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Cuvânt înainte  

al editorului 
 
 

ercetările întreprinse timp de un deceniu şi jumătate în domeniul 
relaţiilor României cu ţările nordice şi baltice privite din perspectivă 
politică, diplomatică, culturală, socială, economică şi a imagologiei 

istorice m-au adus în faţa a numeroase surse şi izvoare istorice, pe unele dintre 
acestea evocându-le într-un repertoriu publicat în urmă cu doi ani1, pe altele 
editându-le pentru prima dată în istoriografie2 sau reeditându-le3. Astfel, după 
reeditarea însemnărilor colonelului norvegian Gunnar Flood cu privire la 
participarea României la Războiul de Independenţă şi editarea celor ale 
baronului finlandez Carl Gustaf Emil Mannerheim despre aportul său la 
rezistenţa opusă de trupele româno-ruse înaintării germane în Moldova în 
toamna-iarna anului 1916, mi-am propus să ofer spre lectură publicului 
pasionat de istorie o sursă fundamentală pentru cunoaşterea participării 
României la cel de-al doilea război mondial şi a istoriei relaţiilor României cu 
Germania, Elveţia, Olanda, Suedia, Finlanda şi Ţările baltice în ajunul şi în 
timpul conflagraţiei mondiale: memorialul şi însemnările zilnice ale 
generalului Titus Gârbea. 

Am afirmat, mai înainte, că aceasta reprezintă o sursă fundamentală – care 
se adaugă altora publicate de istorici români precum Valeriu Florin 
Dobrinescu4, Florin şi Laurenţiu Constantiniu5, Ion Calafeteanu6, Dumitru 
Preda7, Gheorghe Buzatu şi Marusia Cîrstea8, George Potra9, Andrei Pippidi şi 

                                                            
1 Silviu Miloiu, O concepţie românească a Nordului. Sec. XIX-XX, Repertoriu de documente şi 
trimiteri bibliografice, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009. 
2 Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim, Jurnal de pe frontul românesc (1916-1917), Ed. Cetatea 
de Scaun, Târgovişte, 2010. 
3 Nicolae Iorga, Ţări scandinave: Suedia şi Norvegia. Note de drum şi conferinţe, Valahia 
University Press, Târgovişte, 2008; Raoul V. Bossy, Mărturii finlandeze şi alte scrieri nordice 
despre români, Valahia University Press, Târgovişte, 2008; General Radu R. Rosetti, “Notele 
unui ofiţer norvegian înaintea şi în timpul Războiului de Neatârnare 1876-1878”, în Silviu 
Miloiu, Oana Lăculiceanu-Popescu, Elena Dragomir, O concepţie românească a Nordului. Sec. 
XIX-XX, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009, pp. 150-199. 
4 De exemplu, Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, Ed. a 2-a, Institutul European, Bucureşti, 
1998. 
5 De exemplu, Grigore Gafencu, Jurnal, Colectia "Memoria", Editura Pro Historia, Bucureşti, 
2006. 
6 De exemplu, Grigore Gafencu, Misiune la Moscova: 1940-1941: Culegere de documente, Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1995. 
7 De exemplu, Vasile Rudeanu, Memorii din timp de pace şi război, Editura Militară, Bucureşti, 
1989. 
8 De exemplu, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, şi Marusia Cîrstea, Pace şi război (1940-1944): 
Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu : Comentarii, Anexe, Cronologie, Colectia Românii în Istoria 
Universală, Casa Editorială Demiurg, Iasi, 2008. 

C 
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Maria Georgescu10, Petre Otu11, Stelian Neagoe12, Gheorghe Sbârnă13 ş.a.m.d. 
–, iar afirmaţia mea este fundamentată, pe de o parte, pe pregătirea militară şi 
intelectuală de excepţie a autorului acestor memorii, iar pe de altă parte, pe 
atribuţiile sale de serviciu care l-au pus în poziţii deosebit de favorabile pentru 
a urmări şi analiza evenimentele din cursul celui de-al doilea război mondial, 
aşa după cum voi încerca să demonstrez în cele ce urmează. 

