Amintirea unei
lupte
Ultima mare bătălie
a Diviziei a 9‐a Infanterie dobrogene
din al doilea război mondial
Strani (Cehia), 14 aprilie – 3 mai 1945

Generalul de brigadă Ioan S. Stănculescu, care în campania de eliberare
a Ardealului de nord (august – noiembrie 1944) a avut funcțiile de Comandant
al artileriei al Armatei 1‐a române și de Șef al statului major al acestei Armate
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Imagini din timpul operațiilor Armatei Regale Române în munții Tatra în
iarna grea a anului 1945, când generalul Stănculescu a fost la comanda
Diviziei a 9‐a Infanterie dobrogeană
(imagini din colecția personală a generalului Stănculescu)
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1945
(Extras din Jurnalul filmat de actualități nr. 5/1945 realizat de Oficiul Național al Cinematografiei)
Sursa: Arhiva Națională de Filme
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De unde erau originari românii care au luptat la Strani (Cehia) ?
Garnizoanele dobrogene ale Diviziei a 9‐a Infanterie și traseul de luptă în campania de
vest din al 2‐lea război mondial (23 August 1944 – 13 Mai 1945)
Divizia a 9-a Infanterie era
originară
din
Dobrogea
(Constanța și Tulcea), la malul
Mării Negre, și traseul de lupte
în timpul ultimilor 263 de zile ale
războiului, a fost de cca. 1700
km lungime, din care 680 km
numai în Cehoslovacia. Divizia
a 9-a Infanterie a avut cele mai
grele pierderi dintre toate
Diviziile românești participante
la această ultimă campanie din
război : 13.838 morți, răniți și
dispăruți.
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Ultimele operațiuni strategice ale Armatei Roșii împotriva
germanilor în Cehoslovacia din primăvara anului 1945, desfășurate
împreună cu aliații, în cel de‐al doilea război mondial.

Două mari operațiuni strategice s‐au derulat în centrul Cehoslovaciei, în paralele cu
Ofensiva strategică asupra Berlinului (16 Aprilie 1945 ‐ 8 Mai 1945):
1. Ofensiva Morava ‐ 0strava (10 Martie 1945 ‐ 5 Mai 1945)
2. Ofensiva Bratislava ‐ Brno ‐ Praga (25 Martie 1945 ‐ 12 Mai 1945)
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Afișul anunțând organizarea
de către Clubul ceh de Istorie Militară
”Carpații Albi”
a ”reconstituirii” bătăliei de la Strani
(Cehia) la data de 5 mai 2007.
Bătălia a avut loc pe aliniamentul actualei
granițe între Cehia și Slovacia între 14 și 27
aprilie 1945 (finalizată la 3 mai),
și germanii s‐au apărat cu îndârjire
deoarece considerau granița fostului
Protectorat al Boemiei și Moraviei drept
granița Reich‐lui.
Pe afiș apare mențiunea numelui diviziei
române care a eliberat orașul ceh și al
comandantului acesteia.
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”Reenactment”‐ul bătăliei de la Strani (Cehia) din anul 2009
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2007
(imagini filmate de Anisia Maria Stănculescu în timpul reconstituirii bătăliei de către clubul ceh VHK Byle Karpaty – Strani)
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Uniforme românești și uniforme
sovietice în 1945 (sus) și azi

Militari români și civili cehi, în Cehia
în 1945 (sus) și azi
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”Românașii” din Brno
de gardă la monumentul din Strani

Pe monumentul din Strani, unde se slăvea doar sângele vărsat de Armata Roșie
pentru eliberarea orașului, și‐a făcut loc, în ultimii ani, și inscripția :

