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- Abstract - 

 

 The article deals with the events that took place during WWI, more 
exactly in the period comprised between the second half of 1917 and the first 
half of 1918, in Odessa and in other towns from Southern Russia. These places, 
at that time, sheltered a considerable number of institutions and persons from 
Romania. For the Romanians refugees from those places, the outburst of the 
Bolchevik revolution had unfortunate consequences. In the context of the 
anarchy that engulfed the whole territory of Russia, the Romanians became 
victims of acts of theft and terror. Among the persecutors, there were also other 
Romanian nationals, members of the Odessa branch of the Action Committee of 
the Social Democratic Party. Some members of this Committee originated from 
the town of Galaţi; they had been radicalized and had started to serve the 
interests of revolutionary Russia. Their actions are presented and analyzed in 
the present paper. 
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În timpul Primului Război Mondial, după ce o mare parte a teritoriului 

României a fost ocupat de armatele Puterilor Centrale, chiar de la sfârșitul anului 

1916, autoritățile române au evacuat, spre siguranță, un număr important de 

întreprinderi și instituții din București, Iași, Brăila și Galați în sudul Rusiei, în 

special la Odesa (Ucraina) și Chilia Nouă (Basarabia). Așa de pildă, la Odesa, au 

                                                        

 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (mihaeladami@yahoo.com). 
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fost evacuateunele spitale românești, cu bolnavii și personalul lor
1
, o școală militară 

de aviație și Șantierul Naval „Fernic” din Galați. La Cherson funcționa Arsenalul 

Marinei Române iar în diferite porturi din sudul Rusiei cea mai mare parte a flotei 

comerciale și de călători române. Împreună cu întreprinderile transferate provizoriu 

în Rusia au sosit aici și muncitorii care le deserveau. 

Evacuările făcute oficial de guvernul român, sau cele individuale, realizate 

din proprie inițiativă, au creat în orașele din sudul Rusiei o adevărată și importantă 

colonie română. Erau acolo parlamentari, înalți magistrați și funcționari, membri ai 

diferitelor comisii de aprovizionare și colaborări cu autoritățile ruse, ofițeri 

superiori, gărzi militare, și un număr însemnat de familii și persoane particulare. În 

unele orașe, ca Odesa, Cherson și Rostov pe Don, s-au deschis și licee românești 

pentru copiii familiilor românești refugiate. Se publicau ziare în limba română. 

Marile bănci românești aveau aici sucursale, iar unii comercianți din țară 

deschiseseră întreprinderi comerciale.
2
 

Pentru românii aflați în sudul Rusiei dramatismul războiului avea un ecou 

atenuat, viața părea să-și urmeze cursul firesc, chiar dacă era uneori tulburată de 

veștile îngrijorătoare aduse de pe fronturile de luptă sau de frământările ce urmaseră 

izgonirii țarului.
3
 Seria de evenimente care s-au succedat în Rusia, începând din 

toamna anului 1917, a pus însă repede capăt acestei relative liniști. Căderea 

guvernului Kerenski și instaurarea regimului bolșevic la Petrograd au pus România 

într-o situație dificilă, țara noastră fiind nevoită să înceapă negocierile de armistițiu 

cu Puterile Centrale. Mai mult decât atât, reverberațiile ideologice ale bolșevismului 

rus s-au răsfrântnegativ asupra persoanelor și instituțiilor evacuate în Rusia, riscând 

să submineze însăși stabilitatea socială și politică din Moldova.  

Pe fondul desfășurării Marelui Război, toată această derulare precipitată a 

evenimentelor petrecute la sfârșitul anului 1917 și începutul lui 1918 cuprinde 

episoade de interes, mai puțin cunoscute și documentate. Articolul de față relevă 

împrejurările în care, la Odesa și în alte orașe din sudul Rusiei, un număr însemnat 

de români au fost prinși în vâltoarea revoluției bolșevice, fie luptând în favoarea 

acesteia, fie numărându-se printre victimele tăvălugului anarhic care cuprinsese 

fostul Imperiu Țarist. 

La Odesa și-au găsit refugiu și câțiva dintre cei mai activi membri ai 

mișcării socialiste din țară: Cristian Racovski, Mihail Gheorghiu Bujor, Ion Dicescu-

                                                        
1Doctorul gălățean Alexandru Carnabel ocupa funcția de șef al spitalelor din Odesa (Emil 

Nicolau, Românii în ghiarele bolșevicilor, Lucruri văzute și trăite în Rusia, Editura Librăriei 

H. Steinberg, 1919, p. 15). 
2Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României. 1916 -1918,  ediția a II-

a, vol. III, Editura Casei Școalelor, București, p. 54. 
3Mihail Cruceanu, De vorbă cu trecutul, Editura Minerva, București, 1973, pp. 122-123. 
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Dic, Alexandru Nicolau, AlterZalic, Vasile Popovici,Alexandru Dobrogeanu-

Gherea, unii dintre ei pentru a scăpa de urmărirea autorităților române după agitațiile 

antirăzboinice pe care le provocaseră în țară, alții ca dezertori din armată. Alături de 

acești militanți cunoscuți ai social-democrației românești, radicalizați și puși în 

slujba intereselor Rusiei revoluționare, s-au numărat și gălățeni care au avut un rol 

însemnat în evenimentele derulate pe teritoriul rus, așa cum relevă documentele și 

propriile mărturii ale participanților la aceste acțiuni: Gheorghe Mușetescu
4
, 

GheorgheStroiciu
5
, Spiridon Dragomir

6
și Vasile Georgescu

7
. Fiecare dintre aceștia 

                                                        
4În ceea ce-i privește pe Gheorghe Mușetescu și Gheorghe Stroiciu considerăm relevante 

caracterizările realizate de comisarul regal, maior M. Demetrescu, așa cum reies din 

Ordonanța de trimitere în judecată, din mai 1919: „Gheorghe Mușetescu, născut în Călărași, 

districtul Ialomița, de profesie tâmplar, domiciliat în Galați, [...] pare un om cumsecade, 

liniștit și inteligent, de meserie tâmplar, lipsit de cultură și intrat de tânăr în tagma 

pseudosocialiștilor noștri, majoritatea inculți și străini de neam, care au înțeles poate altceva, 
numai socialismul adevărat și frumos nu, el împărtășește aceste idei confuze, auzite sub 

diferite forme și tendințe pe la întruniri, făcându-și convingeri greșite și periculoase contra 

siguranței statului. Sunt sigur că dacă Mușetescu s-ar fi cultivat și ar fi trăit într-un mediu 

sănătos și moral ar fi fost de folos țării. Mediul stricat însă, în care a trăit, l-a pervertit dând 

țării și societății un om periculos. 