Născut la 22 septembrie 1893 la Bucureşti, dar puternic legat de Gorjul din 
care provenea familia sa, Titus Gârbea a beneficiat de o educaţie aleasă, unul 
dintre profesorii săi de liceu, celebrul geolog Ion Popescu-Voiteşti (1876-1944), 
lăsându-şi o amprentă durabilă asupra gândirii acestuia prin explicarea legii 
corelaţiei formelor şi fenomenelor a lui Georges Cuvier. După absolvirea 
liceului, Titus Gârbea nu urmează cursurile unei instituţii de învăţământ 
superior cu profil militar, ci ştiinţele juridice, aplecându-se în special asupra 
dreptului internaţional. Acesta va beneficia, totodată, de o educaţie solidă în 
domeniul militar căpătată în Franţa (1918-1921), România (Şcoala militară de 
ofiţeri de artilerie şi geniu, 1913-1915 şi Şcoala Superioară de Război, 1921-
1923) şi mai târziu, când era deja general cu o stea, în Germania (1943-1944). 
Titus Gârbea a fost participant la ambele războaie mondiale, iar experienţele 
prin care a trecut, mai ales în cea de-a doua conflagraţie, l-au transformat într-
unul dintre cei mai buni cunoscători români ai deciziilor luate de liderii politici 
şi militari importanţi ai acelor vremuri. În perioada primului război mondial, 
sublocotenentul (promovat la gradul de locotenent un an mai târziu) de 
artilerie a participat la luptele din regiunea natală a Gorjului pentru 
împiedicarea pătrunderii inamicului prin trecătorile montane spre sudul 
României, iar ulterior a continuat să-şi servească patria în bătăliile pentru 
apărarea Bucureştilor. Un an mai târziu, în 1917, participa la luptele defensive 
glorioase de apărare a Moldovei – singura provincie românească care scăpase 
de ocupaţia inamică. După pacea umilitoare din anul 1918 (tânărul ofiţer a fost 
delegat să participe la discuţiile de armistiţiu), Titus Gârbea va trăi, alături de 
întreaga armată română, euforia victoriei Antantei şi a înfăptuirii României 
întregite. 

Cariera tânărului ofiţer va parcurge o traiectorie ascendentă în perioada 
interbelică, aprecierea de care s-a bucurat din partea şefilor săi reflectându-se 
în misiunile care i s-au dat în domeniul diplomaţiei militare, în cel pedagogic şi 
al planificării militare şi în promovările sale la gradele superioare de căpitan 
                                                                                                                                                                   
9 De exemplu, Constantin Vişoianu, Misiunile mele: culegere de documente, Biblioteca de Istorie 
Contemporană a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997. 
10 De exemplu, Radu R. Rosetti, Învăţăminte din războiul în curs, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 
2003. 
11 De exemplu, Petre Otu, Pacea de mâine: documente ale comisiei constituite în vederea pregătirii 
conferintei de pace după cel de-al Doilea Război Mondial (1942-1944), Editura Militară, 
Bucureşti, 2006. 
12 De exemplu, Ion Gheorghe, Un dictator nefericit : Mareşalul Antonescu : Calea României spre 
statul satelit, Colecţia Istorie & Politică, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996. 
13 Gheorghe Sbârnă, Vespasian V. Pella – în slujba ştiinţei dreptului şi a cauzei păcii, Fundaţia 
Europeană Titulescu, 2011. 
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(1919), maior (1927), locotenent-colonel (1934) şi colonel (1939). Titus Gârbea a 
primit însărcinări de a participa ca expert militar la Conferinţa de Pace de la 
Paris (în anul 1919), la reuniunile Micii Înţelegeri, a fost profesor de geografie 
militară la Şcoala de Artilerie şi la Şcoala Superioară de Război, a activat în 
cadrul Secţiei a 4-a din Marele Stat Major (1931-1934) şi a condus Biroul 
Operaţii din Secţia a 3-a din Marele Stat Major (1934-1937) „în perioada 
evenimentelor internaţionale care preludau conflagraţia celui de al-doilea 
război mondial”, după cum singur mărturisea. Pe plan personal, evenimentul 
cel mai important a fost, desigur, căsătoria sa cu Silvia Câlniceanu, o tânără 
originară tot din Gorj, din comuna Bengeşti, acolo unde familia ofiţerului îşi va 
ridica şi o casă. Ulterior, în calitate de ataşat militar al României în Germania, 
Elveţia şi Olanda (1937-1940), Titus Gârbea a cunoscut nemijlocit deciziile care 
au pregătit şi au declanşat cel de-al doilea război mondial: Anschluss-ul, 
Acordurile de la München, destrămarea Cehoslovaciei, anexarea de către 
Germania a Memelului de la Lituania, Pactul Ribbentrop-Molotov şi a 
participat la proclamarea războiului de către Hitler în Reichstag. 

