija is a prominent
representative of his generation.
Keywords: general G. A. Dabija; the first world war; the battle of Mărăşti; Romanian
military writer; political prisoner.
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