Mușetescu, deși scutit, fiind revizuit, a fost mobilizat în Batalionul 45 Miliții Iași, de unde, 

prin luna septembrie 1917, dezertează stabilindu-se în Odesa, acolo se îmbolnăvește de tifos 

exantematic, iar după vindecare funcționează ca secretar și casier al Partidului Social 

Democrat – secția Odesa, cu tendințe bolșevice, deși nu-și schimbase firma al cărei 

președinte era vestitul revoluționar bolșevic Bujor, adeptul și tovarășulcredincios 

alfaimosului agitator și pescuitor în apă tulbure, Racovski.”(Activitatea desfășurată de 
Mușetescu Gheorghe, delegatul sindicatului muncitorilor din portul Galați și consilier 

comunal și alții în Războiul pentru întregirea neamului românesc. Campania 1916 – 1918, 

Raportul nr. 8114, din mai 1919, p. 4 - Muzeul de Istorie „Paul Pătănea” Galați, colecția 

Istorie contemporană, nr. inv. 12.151). 
5„Gheorghe Stroiciu născut și domiciliat în Galați, județul Covurlui, de profesie muncitor, 

[...]cu capul neregulat și figură rigidă, ochii scânteietori de patimi și întotdeauna la pândă, 

frunte încrețită, sub cutele căreia clocotesc gânduri și idei bizare și gata să izbucnească, se 

poate zice că e deștept, nu însă și inteligent, muncitor cu palmele în port și oriunde, a fost și 

bucătar pe vasul „Împăratul Traian” el își câștigă existența cu greu, lipsit de cultură, trăind 

într-un mediu vicios printre lucrătorii portului, mulți străini cu simțăminte dușmănoase țării 

care-i hrănește. Stroiciu își petrece timpul liber, după o muncă istovitoare, mai mult la 
cârciumă, înșelându-și oboseala și necazurile într-un pahar de vin și în discuțiile aprinse 

contra oligarhiei și a capitalului acestora. Stroiciu face impresia unei materii inflamabile, 

care, ferită de foc sau căldură prea mare, spre a nu se aprinde și a incendia, veșnic revoltat, el 

e omul de acțiune negativă, gata și capabil de orice, spre a-și atinge scopul. Rațiunea lui e în 

funcțiune de instincte și interese, ceea ce nu e bun pentru altul, e foarte bun și nimerit pentru 

el, distruge totul ca să clădească jaful, lenea, crima și dezordinea, când nepoftit, ține 

discursuri, face impresia unui animal care mugește articulând cuvinte fără șir [...]  

Gheorghe Stroiciu încearcă de toate ca să se pricopsească și se stabilește în Chilia-Nouă 

(Basarabia), în toamna anului 1917, înainte de a fi ocupată și alipită la țara noastră. Acolo, 
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(cu excepția lui Gheorghe Stroiciu) și-au consemnat faptele sub forma unor 

autobiografii sau memorii, predate Institutului de istorie al partidului și valorificate 

ulterior într-un volum intitulat „Amintiri ale foștilor voluntari români din Armata 

Roșie în timpul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și al războiului civil”, 

apărut la Editura Politică, în 1957,
8
 dar aceste pagini memorialistice au intrat și în 

arhiva Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați, constituind surse importante 

de documentare, în condițiile în care volumul mai sus amintit a suferit destule 

cosmetizări și omisiuni
9
, practici bine-cunoscute în istoriografia comunistă.  

Un alt important document pe baza căruia au putut fi reconstituite aceste 

evenimente este „Ordonanța definitivă de trimitere în judecată a învinuiților 

Gheorghe Stroiciu și Gheorghe Mușetescu pentru fapta de înaltă trădare”, întocmită 

de Curtea Marțială a Corpului 3 Armată, din 1 mai 1919, tipărită la Tipografia 

„Munca” din Galați sub titlul „Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe, 

delegatul sindicatului muncitorilor din portul Galați și consilier comunal și alții în 

                                                                                                                                               

Stroiciu avea legături directe cu bolșevicii ruși și cu Racovski și începuse a propovădui ideile 

revoluționare printre români, căutând să-și facă adepți și partizani din dezertorii din armata 

română.”(Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 3 - 4) 
6Odată cu intrarea României în război, Spiridon Dragomir a fost mobilizat la marina militară 

și detașat la o companie de pontonieri. În luna octombrie a anului 1917, împreună cu alți 60 

de militari a primit ordinul de a însoți șlepurile cu cereale care se evacuau la Odessa. 

(Amintiri ale militantului comunist Spiridon Dragomir,Fond Documentar, nedatat – colecția 

Istorie Contemporană). 
7 În perioada războiului a fost angajat ca tâmplar la o unitate tehnică a armatei ruse care era 

cantonată la Galați, alături de alți 14 lucrători români, tâmplari, zidari, tinichigii care aveau 

misiunea de a se deplasa în satele din spatele frontului, pe malul Siretului, pentru a construi 

băi și spălătorii pentru soldații de pe front. A avut astfel prilejul de a intra în contact cu ideile 

revoluționare propagate în rândul soldaților ruși de către delegații bolșevici veniți de la 

Moscova, Odesa sau Leningrad. În noiembrie 1917, echipei formată din români i s-a adus la 

cunoștință că armata rusă se va retrage în Rusia iar dacă doresc, îi pot însoți. Majoritatea 

celor care lucraseră în serviciul rușilor au decis să plece (Amintiri ale militantului comunist 

Vasile Georgescu, relatare consemnată de muzeograf Margareta Guziec,Fond Documentar – 

Istorie Contemporană) 
8 O variantă actualizată a acestor amintiri, căreia i s-a adăugat și un corpus de documente a 
fost publicată sub titlul „Marea Revoluție din Octombrie și Mișcarea Revoluționară și 

Democratică din România” la Editura Politică, în 1967. 
9
De pildă, doi importanți lideri ai secției din Odesa a Comitetului de acțiune al Partidului 

Social-Democrat, Cristian Racovski și Gheorghe Mușetescu, nu apar printre participanții la 

evenimentele revoluționare, deși rolul lor a fost semnificativ în această perioadă. Cristian 

Racovski a fost o victimă a Marii Terori exercitate de Stalin în anii 1936-1937, însă absența 

sa este greu justificabilă în contextul în care celelalte victime au beneficiat de atenția 

cuvenită a editorilor.În ceea ce-l privește pe Gheorghe Mușetescu, lucrurile sunt mai limpezi. 

După încheierea războiului acesta își reneagă convingerile comuniste și trece în tabăra 
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Războiul pentru întregirea neamului românesc. Campania 1916 – 1918”,sursă care 

ne oferă prilejul să aflăm și perspectiva autorităților române în legătură cu aceste 

fapte. 