Misiunea sa ca ataşat militar în ţările nordice şi baltice, cu reşedinţa la 
Stockholm (1940-1942), a reprezentat un nou moment fundamental din cariera 
diplomatico-militară a lui Titus Gârbea, care l-a făcut martor al unor 
evenimente cruciale pentru istoria regiunii baltice, precum ar fi Războiul de 
Iarnă (pe care l-a analizat cu multă minuţiozitate în rapoartele sale transmise 
la Bucureşti), invadarea Danemarcei şi a Norvegiei (9 aprilie 1940), anexarea 
Ţărilor baltice (finalizată în august 1940), începerea şi desfăşurarea primei 
etape a Războiului de Continuare finlandez (Jatkosota), precum şi multiplele 
dificultăţi întâmpinate de Suedia în menţinerea neutralităţii sale. Ca şi în 
cazul misiunii sale anterioare, ofiţerul român a lăsat o excelentă impresie 
asupra gazdelor sale, o mărturie a acestui fapt fiind decorarea sa cu „Ordinul 
Spadei” de către Suedia şi cu „Crucea Libertăţii” de către Mareşalul 
Mannerheim – moment care este, de altfel, reliefat în memoriile generalului. 

Însărcinările sale în calitate de şef al Detaşamentului de legătură „Colonel 
Gârbea” cu Grupul de Armate Sud (1 iulie 1942 - 1 mai 1943), de comandant al 
Brigăzii 18 Artilerie (1 mai 1943 – 24 martie 1944) şi de şef al Detaşamentului 
român de legătură cu OKH-ul (24 martie 1943 – 21 august 1944) au 
reprezentat, după cum mărturiseşte însuşi memorialistul, unele dintre cele 
mai dificile prin responsabilităţile care i s-au atribuit, acestea constituind, 
totodată, şi dovada unei înalte aprecieri a calităţilor sale de militar şi de 
diplomat. De altfel, ca semn de preţuire a meritelor sale pe plan militar, în 
anul 1943 a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea). 

Faptul că România şi Germania au reuşit să depăşească tensiunile cu au 
apărut între ele după înfrângerea de la Stalingrad, plasată de Comandamentul 
german în responsabilitatea României, iar Hitler a renunţat în primăvara 
anului 1944 la planurile de ocupare a României (după cea a Ungaria înfăptuită 
prin aplicarea planului Margareta I) se datorează, fără îndoială, nu numai 
încrederii pe care Hitler i-o arăta lui Ion Antonescu, reală şi esenţială în acest 
sens, fără îndoială, ci şi abilităţii diplomaţilor şi a înalţilor ofiţeri români de a-
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şi convinge omologii germani de responsabilitatea comună ce le revenea 
forţelor participante în aceste evoluţii nefavorabile de pe front. Fără îndoială că 
un rol în acest sens a fost jucat şi de colonelul, ulterior generalul Titus Gârbea, 
după cum o dovedesc atât scrierile acestui cât şi documentele de arhivă. De 
altfel, ofiţerului român îi revine meritul de a fi recomandat la Bucureşti 
renunţarea mareşalului Antonescu la conducerea militară a unei grupări de 
armate româno-germane de flancgardă plasată în stepa calmucă (propunere 
venită de la Hitler) în contextul în care planurile militare germane păreau 
„himerice” iar colonelul român a înţeles că se profila deja întoarcerea sorţilor 
războiului. 