”Cinste eroilor – ostași români căzuți”.
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”Reenactorii” cehi în uniforme românești de război și drapelul României
pe cel mai înalt catarg în timpul reconstituirii bătăliei de la Strani (2009)
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Strani (Republica Cehă), 2010
(drapelul României cinstit la sfârșitul reconstituirii luptelor de la Strani de către participanții cehi din Brno)
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Monumentul ”îngerilor păzitori eroi români”
ai localității cehe Bánov,
(imagine din 2010, împreună cu primarul localității)
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Schema generală a operaţiilor
Diviziei 9‐a Infanterie română
în zona Strànì (Cehia),
14 aprilie ‐ 3 mai 1945
prezentată la 11.01.1946 la Şcoala
Superioară de Ofiţeri din Bucureşti
(conf. hărţilor şi datelor Marelui Stat
Major al Armatei Regale Române)
Divizia a 9‐a Infanterie a avut un rol
decisiv în spargerea frontului inamic în
zona Strani (Cehia), realizând o nouă
străpungere spre Valea Moravei.
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Misiunea pentru Strani a Diviziei 9‐a Infanterie:
Ordinul eșalonului superior de dezangajare din luptele din regiunea Vrícko ‐ Fačkov (Slovacia)
și de deplasare urgentă la 120 km distanță sud‐vest către Strani
(extras din Jurnalul de Operații zilnice al Diviziei) :
“14 Aprilie 1945. La ora 2 [a.m.] când s‐a înapoiat Domnul General
Comandant de la convocarea care a avut loc la Armată, s‐a convocat la
P.C. Divizie Domnii Comandanți de brigăzi, Domnii Cdt. de Regimente și
Șefii de Birouri la un Raport interior. Între timp au sosit ordine telefonice
de la Corpul VI Armată care ne pune în vedere cum se predă sectorul.
Reg. 34 Inf. este schimbat de un batalion din Sectorul 54 Fortificații, iar
Grupul de Cercetare prin Divizia a 3‐a infanterie. Situația Regimentului 36
Inf. este tot confuză. Raportul interior a ținut până la orele 5 [a.m.] când
s‐a stabilit că toată trupa pe jos (mai puțin servanții tunurilor de artilerie
și infanterie) se transportă auto cu cele 100 de mașini puse la dispoziție
de Armata 4‐a, având un eșalon sub comanda Domnului General
Teodorescu, un eșalon hipo compus din tunurile A.C. și artilerie sub
comanda Domnului Colonel Zălaru și toate căruțele de luptă și
regimentar sub comanda Domnului Col. Atanasiu. După adunare Bir. 3 dă
ordin de marș șI cu începere de la ora 7 se începe înlocuirea Reg. 40 Inf.
care este disponibil și gata de îmbarcare. Căpitanul Ghițescu organizează
și supraveghează îmbarcarea. Îmbarcarea este gata la ora 8. Până la
această oră încep să sosească și primele elemente din Reg. 34 Inf. care
fuseseră înlocuite pe poziție…”
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Marșul de 38 ore către Strani al Divizia a 9‐a Infanterie (14‐15 Aprilie 1945)

Regimenmtele de infanterie combatantă, în camioane sovietice, și artileria și trenul divizionar, pe jos și în căruțe, au
stăbătut într‐o jumatate de zi și o noapte întreaga distanță de peste 120 km. pentru a înlocui diviziile sovietice de pe
linia frontului de la Strani. Divizia 9‐a infanterie a fost trecută în directa subordonare a Corpului de Armată 51 sovietic.
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Începutul luptelor de la Strani:
Ordinul primit de Divizia a 9‐a Infanterie română pe 16 aprilie 1945 de la
superiorii sovietici, de a întări dispozitivul trupelor Corpului 51 de Armată rus.
(misiune nerealistă de a forța rezistența germană într‐o singură zi)
”… Divizia 9‐a Infanterie, până la ora 4 a.m. Va schimba unitățile Diviziei
232 Aliate [sovietice] pe linia: Nord Strani și înălțimea 552 în liniile sale
de depărțire (…) și să fie gata pentru ora 7 pe ziua de 16 aprilie 1945
pentru a ataca și a cuceri obiectivele KORYTNA, înălțimea 350 și până
seara VLČINOV. La dreapta sa Divizia 9‐a Infanterie va avea Divizia de
pușcași 240 sovietică pe aliniamentul Dolné Srnie – Strani –Nivnice …”
Semnat, Șef de Stat Major al Corpului 51 sovietic, Colonel Pezner”

Străpungerea pozițiilor germane s‐a realizat abia
după după 10 zile de lupte grele, iar obiectivul
VLCNOV a fost atins abia pe 3 mai 1945 !
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Cimitirul eroilor de la Strani, unde au fost înhumați după lupte, în 1945,
peste 170 ostași ai Diviziei 9‐a Infanterie.