De cealaltă parte a baricadei, în rândul victimelor, s-au aflat alți doi gălățeni, 

avocatul Zamfir Filotti și ziaristul Emil Nicolau
10

, acesta din urmă relatând în 

paginile cărții „Românii în ghiarele bolșevicilor”, apărută în 1919, experiențele 

dureroase trăite de românii din Odesa după victoria revoluției bolșevice, suferințe 

provocate chiar de compatrioții lor, mărturiile acestuia oferind o imagine mai clară a 

frământatei perioade pe care o traversa atunci Rusia.  

Primele manifestări anti-românești prind contur la Odesa, începând din iunie 

1917, când socialiștii revoluționari au pus bazele unui Comitet de Acțiune al 

Partidului Social Democrat Român, militând pentru încetarea războiului și 

răsturnarea ordinii sociale și politice din România.În cadrul comitetului din Odesa, 

Gheorghe Mușetescu ocupa funcția de secretar, în vreme ce la secțiunea din Chilia, 

președinte fusese ales Gheorghe Stroiciu, preconizat a ocupa funcția de ministru de 

interne al unei prezumtive republici românești.
11

 Cei doi s-au făcut remarcați prin 

virulența discursurilor revoluționare, ale căror ținte erau „oligarhia, dinastia, și 

guvernul”.Înființarea acestui comitet, ce pretindea a reprezenta social-democrația 

română, a fost dezavuată de vechii conducători ai mișcării socialiste din țară care s-

au desolidarizat în mod public de acesta, printr-o scrisoare adresată guvernului, 

declarând că activitatea secției din Odesa „nu cadrează nici cu tactica trecută, nici cu 

cea de acum a social-democrației române”
12

. 

Prin intermediul gazetei „Lupta”, sub direcția lui Mihail Gheorghiu 

Bujor,editată la Odesa începând cu 5 septembrie 1917, cu o apariție de trei ori pe 

săptămână, erau incriminate dinastia, guvernul și oligarhia română care „în mod 

criminal au vârât țara în război și prin minciuni, intrigi și furturi a dus-o de 

râpă”.
13

Întrunirile și demonstrațiile de stradă la Odesa, agitația revoluționară în 

rândul refugiaților români de aici, precum și răspândirea de manifeste și a gazetei 

                                                                                                                                               

socialiștilor democrați. Pentru această trădare va plăti cu propria libertate, fiind deținut 

politic în perioada 1951-1953. 
10Emil Nicolau conducea la Odesa ziarul „Vestitorul” care avea menirea de a explica opiniei 
publice din Rusia de Sud punctul de vedere al autorităților române cu privire la evenimentele 

ce se petreceau în cursul războiului. Cum ziarul „Vestitorul” constituia un obstacol în calea 

dezinformărilor practicate prin intermediul gazetei „Lupta”, condusă de M. Gheorghiu Bujor, 

încetarea apariției acestuia a constituit un primobiectiv urmărit de revoluționarii români aflați 

la Odesa. 
11Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 5. 
12V. Liveanu, Influența revoluției ruse din februarie 1917 în România, în „Studii”, Anul IX, 

nr. 1, 1956, p. 26. 
13 Ion Russu Abrudeanu, Pacostea rusească, București, 1920, p. 307. 
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„Lupta” în rândul soldaților și  populației din Moldova au constituit principalele 

direcții de acțiune ale secției Partidului Social Democrat de la Odesa, având ca scop 

destabilizarea statului român. 

Radicalizarea așa zișilor social-democrați români din Odesa seface simțită 

tot mai pregnant după ce, în octombrie 1917, la Moscova și Petrograd, 

guvernulKerenski a fost înlăturat și puterea a revenit partizanilor lui Lenin. Ca 

urmare, către sfârșitul anului 1917, anarhia era în creștere în Rusia, iar la 

Odesa,începând cu data de 13 ianuarie 1918, s-au declanșat lupte de stradă între 

trupele ucrainene și cele bolșevice pentru cucerirea orașului.După câteva zile de 

lupte, la 20 ianuarie 1918, bolșevicii, susținuți și de flota Mării Negre, au pus 

stăpânire pe Odesa și pe toată regiunea înconjurătoare. 

Odată cu intrarea Odesei sub control bolșevic românii au avut de suferit, 

devenind ținte ale jafului și terorii. Situația s-a complicat și mai mult după ce, la 27 

ianuarie 1918, trupele române chemate în ajutor de Republica Moldovenească au 

intrat în Chișinău. Ca urmare a acestui fapt, guvernul sovietic rupe relațiile cu 

România, iar împotriva românilor refugiați la Odesa încep adevărate represalii. Deși 

guvernul român angajase negocieri cu Rumcerod-ulpentru salvarea coloniei 

românești aflate la Odesa, sosirea lui Cristian Racovski în oraș a spulberat toate 

încercările de a asigura securitatea acestora. El a instituit un „înalt colegiu 

autonom”, sub președinția sa, compus din bolșevici ruși și români, având autorizarea 

bolșevicilor de la Petrograd să guverneze la Odesa, alături de Rumcerod. 

Totodată, Comitetul de acțiune social-democrat a înființat, în decembrie 

1917, un Comitet militar revoluționar român
14

, al cărui scop a fost acela de a recruta 

și înregimenta în batalioane revoluționare petoți dezertorii din armata noastră. Au 

fost lansate numeroase apeluri și manifeste prin intermediul cărora românii refugiați 

în sudul Rusiei erau chemați să lupte pentru apărarea și consolidarea puterii 

sovietice dar și împotriva armatei române „intervenționiste”. Țintele acestei 

susținute propagande au fost, pe lângă dezertori, lucrătorii români
15

,soldații din 

spitalele și școlile de aviație evacuate temporar în fostul Imperiu țarist. 

                                                        
14Gheorghe Unc, Români în Armata Roșie, în „Magazin Istoric”, Anul I, nr. 7, octombrie 

1967, p. 15. 
15Despre starea de spirit ce domnea în rândul lucrătorilor din Șantierul Naval gălățean aflăm 

din mărturiile căpitanului Ionescu Gheorghe, din Regimentul 10 Artilerie, aflat în portul 

Odessa.Potrivit acestuia, gradul de contaminare cu ideologia bolșevică al lucrătorilor din 

Șantierul Naval gălățean era destul de ridicat:„îndată ce trupa și-a făcut apariția în port, chiar 

din prima zi, soldații erau acostați de lucrători din șantier care căutaseră a le vorbi oferindu-

le țigări și ziarul „Lupta” în mod gratuit, dar trupa refuza ofrandele lor. Căutau ei să-i 

convingă despre ideile lor invitându-i să ia parte la întrunirile lor. Eu eram ținut la curent de 

tot ce se petrecea, deoarece acești lucrători n-aveau altă temă de conversație decât insulte 

aduse familiei regale, guvernului și ofițerilor. Ei îndemnau pe soldații mei să dezerteze și să 
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Iată conținutul unuia dintre manifestele care au circulat în luna ianuarie 1918 

la Odesa: 

„Soldați, muncitori și țărani! 