Actul de la 23 august 1944 a reprezentat, după cum istoriografia a 
demonstrat cu ample dovezi, un moment foarte important în evoluţia generală 
a războiului în ultima sa etapă de avans pe toate fronturile al forţelor militare 
ale Naţiunilor Unite. „Defecţiunea” României a costat Germania, în scurt timp, 
pierderea întregului areal sud-est european şi a unuia dintre aliaţii săi cei mai 
importanţi de pe Frontul de Est.14 Remarcabilă a fost şi unitatea afişată de 
armata română în faţa ordinelor date de regele Mihai I (1940-1947). În ciuda 
aprecierii sale pentru calităţile militare ale mareşalului Antonescu, Titus 
Gârbea şi-a ocupat locul de ofiţer comandant în dispozitivul armatei române 
pentru alungarea trupelor germane din ţară. Trecut la dispoziţia Preşedinţiei 
Consiliului de Miniştri şi a Ministerului Apărării (22 august 1944 – 7 aprilie 
1945), aceasta a primit un câteva luni mai târziu misiunea de a comanda 
Corpul IV Artilerie (8 aprilie 1945 – 9 august 1946), cantonat în Oltenia de 
Nord, misiunea sa fiind aceea de a asigura paza militară a tezaurului Băncii 
Naţionale, ascuns la Mănăstirea Tismana şi în împrejurimi.15 

Trecut în rezervă în anul 1946 şi în retragere în anul 1947, generalul va 
avea de îndurat vicisitudinile regimului comunist, confiscându-i-se casa şi 
terenul din judeţul Gorj şi având de îndurat, alături de familia sa, privaţiuni 
de libertate şi mari greutăţi materiale. General respectat, poliglot, spirit rămas 
lucid chiar la o vârstă înaintată, generalul Gârbea a avut şansa de a fi martor 
la căderea regimului comunist. Ulterior, meritele sale au început să fie 
recunoscute şi a fost înaintat, la  împlinirea vârstei de 100 de ani, la 17 
septembrie 1993, la gradul de general-locotenent (cu două stele), pentru ca apoi 
să îi fie conferite gradele de general de corp de armată (r) (19 septembrie 1996) 
şi de general de armată cu patru stele (r) (22 septembrie 1998) „pentru merite 
deosebite în întreaga sa activitate desfăşurată în cele doua războaie mondiale”. 
Avea să fie, de asemenea, decorat cu medalia „Crucea comemorativă a celui de-
al doilea război mondial, 1941-1945”. La scurt timp după aceasta, Generalul 
Titus Gârbea a încetat din viaţă în decembrie 1998, la vârsta de 105 ani.16 

                                                            
14 Ilie Ceauşescu, Florin Constantiniu, Mihail E. Ionescu, 200 de zile mai devreme: rolul 
României în scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial, Ediţie revăzută şi adăugită Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985. 
15 Alesandru Duțu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata Română în Al Doilea Război Mondial, 
1941-1945: Dicţionar Enciclopedic, Editura Enciclopedică, București, 1999, pp. 223-224. 
16 http://ro.wikipedia.org/wiki/Titus_G%C3%A2rbea (accesat 22.09.2010). 
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Născut şi format într-o României liberală şi nutrind vederi antitotalitare, 
Titus Gârbea, printr-o ironie a sorţii, a fost martor, alături de concetăţenii săi, 
la instalarea regimurilor autoritare ale lui Carol al II-lea (1938-1940) şi Ion 
Antonescu (1941-1944), precum şi a celui cu valenţe totalitare al statului 
naţional-legionar (1940-1941) – care i-a provocat o puternică repulsie, a avut de 
îndeplinit misiuni importante în Germania nazistă şi a ajuns să parcurgă 
integral perioada regimului comunist în România, inclusiv ca victimă a 
acestuia, trăind cu mare intensitate evenimentele din anul 1989 şi sfârşindu-şi 
existenţa în România democrată. O existenţă începută la sfârşitul lui Belle 
Époque şi marcată dramatic de războaiele mondiale şi de „secolul extremelor”. 
O existenţă pe care şi-a dedicat-o servirii intereselor ţării sale şi înţelegerii 
evenimentelor la care a luat parte şi pe care, uneori, în calitate de militar, le-a 
influenţat în măsura atribuţiilor şi a posibilităţilor sale. 