Imagine a cimitirului din 1945
publicată de istoricul ceh O. Paule

Locul fostului cimitir al eroilor
Diviziei a 9‐a Infaterie dobrogene astăzi

Chitanța pentru lemnul de cruci din
Fondul Diviziei a 9‐a de la Arh. Mil. Pitești

Planul cimitirului din
Fondul Diviziei a 9‐a de la Arh. Milit. Pitești
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Imagini din cel mai mare cimitir militar românesc din afara granițelor țării,
Cimitirul de la Zvolen (Slovacia),
unde sunt înhumați peste 11 000 de tineri ostași români căzuți în timpul
luptelor din 1945 din Cehoslovacia, inclusiv o parte din cei căzuți la Strani.
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Ce găsesc membrii clubului de istorie militară
(VHK Byle Karpaty) din Strani pe locurile unde s‐au dat luptele în 1945
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Pădurea împușcată de la Strani.
Gloanțele luptelor din aprilie 1945, rămase în inimile copacilor

22

Observatorul înaintat al Comandantului Diviziei a 9‐a Infanterie –
”Cuibul Vulturului Dobrogei” ‐ în timpul luptelor de la Strani (cota 557)

Perspectiva câmpului de luptă dinspre
observatorul înaintat al Comandantului
Diviziei a 9‐a Infanterie la Strani.

”Observaţii diverse: General comandant al
Diviziei a 9‐a Infanterie, 18.04.1945, Nr. 1223
Post Înaintat, Rănit la cota 557 la observator
în luptele de la Strání (frontiera Moraviei).
Pansament zilnic. 15 mai, plagă vindecată.
Semnătura şi ştampila: Medic Lt. Dr. V. Sasu
.”
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Manevrele de luptă, pe zile, ale regimentelor românești din
Divizia 9‐a Infanterie în bătălia de la Strani, 16 ‐26 aprilie 1945

Conform Jurnalului de operații al Diviziei din Arhivele Militare din Pitești
(hărți și animație realizată de Alexandru Popescu)
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2010
(imagini filmate de Anisia Maria Stănculescu)
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Mesajul Majestății Sale Regele Mihai I al României,
adresat localității Strani din Cehia cu ocazia celei de‐a
65‐a aniversări a eliberării acesteia de către trupele
române în cel de‐al de‐al doilea război mondial
(23 aprilie 2010)
” În numele Românilor, și în special în numele acelora care au avut experiența ororilor celui
de‐al doilea război mondial, doresc să adresez cele mai calde mulțumiri locuitorilor din
Strani, care au decis, încă odată, să comemoreze aniversarea încheierii a ceea ce a fost una
dintre cele mai mari tragedii ale Europei. Actul dumneavoastră nu este numai o
comemorare, dar și o reamintire pentru toți cei care nu au trăit acele vremuri teribile, pentru
tinerii de astăzi, asupra sacrificiilor pe care generațiile anterioare le‐au făcut pentru ca pe
continentul nostru să domnească din nou pacea.
Când am avut onoarea să fiu Comandantul suprem al forțelor noastre armate în timpul
acestui război, știam pentru ce luptăm. Cehoslovacia a fost unul dintre aliații noștri cei mai
apropiați după cea și‐a câștigat independența de stat în 1918. Mi‐aduc aminte cu plăcere
de cooperarea noastră militară și politică de dinaintea celui de‐al doilea război mondial, și
mi‐aduc aminte și azi cu oroare când am primit veștile despre trădarea Cehoslovaciei,
despre împărțirea și ocuparea ei de către naziști. Chiar și numai acel rușinos act trebuia
șters din conștiința Europei, și sunt mândru că soldații noștri români au luat parte la
eliberarea regiunii dumneavoastră către sfârșitul războiului.
Ca și în România, eliberarea de nazism a însemnat însă doar impunerea unei alte dictaturi:
cea a comuniștilor. Dar amândouă națiunile noastre au supraviețuit tuturor acestor încercări
ale istoriei. Azi, suntem împreună aliați în cadrul NATO, și frați în cadrul Uniunii Europene.
Acesta este darul final pe care‐l putem oferi sacrificiilor soldaților cehi, slovaci, sovietici și
români care au luptat în regiunea dumneavoastră în 1944 – 1945: și cu toate că mulți dintre
ei nu și‐au văzut țările lor libere și democratice, am reușit, până la urmă, să le realizăm
visul. Efortul lor, deci, nu a fost, în zadar. ...”
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Comandanții aliați și comandantul german
în luptele de la Strani din Aprilie 1945
General Colonel Filip Fedosseevitch Jmatchenko
(26 Noiembrie 1895, Regiunea Jitomir– 19 Iunie 1966, Kiev,)
Erou al Uniunii Sovietice (1943)