Nu mai există nici un rege, nici guvern în țara românească, cei care au pornit 

războiul contra republicii basarabene și au călcat mișelește pământul revoluției ruse 

sunt dușmanii voștri și ai țării. Cei adevărați și cei care întotdeauna v-au asuprit, v-

au bătut, v-au asasinat și au furat rodul muncii voastre. 

Țara noastră este pe marginea prăpastiei. Războiul i-a răpit 500.000 de 

muncitori. 

Soldați, muncitori și țărani! 

Cum a fost până acum nu mai poate merge. Conducerea țării trebuie luată 

din mâna dușmanilor poporului. 

La arme! 

Veniți cu toți în primul batalion revoluționar român 

Soldați, muncitori și români! 

Adunați-vă cu toți în jurul steagului roșu al libertății, dreptății și frăției între 

popoare. 

Jos războiul! Jos Regele și oligarhia! 

Trăiască revoluția!”
16

 

Propaganda susținută a Comitetului militar revoluționar român nu a întârziat 

să dea roade, la scurtă vreme au fost constituite la Odesa două batalioane românești: 

un batalion de infanterie și unul de marină, „ca semn al solidarității și al simpatiei 

internaționale cu lupta revoluționară a popoarelor din Rusia”.
17

 

Batalionul de infanterie româncondus de Vasile Popovici, instalat în 

cazărmile fostei școli militare de pe strada Prohorovskaia 46 din Odesa, era alcătuit 

din peste 1000 de persoaneși organizat în patru companii. Subunități ale acestui 

batalion român au participat, alături de bolșevici, la sângeroasele lupte de stradă 

purtate pentru cucerirea orașului Odesa, dar și ulterior, împotriva trupelor germano-

austro-ungare care invadaseră Ucraina. Este documentată prezența românilor în 

luptele de la Razdelnaia, Birzula, Slobodka etc.
18

Cu privire la activitatea 

batalionului revoluționar român de uscat interesantă este relatarea gălățeanului 

Vasile Georgescu care descrie în amintirile sale un episod de luptă împotriva armatei 

române, descinsă în Basarabia la apelul autorităților moldovene: 

                                                                                                                                               

se înscrie în partidul lor și în batalionul revoluționar, promițându-le solde și avantaje 

mari.”(Emil Nicolau, op. cit., p. 63). 
16Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 11. 
17Amintiri ale militantului comunist Spiridon Dragomir, p. 17 - Fond Documentar, 

nedatat(colecția Istorie Contemporană). 



  DANUBIUS XXXV 80 

 „După o lună de la înființarea batalionului am fost vizitați de un ofițer din 

gărzile roșii care a cerut comandantului de batalion 200 de soldați pentru a participa 

la o acțiune militară. Printre voluntarii care s-au înscris în acest scop s-au aflat: 

Ștefan Panaitescu, Toma Androne, Tomescu, Goldman și alții. Detașamentul format 

din români a pornit cu trenul de la Odesa și a ajuns pe malul Nistrului, în fața 

orașului Bender (Tighina), unde au fost înștiințați de către un ofițer al 

comandamentului militar sovietic că vor lupta alături de alte unități de infanterie și 

cavalerie ale Armatei Roșii pentru eliberarea orașului Tighina, ocupat de armata 

intervenționistă română.  

Detașamentul era împărțit în două, câte 100 de oameni având câte un 

comandant. Comandantul detașamentului din care făceam parte era un tânăr student 

din Iași, Kahane, cel de-al doilea era un ofițer român dintre refugiații la Odesa. 

Ofițerul sovietic ne-a comunicat că alături de detașamentul românesc vor lua parte la 

acțiune un tren blindat care staționa la Tiraspol, o companie de mitraliere, un 

escadron de cavalerie și un detașament de infanterie din gărzile roșii. Imediat ce s-a 

încheiat cuvântarea ofițerului s-a ordonat începerea bombardamentului. 

În zorii zilei s-a primit ordinul să trecem la atac, să trecem podul de la 

Nistru. La forțarea trecerii podului, cuiburile de mitraliere românești au secerat și 

câțiva dintre membrii batalionului românesc, căzând rănit și Ștefan Panaitescu.  

Primul obiectiv a fost ocuparea gării și a cetății de pe malul Nistrului. După 

aceea s-a trecut la curățirea orașului de restul trupelor intervenționiste și a cuiburilor 

de mitralieră pe care le aveau în oraș. Unul dintre punctele mai greu de cucerit a fost  

o biserică din centrul orașului în a cărei clopotniță se afla un cuib de mitralieră. Cu 

toate acestea, în trei ore, orașul a fost complet eliberat. Însă, datorită superiorității 

numerice a inamicului, detașamentul nostru a primit ordin să se retragă.”
19

 

În același timp cu formarea batalionului revoluționar de uscat s-a format și 

un batalion român de marină, cu un efectiv de 300 de persoane, în fruntea căruia s-a 

aflat Gheorghe Stroiciu. După o vie propagandă bolșevică în rândul echipajelor de 

pe vasele comerciale și de pasageri aflate în sudul Rusiei și printre lucrătorii 

Arsenalului Marinei de la Chilia-Nouă, începând cu 13 ianuarie 1918, Gheorghe 

Stroiciu împreună cu gărzile sale trec la percheziția vaselor românești, înlăturarea 

comandanților și așezarea unor santinele înarmate formate din dezertori pe fiecare 

dintre aceste vase: „Severin”, „Gherdap”, „Domnița Florica”, „Brăila”, „Corabia”, 

„Borcea”, „Dunărea”. Toate aceste vase au fost confiscate și luate în stăpânirea 

                                                                                                                                               
18 Gheorghe Unc, Participarea revoluționarilor români la apărarea revoluției din octombrie, 

în „Studii”, nr. 5, tomul 20, 1967, p. 849. 
19Amintiri ale militantului comunist Vasile Georgescu, relatare consemnată de muzeograf 

Margareta Guziec - Fond Documentar, nedatat–  colecția Istorie Contemporană. 
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partidului revoluționar român, fiind dat ordinul coborârii tricolorul românesc și 

arborării pavilionului roșu.
20

 