Poliglot remarcabil, cu o viziune largă asupra războiului şi a consecinţelor 
acestuia pe plan politic, social, economic, psihologic, etc., generalul Titus 
Gârbea a cunoscut, ca puţini alţii, momente şi evenimente de o importanţă 
crucială pentru istoria României şi pentru istoria Europei. Înzestrat cu o 
inteligenţă şi cultură remarcabile, adăpat la valorile marilor culturi europene 
(în special la cele italiană, germană, franceză, engleză, suedeză şi clasică, 
greco-romană), înţelegând semnificaţia evenimentelor cărora le-a fost actor şi 
martor, dornic să împărtăşească şi urmaşilor din bogata sa experienţă, Titus 
Gârbea a lăsat în urma sa nu numai o carieră remarcabilă, inspiratoare, ci şi 
însemnări zilnice şi memorii valoroase care se află în prezent, ca urmare a unei 
donaţii făcute de autorul acestora, în custodia Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale sub forma a 11 caiete şi agende, unele scrise de mână, altele 
dactilografiate la maşina de scris. 

Partea cea mai consistentă a acestor mărturii lăsate istoriei de general este 
constituită de Memorialul pe care a început să-l elaboreze în anul 1969 în 
contextul relaxării regimului politic românesc din a doua jumătate a deceniului 
al VII-lea şi de la începutul deceniului al VIII-lea. Primul caiet redactat de 
acesta şi numerotat III A a fost finalizat în 1970, iar activitatea de redactare a 
acestora va continua şi în următorii doi ani. Primul caiet conţine „cuvântul 
înainte”, pe care l-am redat aşa cum a fost conceput de autor, schema gândită 
de acesta memoriilor pe care le redacta cât şi o notă explicativă cu privire la 
modalitatea în care a fost concepută scrierea acestor memorii. Din schema 
memorialului aflăm că autorul a gândit redactarea amintirilor sale în trei 
părţi: partea I – primul război mondial, partea a II-a – perioada interbelică şi 
partea a III-a – al doilea război mondial. Titus Gârbea explică şi opţiunea sa în 
ceea ce priveşte elaborarea, mai întâi, a memoriilor sale din perioada celui de-
al doilea război mondial: „s-a redactat începând cu această ultimă parte ca 
fiind cea mai importantă, iar evenimentele fiind mai proaspete în amintiri. 
Ulterior se va redacta „partea a II-a” – perioadă dintre cele două războaie şi 
apoi „partea I-a” – ce cuprinde amintiri din primul război mondial.” Din păcate, 
cercetările noastre nu au dus la identificarea primelor două părţi ale 
memorialului şi nu excludem posibilitatea ca acestea să nu mai fi fost scrise 
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niciodată. O posibilă explicaţie ar fi solicitarea venită din partea Marelui Stat 
Major de a redacta o lucrare cu caracter mixt pedagogic-metodologic-
memorialistic cu privire la funcţia de ataşat militar, lucrare ce trebuia să 
răspundă la o serie de întrebări prestabilite, operă care a început să fie 
redactată în ajunul Crăciunului anului 1973 şi care probabil nu i-a mai lăsat 
timpul necesar să-şi finalizeze proiectul memorialistic. Din fericire, această 
lucrare acoperă memoriile generalului cu privire la perioada primului război 
mondial şi la perioada interbelică, reuşind astfel să suplinească absenţa din 
colecţiile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (fond Manuscrise, dosarele 
2087-2096) a mărturiilor sale din aceste perioade. Ne propunem să publicăm 
acest manuscris în volumul al III-lea al operelor lui Titus Gârbea. 