Comandant al Armatei 40 sovietice
(eșalonul superior al Div. 9-a Infaterie române)

General de brigadă Ioan S. Stanculescu
(4 August 1890, Județul Teleorman – 9 Martie1956, Bucuresti)

Decorat cu Ordinul ”Mihai Viteazul”, clasa a III-a
(pentru victoria de la Strani)
Decorat cu Ordinul Cehoslovac „Leul Alb”, clasa II-a

Comandant al Diviziei a 9-a Infanterie

General Maior Hanns Laengenfelder
(8 Februarie1903, Nürenberg – 18 Iulie1982, Nürenberg)
Cavaler al Ordinului ”Crucea de Fier” cu foi de stejar (30.04.45, n°856)

Comandant al Diviziei 15-a Infanterie din Wehrmacht
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Întâlnirea din 2012
a descendenților inamicilor din 1945

Dreapta sus: Membrii clubului de istorie militară VHK Byle Karpaty din Strani (Cehia), cu oaspeții lor germani.
Stânga jos: Primarul din Strani, Ondrej Benesik, fiul generalului german, Dieter Laengenfelder,
nepotul generalului român, Gheorghe R. Stănculescu, o tânără din Strani, nepotul generalului german, Volker Laengenfelder
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Adversarii din 1945 și nepoții lor de azi

În 2012, pe câmpul de luptă
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2012
(extras din emisiunea de știri ”prime time” a televiziunii cehe ”Ceska Televizia”
din 31.05.2012 ‐ (Reportaj de Josef Kvasničky – CT24)
(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/179478‐ve‐strani‐se‐sektali‐potomci‐valecnych‐generalu/)
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Unul dintre Eroii Diviziei 9‐a Infanterie, căzuți la și pentru eliberarea
orașului Strani, la 20 Aprilie 1945
Ismet A. Șaganai (19 iunie 1923 – 20 aprilie 1945)