Întrebat de către comandantul vasului N.F.R Severin, Demetrescu Victor, în 

ce calitate percheziționează vasul, Gheorghe Stroiciu a răspuns că acționează în 

numele comitetului revoluționar român, pretinzând că„în România e revoluție, 

Regele Ferdinand este detronat și închis, guvernul Brătianu a căzut și acum e 

momentul ca oligarhia să fie pedepsită. La Chilia românească ofițerii au fost 

degradați și închiși, iar nobila și buna Rusie ne va da tot concursul material și moral 

pentru reușita revoluției. Orice relație cu România este întreruptă și vasele de acum 

sunt ale revoluției române”.
21

 Aceste afirmații au fost de natură să deruteze și să 

înspăimânte pe ofițerii și echipajele vaselor românești, prin aceste forme de 

manipulare și intimidare reușind Gheorghe Stroiciu să-și recruteze adepții. „Din 

cauza terorii, amenințărilor și nesiguranței, frica intrase în toți cei răi, fără judecată, 

iar cei cu voința slabă se lăsară lesne convinși de ideile revoluționare și s-au și 

înscris în partidul revoluționar român, ca tovarăși. Înscrierile au început chiar în 

seara de 15 ianuarie 1918, după întrunire, eliberându-se noilor tovarăși câte un 

carnet de identitate cu care, spunea Stroiciu, puteau călători în toată lumea, iar din 

Rusia să aibă ajutoare.”
22

 

Căpitanul Demetrescu Victor, comandantul vasului „Severin”, împreună cu 

alți ofițeri de pe vasele românești, sunt arestați pe motiv că sunt anti-revoluționari, 

dar sunt puși în libertate prin stăruințele marinarilor.  

În această vreme, armatele române înaintau fulgerător în Basarabia, 

apropiindu-se de Chilia-Nouă. Înaintarea românească a adus îngrijorare în tabăra 

bolșevicilor, așa se face că în 16 ianuarie 1918 este convocată o ședință restrânsă a 

fruntașilor bolșevici ruși și români, în cadrul căreia urma să se adopte o decizie în 

privința celor două opțiuni ce stăteau în fața revoluționarilor: rezistența contra 

trupelor române sau retragerea în Ucraina. A triumfat hotărârea cea mai profitabilă, 

aceea de retragere în Ucraina.  

Gheorghe Stroiciu, ajuns la Odesa, se instalează pe vaporul „Durostor” 

(vasul de comandă, de unde porneau ordinele și directivele) ca președinte al 

comitetului revoluționar și continuă acțiunea de la Chilia Nouă, rechiziționând și 

celelalte vase românești, punând stăpânire și preluând astfel conducerea majorității 

vaselor Flotei Române evacuate în porturile din sudul Rusiei. Au fost instalate 

mitraliere și gărzi armate la bordul fiecărui vapor și au fost schimbate numele 

vaselor, fiind botezate cu nume revoluționare astfel: „Regele Carol I” cu „Ion 

                                                        
20Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 10. 
21Ibidem, p. 8. 
22 Ibidem, p. 9. 



  DANUBIUS XXXV 82 

Roată”, „Dacia” cu „1907”, „Principesa Maria” cu „Desrobirea”și „România” cu 

„Revoluția Română”.
23

 

La Odesa, încă din timpul războiului civil, așa cum am arătat, românii 

deveniseră victimele sechestrărilor, arestărilor și extorcării a importante sume de 

bani. Au fost arestați ofițeri, parlamentari, particulari înstăriți sub învinuirea de 

„spionaj și conspirație în contra revoluției ruse.”
24

 Au fost atacate și închise birourile 

comisiunii militare și ale comisiunii de aprovizionare, fiindu-le jefuite 

fondurile.Depozitele românești au fost incendiate, iar pe lângă armele, munițiile și 

echipamentele rechiziționate, au fost ridicați cu forța mulți dintre militarii de pază, 

spre a spori cu ei efectivele batalioanelor bolșevice. De asemenea, au fost confiscate 

șlepurile cu provizii, echipamente, automobile și întreg parcul de aviație românesc. 

Depozitele pe care le aveau românii din Odesa la diverse bănci,în proporție de 90%, 

au fost însușite de Cristian Racovski și acoliții săi și luate sub formă de cauțiuni 

enorme sume de bani de la românii care fuseseră arestați pentru a-i elibera din 

închisoare. 

Evenimentele s-au precipitat sub amenințarea înaintării trupelor germane 

spre sudul Rusiei.
25

 Teama de germani îi determină pe revoluționarii maximaliști să 

înceapă, de la mijlocul lunii februarie, pregătirile de retragere. Toți liderii 

Comitetului de acțiune social democrat – secția Odessa și membrii batalioanelor 

revoluționare de uscat și de marină române, împreună cu munițiile, echipamentele și 

averile furate s-au îmbarcat pe vasele românești capturate și pe vase rusești, cu 

intenția de a se îndrepta către porturile din Crimeea, Feodosia și Sevastopol.
26

 

Retragerea revoluționarilor bolșevici români s-a făcut în mai multe etape. La 

17 februarie 1918, Gheorghe Stroiciu s-a instalat pe iahtul regal „Ștefan cel Mare” în 

cabina princiară, în calitate de președinte al comitetului bolșevic de pe acel vas, 

comandant fiind un alt gălățean, Dragomir Spiridon. În condițiile în care ofițerii 

fuseseră arestați, mecanicii și marinarii au refuzat plecarea, invocând diverse motive 

de natură tehnică. Amenințările și intimidările practicate de Gheorghe Stroiciu și de 

                                                        
23Ibidem,p. 13.În opinia revoluționarilor, vechile denumiri „arătau spiritul monarhic, 

șovinismul, tendința războinică și de cucerire a clasei dominante și erau în contradicție cu 

principiile pe care le reprezintă revoluția.” (Ideologie și structuri comuniste în România, vol 
II, 9 decembrie 1918 -31 decembrie 1919, Editura Institutului Național pentru Studiul 

Totalitarismului, București, 1997, p. 242). 
24

Emil Nicolau, op. cit., p. 28. 
25Conform convenției preliminare a păcii cu Puterile Centrale, printre obligațiile ce reveneau 

României, exista și aceea de a asigura drum liber, prin Galați, armatelor germane care urmau 

să se deplaseze spre Odesa (Vasile Cancicov, Impresiuni și păreri personale din timpul 

războiului României. Jurnal zilnic 13 august 1916 - 31 decembrie 1918, vol. II, Atelierele 

Societății „Universul”, București, 1921, p. 326) 
26Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 14. 
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garda bolșevică ruso-română asupra echipajului au dat roade, astfel încât vasul a 

plecat din Odesa în ziua de 28 februarie 1918, navigând la voia întâmplării, ținând 

mai mult coasta, atât Gheorghe Stroiciu cât și Spiridon Dragomir neavând nici 

pregătirea, nici abilitatea de a conduce un vas. 