Numai o parte infimă din aceste însemnări a fost până în acest moment 
făcută cunoscute publicului prin eforturile fiului generalului, inginerul Dan 
Gârbea, ale nepotului acestuia, profesorul universitar Horia Gârbea, precum şi 
ale unor istorici precum Gheorghe Buzatu. Acestea au apărut în paginile 
revistelor istorice, în special ale Anuarului Institutului de istorie şi arheologie 
«A.D. Xenopol», Magazinului Istoric (în numere din 1979, 1996, 1998, 2000, 
2002, 2003), Vieţii Armatei şi Revistei de Istorie Militară etc., dar şi ale unor 
volume dedicate celui de-al doilea război mondial.17 Importanţa de netăgăduit 

                                                            
17 Titus Gârbea, Gheorghe Buzatu, “Din arhiva istorică a României contemporane (III): 
Generalul Titus Gârbea despre ultima întrevedere Hitler-Antonescu”, în Anuarul Institutului de 
istorie și arheologie «A.D. Xenopol», Iași, nr. XXIII/2, 1986, p. 815-820; Gheorghe Buzatu, 
Mareșalul Antonescu în fața istoriei, Iași, 1990, vol. I, pp. 485-495; Antonescu-Hitler. 
Corespondență și întâlniri inedite (1940-1944), ediție îngrijită de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, 
Ștefan Lache, coordonator științific Dr. Florin Constantiniu, Editura Cozia, București, 1991, vol. 
II, pp. 175-204; Gheorghe Anghelescu, „Interviu cu Domnul General Titus Gârbea [Document 
inedit]”, în Analele Universității «Valahia». Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2004, pp. 35-47; 
Al. Duţu, L. Nicolescu, Al. Oşca, Ataşaţii militari transmit... (1938 - 1944), Ed. „Europa Nova”, 
Bucureşti, 2001 şi volumele următoare; Cornel Şomâcu, “Ultima noapte antisovietică, prima zi 
antifascistă” şi „23 August 1944 sub judecata istoriei (III): Zilele care au schimbat soarta 
României”, http://www.verticalonline.ro/ultima-noapte-antisovietica-prima-zi-antifascista-ii 
(accesat la data de 10.04.2011); Titus Gârbea, „Ultimul raport”, Memoria.ro, la 
http://memoria.ro/?location=view_article&id=819&from_name=cautare&from=bG9jYXRpb249c2
VhcmNoJmtleXdvcmRzPWJhY2F1Jng9MCZ5PTAmcGFnZT00  (accesat la data de 10.04.2011); 
Horia Gârbea, “Întoarcerea la realism”, la 
http://www.presamil.ro/VM/2004/02/15_Invitatii%20Vietii%20Militare.htm (accesat la data de 
10.04.2011); “Pagini din Primul razboi Mondial. Povestesc Veteranii. C. Sfintescu, T. Garbea”, în 
Memoria.ro, 
http://www.memoria.ro/?location=view_article&from_name=Interviuri+din+presa%2C+carti%2C
+colectii+personale&from=bG9jYXRpb249YXJ0aWNsZXM%3D&cid=110&id=739 (accesat la 
data de 12.03.2011); „Titus Gârbea, general; şeful Misiunii Militare Române pe lângă 
Comandamentul German, [C 77/ Arhiva de Istorie orală . - S.R.R/ Interviu realizat de Octavian 
Silivestru, 21.02.1994]”, la http://www.rador.ro/events/1944-08-23/pregatirea.html (accesat la 
data de 13.04.2010); Razvan Bibire, „Dacă în august 1944 Antonescu rămânea în Bacău…”, 
http://www.unstory.com/daca-in-august-1944-antonescu-ramanea-in-bacau.html (accesat la data 
de 16.08.2011); „Sa ne amintim: Raptul tezaurului romanesc de catre sovetici”, 
http://www.ziare.com/cultura/documentar/sa-ne-amintim-raptul-tezaurului-romanesc-de-catre-
sovetici-1058328 (accesat la data de 16.08.2011); Dragoș Galbur, Unde au ascuns românii 
tezaurul de frica rușilor, http://www.basarabia91.net/2010/07/unde-au-ascuns-romanii-tezaurul-
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a lor face ca publicarea integrală a Memorialului – aşa cum autorul însuşi l-a 
intitulat – şi a însemnărilor zilnice ale Generalului Titus Gârbea să fie o 
obligaţie – acum onorată – a istoriografiei române. 