Adeverința de recrutare semnată de
Consulul României la Istanbul, Turcia
”Stimate Domnule Șaganai,
Comuna Moșneni, județul Constanța,
De datoria mea și greaua misiune ce‐mi revine de a vă încunoștința
că fiul Dvs. Șaganai A. Ismet contingent 1945, la data de 27.II.1945,
a fost repartizat ca luptător în Compania 7/36 Infanterie. (…) Ln ziua
de 20 Aprilie 1945, pentru cucerirea localității Strani din
Protectoratul Moraviei din Cehoslovacia, la un atac dat de
Companie, a fost lovit în piept de un proiectil de tun anticar inamic,
unde este zdrobit cumplit. A fost adunat de pe câmp bucată cu
bucată și transportat în comuna Strani. A închis ochii pentru
totdeauna, fără să fi apucat să spună ultimile cuvinte pentru cei
dragi rămași acasă. A fost înmormântat în ziua de 28. IV. 1945 în
cimitirul eroilor din Comuna Strani, cu toate onorurile cuvenite unui
erou. (…)
Comandantul Comp. 7/36 Inf., Lt. G. Vlășceanu”
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Militari români căzuți pentru eliberarea regiunii Strani (raion Uherski Brod - Republica Cehă)
Aprilie - Mai 1945 (inițial înmormântați la Kvetna - Šance și în cimitirul local din Strani
și, apoi, reînhumați în cimitire militare din Cehia și Slovacia
Alexandru Ion
Alexe I. Ion
Asador C. Ioan
Asalomei Constantin
Badea Ion
Baloș Ștefan
Bălan V. Dumitru
Bălan Marin
Beschia N. Gheorghe
Bleandră
Bobârniche Gh. Stelian
Bogdan Toma
Bolat Dumitru
Borda Gheorghe
Bratu Nicolae
Broască Mandache
Bunea Ilie
Buricel I. Vasile
Buzea Ioan
Chicui S. Roman
Chiriac Gheorghe
Cicurda Dumitru
Cismaru Grigore
Coboşan Aurel
Conac I. Dumitru
Pietraru Dumitru
Pintilie Gheorghe
Popa T. Ilie
Popa N. Gheorghe
Postolache Stelian
Răducanu Gheorghe
Răsuceanu Stelian
Sandu Mihalache

Condeescu Gheorghe
Constantinescu Mihail
Cotruță Ion
Cujbă V. Gheorghe
Dascălu Ion
Diac Anton
Dinu A. Vasile
Dochin Constantin
Donea Nicolae
Dragnea N. Chivu
Drui I. Nicu
Dumitrescu Dumitru
Enache Gheorghe
Filip Gheorghe
Fricosu Marin
Gae Petre
Ganea Dumitru
Gheorghe Marin
Gheorghe St. Tudor
Gheorghinaru Ion
Ghiță Gheorghe
Gogancea Iordache
Gresie D. Gheorghe
Hotar L. Mincu
Sârbu D. Constantin
Scumpieru S. Gheorghe
Șoritan Ioan
Stabriu Nicolae
Stan E. Constantin
Stănescu Alexandru
Şaganai Ismet

Iacoveni V. Iordache
Ilie Mihail
Iliescu Gheorghe
Imaș Nicolae
Ion Simeon
Ionescu Costică
Ionescu Mircea
Ionescu Nicolae
Iordache Marin
Iovi Ilie
Ipingeanu Alexandru
Ivașcu Nicolae
Jercan V. Ion
Jodilă N. Costică
Liță Ioan
Lupașcu Costea
Lupșa Gheorghe
Macovei Ioan
Mancui Gr. Stroe
Manea P. Radu
Mardaloescu Alexandru
Marin M. Gheorghe
Marin Nicolae
Matei V. Niță
Matei Ion
Știrbu Constantin
Tăulescu I. Iordache
Tigvă Petre
Timofte Ioan
Toader Nicolae
Toader Ioan
Toma Dinu
Traian Marin

Mihai C. Ioan
Mihai Mihai
Mihai Costică
Mihalache I. Vasile
Mihalcea R. Nicolae
Mihăilă Ion
Mircescu Costică
Mirică Marin
Moroianu Neacșu
Moțoc Gheorghe
Munteanu Mihail
Mușat St. Constantin
Năstase Gheorghe
Neacșu Constantin
Neagu V. Stan
Neculai Grigore
Nedelcu Vasile
Negoiță A. Radu
Nicolae Dumitru
Niculae Grigore
Niculiță Grigore
Oancea Constantin
Olaru N. Ion
Palachia Ion
Pasinschi Ștefan
Petre Constantin
Tudor D. Stamate
Tudor R. Dumitrache
Țăranu Gheorghe
Vasile Neculai
Vișan Ion
Vlaicu Traian
Voicu Constantin
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Militari români căzuți pentru eliberarea regiunii Strani (raion Uherski Brod - Republica Cehă)
Aprilie - Mai 1945 (inițial înmormântați la Moravské Lieskové
și, apoi, reînhumați în cimitire militare slovace)