 Trecând prin diverse peripeții - oprit din cauza furtunii, pilotat de alt vas 

prin barajele de mine, rătăcind pe mare după ce a fost avariat izbindu-se de un șlep 

cu prizonieri austrieci, nevoit să se adăpostească în porturile Oceakov, Cherson, apoi 

din nou la Oceakov, din cauza furtunii,  apoi la Sevastopol și Ialta -, iahtul „Ștefan 

cel Mare”se reîntoarce la Sevastopol, în ziua de 20 martie 1918,unde a și rămas.
27

 

 Gheorghe Mușetescu a părăsit  Odesaîn același timp cu Gheorghe Stroiciu, 

însă pe vasul „Durostor”. Odată ajuns la Sevastopol, Gheorghe Mușetescuse alătură 

lui Gheorghe Stroiciu la bordul iahtului „Ștefan cel Mare”. 

Un alt episod al retragerii s-a petrecut la 28 februarie 1918, în timp ce 

germanii se aflau la porțile Odesei, moment în care ostaticii români
28

au fost 

îmbarcațicu forța pe vapoarele „Împăratul Traian” și „Dacia” cu destinația Feodosia, 

în ciuda faptului că între guvernul român și cel bolșevic intervenise o înțelegere (26 

februarie 1918),conform căreia aceștia ar fi trebuit să fie eliberați în schimbul a 72 

de bolșevici ruși reținuți în România.
29

 Noul abuz săvârșit de liderii bolșevicilor 

români a fost justificat prin motive de ordin politic: „arestații români nu vor fi 

eliberați înainte de repatrierea prizonierilor ruși din Iași și de decretul de amnistie 

generală pentru toți refugiații politici și dezertorii”, pretext ce acoperea în realitate 

un scop ignobil, spolierea acestora. 

                                                        
27„În timpul voiajului, Gheorghe Stroiciu și cu ceilalți bolșevici se amestecau în conducerea 

vasului, dând ordine confuze. Au fost dublate gărzile revoluționare nepermițându-se 

echipajului credincios țării să comunice cu uscatul și au fost îmbarcați revoluționari ruși și 

români, precum și muniții din porturile pe unde au trecut, distracția lor fiind chefurile și 

jocurile de cărți, pe care le făceau în cabinele regale.” (Activitatea desfășurată de Mușetescu 

Gheorghe ..., p. 15). Toate aceste aventuri ale echipajului își găsesc confirmarea în amintirile 

comandantului revoluționar de pe vasul „Împăratul Traian”, Spiridon Dragomir. Aflăm astfel 

că în zilele petrecute la Ialta revoluționarii români și cei ruși au fraternizat în cadrul unor 

banchete tovărășești, stropite din belșug cu vinuri alese din podgoriile imperiale: „Noi, 

marinarii, am fost invitați să vizităm palatul imperial și reședința de vară a împăratului, unde 
era o gardă revoluționară puternică. Am mai vizitat culcușurile luxoase ale burgheziei, unde 

erau renumitele vii din diferite soiuri și bazinele speciale unde se storceau vinurile de 

calitate. Pe urmă am fost invitați de comitetul revoluționar să luăm parte cu tot echipajul la 

un banchet. A patra zi am invitat și noi comitetul din Ialta la un banchet. Am toastat pentru 

conducătorii partidului revoluționar rus și pentru conducătorii noștri.” (Amintiri ale 

militantului comunist Spiridon Dragomir, p. 21). 
28  Lista completă a celor 49 de ostatici în Ion RussuAbrudeanu, op. cit., p. 337. 
29 Schimbul de ostatici era prevăzut a se desfășura la Sulina, în prezența reprezentanților 

C.E.D din partea celor două țări, Duiliu Zamfirescu și F. Kartamișev. 
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Arestați, depuși în temnițele Odesei și Feodosiei, transferați de pe un vapor 

pe altul, insultați, umiliți, amenințați, jefuiți de avutul lor, românii au trăit clipe de 

groază, nu de puține ori având convingerea că li se apropie sfârșitul.
30

Alături de ei s-

a aflat colonelul canadian Boyle, însărcinat cu aducerea la îndeplinire a schimbului 

de prizonieri. Acesta a purtat negocieri dure cu Racovski, a împărtășit condițiile 

grele de prizonierat cu ostaticii, declarând că e solidar cu aceștia și nu îi va părăsi 

până în momentul eliberării lor, a contactat consuli străini în vederea exercitării unor 

presiuni internaționale în favoarea lor. Acțiunile curajoase ale colonelului Boyle au 

fost în cele din urmă încununate de succes, astfel încât toți ostaticii din Feodosia, 

alături de alți români preluați din portul Sevastopol, au fost îmbarcați pe vasul 

„Cernoe-More” și s-au îndreptat spre Sulina, unde au ajuns la 19 martie 1918. Abia 

după ce s-a efectuat schimbul de prizonieri, la 22 martie 1918, vaporul și-a încheiat 

călătoria luând drumul Dunării către Galați.
31

 

În această vreme, la Sevastopol, revoluționarii români și-au continuat 

propaganda, Gheorghe Mușetescu și Gheorghe Stroiciu au organizat dese întruniri, 

ținând discursuri înflăcărate în care îi îndemnau pe bolșevici la unire pentru 

înfăptuirea republicii românești, dărâmarea oligarhiei, dinastiei, guvernului, 

amenințând totodată echipajele în caz de nesupunere.Hotărârea revoluționarilor 

români de a pune batalioanele de voluntari la dispoziția apărării sovietelor nu s-a 

putut concretiza însă din cauza stării de demoralizare generală creată de înaintarea 

germană și  de năruirea puterii sovietelor în Sudul Rusiei. În aceste împrejurări, la 

începutul lunii aprilie 1918, cele două batalioane, de infanterie și de marină, sunt 

dizolvate. Cei care doreau puteau intra în Armata Roșie, unde se creaseră diviziile 

internaționale, dar au fost sfătuiți să revină în țară și ce au văzut acolo să facă și în 

România. 
32

 

La 14 aprilie 1918, sub amenințarea apropierii trupelor germane, bolșevicii 

și-au exprimat intenția de a pleca mai departe cu vasele românești, dar echipajele 

credincioaseau refuzat, invocând motivul că navele sunt avariate și nu mai pot 

continua călătoria. În fața determinării echipajului de a nu părăsi portul, Gheorghe 