Opţiunea de a aduce în memoria colectivă însemnările acestei personalităţi 
remarcabile a diplomaţiei militare româneşti – care, cu certitudine, merită un 
loc mult mai însemnat în monografiile şi în scrierile despre perioada celui de-al 
doilea război mondial decât cel care i-a fost conferit până în acest moment – a 
fost determinată nu numai de înţelegerea importanţei acestora ca sursă 
istorică care permite reconstituirea sau verificarea unor momente, aspecte şi 
procese ale evoluţiei istorice româneşti dintr-una dintre perioadele sale cele 
mai dramatice sau ca sursă metodologică şi didactică de mare valoare cu 
privire la atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile demnităţii de ataşat şi 
diplomat militar, dar şi conştiinţa că acestea aduc în discuţie faptele, 
experienţele, credinţele, percepţiile, gândurile unui martor şi participant activ 
al istoriei acelei perioade. Având în vedere că, aşa cum a demonstrat Maurice 
Halbwachs prin cercetările sale, memoria individului este mediată social şi 
este legată de grup18, cunoaşterea acestor însemnări are o valoare „simbiotică”, 
aducând o mărturie care se adaugă altora similare cu privire la formarea 
profesională şi morală a ofiţerilor superiori şi diplomaţilor militari români din 
perioada de referinţă, la credinţele şi valorile împărtăşite în societatea 
ofiţerilor români, la modul în care aceştia percepeau, analizau sau reflectau 
asupra evenimentelor cărora le erau martori etc. Nu în ultimul rând, 
memorialul şi însemnările zilnice au o semnificaţie per se şi îndeamnă la o 
analiză a compoziţiei stilistice şi ideatice a acestora, istoriografia renunţând 
deja să mai privească acest gen de surse istorice doar ca pe un izvor de 
informaţii şi recunoscându-le calitatea de „artefacte culturale” ce există într-un 
context social. Înţelegerea acestei dimensiuni este actualmente considerată 
apriorică oricărei utilizări a acestor scrieri pentru cercetarea istorică19, iar 
scrierile autorului acestor consemnări nu numai că nu fac excepţie de la 
această regulă, dar certifică această realitate. 

Memorialul lui Titus Gârbea nu doar narează evenimentele şi procesele 
istorice cărora le-a fost martor, nu numai că redă impresii, percepţii, informaţii 
la care autorul a avut acces, dar oferă analize profunde ale acestora, reliefează 
logica acestora, se apleacă asupra cauzelor mai intime care le generau şi a 
contextului în care aveau loc şi trece totul prin filtrul culturii generale 
impresionante a autorului, integrându-le într-o scriitură densă, complexă, 
echilibrată, cu certe calităţi literare, care captivează cititorul şi-i menţine 
                                                                                                                                                                   