Militari români căzuți pentru eliberarea regiunii Strani (raion Uherski Brod - Republica Cehă)
Aprilie - Mai 1945 (inițial înmormântați la Vlčnov și la Korytna
și, apoi, reînhumați în cimitire militare din Cehia și Slovacia)

Dumnezeu să-i odihnească în Pace!
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Scrisoarea unui General de pe linia frontului
Vlčnov, 1.V.1945
Scumpa mea Elsolini ,
Îți scriu puțin în grabă, deoarece ne găsim în plină luptă și
în continuă înaintare. Chiar azi Divizia mea a rupt iar
frontul inamic și mergem mereu înainte … până la capătul
pământului !!
Cred însă, cum am crezut mereu, că mult nu mai e și se va pune
capăt acestui cataclism. De la tine nu am nici o veste. Eu ți‐am
mai scris prin o ocazie, dar nu ştiu dacă ți‐a ajuns. Eu sunt bine,
dar tot timpul în veşnica încordare. Aştept cu nerăbdare să viu
din nou lângă voi, de care mi‐e atât de dor ... […] Îți trimit în
acest plic lei 150.000, solda pe luna Aprilie, pe care foloseşte‐i
şi tu cum e mai bine. Voi trimite şi pe luna mai, la timp, cred...
Poate, dacă se termină războiul, iar noi, în fine, aduşi în țară,
aşa se vor mai aranja lucrurile... […] Sunt în căutare de a
cumpăra o vacă cu lapte pentru a face față cu mai multă
uşurință hranei de toate zilele. […] Pe aici, deja, natura este
foarte frumoasă, însă distrugerile pe care le face războiul, lasă
Scrisoare adresată de
peste tot jale, aşa că numai eliberare nu este, poate este
Generalul Stănculescu soției eliberare în moarte. Aşteptând veşti de la tine, te sărut cu
sale , din satul Vlcnov
mare drag, Al tău, Nonel”

(Cehia), la 3 mai 1945.

34

Doi miniștrii români la Strani, la 18 Aprilie 1945

Inscripție manuscrisă pe spatele
unei fotografii din colecția gen.
Stănculescu:

“Vizita Gl. Rășcanu, Ministrul de

De ce o vizită românească la un așa înalt nivel, atunci, în 1945, la Strani ?

Război, și Ministrul Vlădescu –
Răcoasa la P.C. [al Diviziei 9‐a Inf.]
la Strany –Cehoslovacia la 18
Aprilie 1945.
(semnat) Gl. I. Stănculescu “

Guvernul Groza, ca o palidă imitare a gestului Regelui Ferdinand din 1917,
încerca să motiveze ostașii de pe linia frontului, promițându‐le pământ.
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Ultima străpungere prin luptă și victoria finală
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Monumentul Armatei Române
de la Piešt’any (Slovacia)

Strănepotul generalului,
Ion Toma Stănculescu

Inaugurarea monumentului Armatei Române de la Piešt’any
(Slovacia), în prezența gen. I. Stănculescu (1947) și a unor
veterani din Divizia a 9‐a infaterie (sus),
și starea foarte bună a monumentului, astăzi (stânga).
Pe monument sunt enumerate marile unități ale Armatei Române
care au participat la eliberarea Cehosloivaciei în 1944‐1945
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„Amintiți‐vă de cei dispăruți –
fericiți‐i pe cei ce trăiesc”
Audiența acordată
la 10 Mai 1947 de Președintele
Ceho‐Slovaciei Edward Beneș,
Generalului Ioan Stănculescu,
Șeful Delegației Militare a
României.
(peste câteva luni marele Beneș pierdea puterea în
Cehoslovacia, prin lovitura de stat comunistă a lui Klement
Gotwald,
Regele Mihai abdica în România,
iar Generalul Stănculescu, odată cu plecarea Regelui căruia îi
jurase credință, părăsea Armata română,
în curs de rapidă ”comunizare”.)

Elaborat pentru ””Pontica” 2013, de arh. Gh. R. Stănculescu
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