Mușetescu, Dragomir Spiridon, Gheorghe Stroiciu și ceilalți revoluționari au 

debarcat, însușindu-și diferite articole de pe iaht, și au fugit din Sevastopol cu un vas 

                                                        
30„În timpul călătoriei, echipajul vasului „Împăratul Traian” care era compus din marinari 

ruși, s-a împărțit în două tabere. Unii cereau ca ostaticii să fie aruncați imediat în mare, iar 

alții voiau să-i elibereze imediat după sosirea în Crimeea.” (Amintiri ale foștilor voluntari 

români din Armata Roșie în timpul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și al războiului 

civil, Editura Politică, București, 1957, p. 249). 
31Emil Nicolau, op.cit, p. 133. 
32Amintiri ale militantului comunist Vasile Georgescu, relatare nedatată consemnată de 

muzeograf Margareta Guziec (Fond Documentar – colecția Istorie Contemporană). 
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spital rusesc. La 17 aprilie 1918, Sevastopolul a fost ocupat de trupele germane, și 

toate vasele noastre sunt trimise în țară.
33

 

Dizolvarea batalioanelor românești revoluționare a reprezentat punctul 

terminus al aventurii gălățenilor noștri, după ce au mai rătăcit o vreme ca 

propovăduitori bolșevici prin Rusia,toți s-au întors în țară până la sfârșitul anului 

1918.Pentru cei implicați în evenimentele revoluționare din Rusia au existat, 

evident, și consecințe. În acest sens nu avem informații în legătură cu Vasile 

Georgescu, însă ceilalți au fost arestați și puși sub acuzarea de înaltă trădare și 

dezertare din armată română. Gheorghe Stroiciu a fost condamnat la 20 de ani 

muncă silnică, găsindu-și sfârșitulîn 1928 la închisoarea Doftana, Spiridon Dragomir 

a primit 10 ani de închisoare,în vreme ce Gheorghe Mușetescu, în mod surprinzător, 

este achitat.
34

 

                                                        
33Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 16. 
34Deși a jucat un rol la fel de însemnat în cadrul evenimentelor revoluționare din sudul 

Rusiei, precum ceilalți concitadini ai săi, condamnați la ani grei de detenție, Gheorghe 

Mușetescu este achitat în cadrul procesului desfășurat în 1922. Despre această nefirească 

îngăduință a instanței de judecată a Curții Marțiale ne oferă detalii chiar protagonistul acestor 

evenimente. După întoarcerea sa în țară, la 19 decembrie 1918,Gheorghe Mușetescu a fost 

arestat și prezentat Curții Marțiale a Corpului 3 Armată, fiind pus sub acuzația de dezertare și 

înaltă trădare, apoi depus la închisoarea militară, pentru ca, la numai 5 zile, pe 24 decembrie 

1918, să fie mutat la o închisoare civilă, împreună cu Gheorghe Stroiciu. În primele luni ale 

anului 1919, Închisoarea Centrală din Galați este contaminată de tifos exantematic, boală 

căreia îi cade victimă și Gheorghe Mușetescu. 

În timp ce se desfășoară procesul lui Stroiciu pentru faptele petrecute la Chilia 
Nouă, Gheorghe Mușetescu, în urma unei anchete medicale care constată starea sa precară de 

sănătate,este eliberat la 2 mai 1919, cu interdicția de a părăsi localitatea fără autorizație, 

urmând a fi judecat la o dată ulterioară. Odată aflat în libertate, cu sprijinul foștilor tovarăși 

din comitetul sindical și a unora dintre membrii Partidului Social Democrat - secția Galați, 

Mușetescu va face tot ce-i va sta în putință pentru amânarea procesului, angajându-se într-o 

încrâncenată campanie de influențare a martorilor și de mituire a unor ofițeri, membri ai 

consiliului de judecată. Aflăm, astfel că „domnului maior Bogza, membru în comisie și care 

simpatiza cu mișcarea noastră i-am dat 20000 de lei, pentru a mai face și alte simpatii și a 

vota pentru achitarea mea. De asemenea, avocatul N. N. Legungeanu a primit de la soția mea 

vreo 12000 de lei, pentru a îmblânzi pe colonelul Protopopescu, prim comisar 

regal.”(Autobiografie Gheorghe Mușetescu, p. 10, Fond Documentar – Istorie 
Contemporană). Toate aceste manevre, completate de convingătoarele pledoarii cu care 

avocații angajați i-au susținut cauza, au dus la verdictul de achitare, la 30 octombrie 1922, 

trei dintre voturile membrilor consiliului fiindu-i favorabile, împotriva celor două voturi care 

pledau pentru condamnare. 

Un document nedatat și nesemnat, din dosarul unui alt militant comunist gălățean, 

Ghiță Tănase, oferă o explicație suplimentară pentru îngăduința arătată lui Gheorghe 

Mușetescu de instanța de judecată. Probabil, documentul era o notă internă a organizației 

locale a P.C.R de după război, privitoare la fostul tovarăș de luptă, note informative 

frecvente în acea perioadă care făceau eligibilă o persoană sau dimpotrivă, blocau accesul 
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acesteia la funcții în aparatul de partid și de stat. Redăm, integral, conținutul acestui 

document: 

„Notă 
Despre activitatea lui Gh. Mușetescu din informațiile ce le avem 

Gheorghe Mușetescu este născut în anul 1886 în comuna Călărași, județul Ialomița, 

căsătorit cu Aurelia Maria Mușetescu, originară din Brăila. 

 În anul 1918, aflându-se în situația de dezertor din armata română a reușit să fugă la 

Sulina, de unde apoi cu un iaht regal a reușit să ajungă la Odessa. 

 Autoritățile sovietice cerându-i date asupra prezenței sale la Odessa, numitul a 

declarat că a venit la Odessa pentru a-și căpăta cunoștințe în materie comunistă, pe care apoi 

să o propage în România. 

 În acest timp s-a cunoscut cu soția sa, Aurelia Mușetescu, care era bucătăreasă pe 

un vas. Români fiind ambii și crezând că numai printr-o ducere în eroare a autorităților 

sovietice vor avea posibilitatea să se întoarcă în România, la cererea organelor sovietice au 

mers cu vasul pe care erau îmbarcați până la Sevastopol. 
 Locotenentul de marină sovietic Nichitov sau Putilov (nu i de poate preciza numele) 

văzând că ambii sunt subversivi le-a atras atenția, fapt ce a determinat pe ambii să ia parte la 

asasinarea acestui ofițer de marină. 

 În anul 1920, după ce au revenit în țară, s-au lepădat de comunism spunând că ei 

sunt vajnici luptători pentru democrație și că au căpătat destule cunoștințe în Răsărit. 