de.html (accesat la data de 16.08.2011); Dan Gheorghe, „Operaţiunea ultrasecretă Tismana. 
Ascunderea aurului României înaintea invaziei sovietice”, 
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/07/28/operatiunea-tismana-ascunderea-aurului-
romaniei-inaintea-invaziei-sovietice/ (accesat la data de 16.08.2011);  
18 Maurice Halbwachs, The Collective Memory, 1st ed., Harper Colophon Books Cn/800 Harper & 
Row, New York, 1980; vezi şi Jan Assmann, "Collective Memory and Cultural Identity", în New 
German Critique, nr. 65 (1995), p. 127. 
19 Irina Paperno, "What Can Be Done with Diaries?", în Russian Review, vol. 63, no. 4 (2004), p. 
569. 
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atenţia vie de la prima până la ultima pagină. Personajele, faptele, raţiunile, 
jocul complicat al intereselor îşi găsesc locul şi rolul lor bine definit în aceste 
memorii, în vreme ce analizele sale cu privire la pricinile germinării ideilor 
naziste şi ale ascensiunii lui Hitler la putere, la cauzele care au generat cel de-
al doilea război mondial, la diplomaţia agresivă şi subtilă totodată a Moscovei 
din prima parte a celui de-al doilea război mondial, la importanţa secretului în 
diplomaţia militară, precum şi cele cu caracter militaro-strategic referitoare la 
incapacitatea Germania de a câştiga cel de-al doilea război mondial în care se 
angajase, la raţiunile rezistenţei finlandeze în timpul Războiului de Iarnă sau 
desluşirea strategiei şi tacticii germane utilizată în timpul Operaţiunii 
Weserübung de ocupare a Norvegiei şi a Danemarcei (9 aprilie 1940) fac din 
cititor un martor al tensiunii generate de deciziile care se luau în aceşti ani 
fatidici şi al consecinţelor adeseori dramatice ale acestora, precum şi al 
modului în care diplomatul militar român îşi construieşte propriul discurs logic 
pentru a descifra procesele şi evenimentele care aveau loc în jurul său, 
înţelegându-le în durata lor lungă. 

Pentru că cea mai bună dovadă a complexităţii şi savorii acestui memorial 
care, asemenea unui roman al lui Umberto Eco, poate fi citit în diferite chei 
este textul însuşi datorat generalului Titus Gârbea, redau mai jos prima parte 
a textului Memorialului (dosarele III A - 2087, III B - 2088 şi III C - 2089), 
cuprinzând perioada declanşării războiului şi al transformării acestuia într-un 
război mondial (anii 1939-1941), cu menţiunea că am respectat în întregime 
textul manuscrisului. Am păstrat, de asemenea, textul notelor de subsol ale 
autorului, marcându-le cu menţiunea (n. T.G.), intervenţiile minore ale mele 
vizând doar corectarea tacită a unor trimiteri care nu indicau în mod adecvat 
sau indicau incomplet sursa folosită şi aducerea la un numitor comun a 
referinţelor. Orice alte comentarii făcute de editor au fost semnalate prin note 
de subsol care nu au niciun indicativ special la începutul lor, aşa încât să nu 
impieteze asupra textului propriu-zis al manuscrisului lui Titus Gârbea şi să 
poată fii deosebite de cele ale autorului. De asemenea, a fost actualizată 
ortografia, conform normelor în vigoare, păstrând anumite particularităţi ale 
stilului autorului. Pentru a uşura parcurgerea lucrării fără a impieta însă 
asupra structurii logice gândite de autor, s-a procedat, acolo unde era cazul, la 
o renumerotare a capitolelor şi subcapitolelor. 

 În final, doresc a adresa mulţumirile mele Editurii Cetatea de Scaun 
pentru a fi îmbrăţişat cu generozitate şi a fi susţinut acest proiect, doamnei 
Mirela Ivan-Nobel pentru a fi cules cu desăvârşit profesionalism textul 
manuscrisului, precum şi nepotului generalului, Prof.univ.dr. Horia Gârbea, 
pentru a fi încurajat acest demers editorial şi pentru a fi prefaţat această 
lucrare, operă care vede lumina tiparului sub egida Asociaţiei Române pentru 
Studii Baltice şi Nordice şi a Centrului pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor 
Internaţionale şi Studii Culturale „Grigore Gafencu”. 
 

Conf. univ. dr.  Silviu Miloiu 