 Întors în țară, activează în Partidul Socialist și conduce mișcarea sindicală din port, 

în care calitate reușește să spargă unitatea, votând împotriva afilierii partidului la 

Internaționala a III-a și devine agentul informator al inspectorului de poliție Popescu, de la 

Siguranță, totodată fiind informatorul comisarului regal Ghiță Vasiliu, care în procesul unde 

erau judecați românii care au participat la mișcarea revoluționară din Odessa, s-a informat 

prin Mușetescu, de cei care au participat la această mișcare, de pe urma căreia muncitorul 
Stroiciu, care a luat parte la aceste mișcări a fost condamnat 20 de ani, iar Mușetescu care a 

avut un rol mai important a fost achitat. 

 Aceste fapte au fost declarate în public, la o ședință, de comisarul Ghiță Vasiliu, 

astăzi decedat, care regreta că l-a băgat în pușcărie pe Stroiciu în locul lui Mușetescu, 

motivând aceasta prin necesitatea de a se informa de la Mușetescu de modul cum era 

organizată revoluția românilor de la Odessa. 

 Întors în țară, Bujor, care a stat mai mult timp la Galați, plecând la București, sunt 

bănuieli că tot Mușetescu a fost acela care l-a denunțat pentru a fi arestat. 

 În timp ce inspectorul Popescu conducea Biroul de Siguranță din Galați, Mușetescu 

era acela care dădea informații contra muncitorilor care erau percheziționați, arestați și 

cercetați, fără nici o vină, pentru ca dimineața inspectorul Popescu să fie servit la Mușetescu 
acasă cu o cafea naturală. 

 În anul 1941 a fost internat în lagăr din eroare, fiind denunțat de alți muncitori că 

este comunist, iar în 1943 fiind eliberat a continuat să facă o vastă propagandă printre 

muncitorii de port că el nu este comunist, că nu are nimic comun cu mișcarea comunistă și că 

comuniștii dacă sunt proști nu au decât să stea în lagăr, că acolo e locul lor.” 

Este greu de spus dacă Gheorghe Mușetescu a fost informator al Siguranței, însă 

achitarea sa în procesul din 1922 ridică multe semne de întrebare. În sprijinul acestei ipoteze, 

vine o altă mărturie consemnată de militantul comunist Lungu Mihalache în memoriile sale, 

nepublicate, aflate în manuscris la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. În 1920, 
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Dacă autoritățile române de după Primul Război Mondial îi consideră pe 

acești revoluționari trădători și îi pedepsește ca atare, în perioada comunistă ei se 

transformă în eroi, beneficiind de atenția și onorurile cuvenite unui asemenea statut. 

În deceniile cinci și șase ale secolului al XX-lea apar numeroase articole, studii și 

volume dedicate participării românilor la „Marea Revoluție Socialistă din 

Octombrie”, pentru ca în perioada comunismului național interesul pentru acest 

subiect să pălească, din moment ce evenimentele corelate cu istoria URSSnu mai 

constituiau reperul referențial absolut. 

În stabilirea motivațiilor care i-au determinat pe acești gălățeni să acționeze 

împotriva intereselor patriei lor ne bazăm pe documentele elaborate cu ocazia 

interogatoriilor și pe propriile lor relatări. Aflăm astfel că trecerea de partea grupării 

bolșevice a fost dictată de interese materiale mărunte. Despre zilele petrecute la 

Odesa, în cadrul batalionului revoluționar de uscat, Vasile Georgescu își amintește: 

„totul era în regulă, mâncare bună, ne plimbam, nici instrucție, soldă ne dădea, o 

duceam bine”
35

; Spiridon Dragomir mărturisește că voluntarii batalionului de marină 

au fost plătiți cu 300 de ruble pe lună,
36

 de aceeași sumă beneficiind și Gheorghe 

Mușetescu, așa cum acesta recunoaște în cadrul audierilor la interogatoriul 

desfășurat în 1919, la Corpul 3 Armată din Galați.
37

 

În consecință, nu putem da crezare variantei oficiale, vehiculată de 

istoriografia comunistă, potrivit căreia românii participanți la evenimentele din sudul 

Rusiei în primele luni ale anului 1918 au trecut de partea revoluției bolșevice atrași 

de promisiunile de dreptate socială și economică, credem că ceea ce i-a impulsionat 

a fost mai degrabă oportunismul, ei acționând asemenea unor mercenari în slujba 

intereselor unei puteri străine, care s-a dovedit de multe ori, de-a lungul istoriei, 

ostilă României.  

                                                                                                                                               

aflat la vorbitorul Penitenciarului din Galați, unde fratele său își ispășea pedeapsa ca dezertor 

din armata română, Lungu Mihalache îl vede pe deținutul Gheorghe Stroiciu. Cu această 

ocazie, revoluționarul din Odessa îi transmite un mesaj pentru tovarășii de afară: „să 
comunici muncitorilor că vinovat de condamnarea mea este numai trădătorul de Mușetescu. 

Să fie demascat pentru faptele sale mârșave comise față de mine și față de alți muncitori care 

au luptat alături de revoluția rusă.”(Lungu Mihalache, Așa a fost, vol. I, p. 176, nr. inv. 

19.095). 
35Discuții cu tovarășii ilegaliști, interviu, nedatat (Fond documentar – colecția Istorie 

contemporană, p. 16). 
36Amintiri ale militantului comunist Spiridon Dragomir, p. 21. 
37Activitatea desfășurată de Mușetescu Gheorghe ..., p. 16. 
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Foto 1. Cristian Racovski (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția 

Istorie contemporană, nr. inv. 12002)
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Foto 2. Gheorghe Mușetescu (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, 

colecția Istorie contemporană, nr. inv. 12143)
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Foto 3. Gheorghe Stroiciu ( sursa: Ion Popescu-Puțuri, Titu Georgescu, 

Purtători de flamuri revoluționare, Editura Științifică, București, 1971) 
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Foto 4. Spiridon Dragomir (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția 

Istorie contemporană, nr. inv. 11899) 
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Foto 5. Vasile Georgescu (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Istorie 

contemporană, Fond Documentar)
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Foto 6. Dovadă eliberată de Curtea Marțială a Corpului 3 Armată lui Gheorghe 

Mușetescu, de amânare a procesului din 12 februarie 1921 (Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galați, colecția Istorie contemporană, nr. inv. 12133)
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Foto 7. Mandat de aducere a lui Gheorghe Mușetescu în fața Curții Marțiale a 

Corpului 3 Armată, pentru ziua de 14 octombrie 1922 (Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galați, colecția Istorie contemporană, nr. inv. 12134) 


