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Războiul de Întregire Națională a constituit, pentru Statul român o impresionantă 
mobilizare de forțe omenești și materiale. Societatea civilă românească a fost chemată 
să contribuie, cot la cot cu Armata Română, la tote încercările acestui teribil confl ict. 
Fiecare regiune, inclusiv Moldova, a devenit teatru de război, iar retragerea din 1916 a 
cuprins o suită de evenimente dramatice. Desfășurarea complexă a operațiunilor mi-
litare a solicitat o permanentă implicare a tuturor cetățenilor, bărbați și femei, tineri și 
bătrâni. 

Retragerea în Moldova din 19161

1 htt p://www.marelerazboi.ro/razboi-catalog-obiecte/item/retragerea-in-moldova-din-1916, 
accesat în 23 iulie 2017.
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Zonă montană din vestul Moldovei, cuprinzând și două mari trecători, dar și alte 
pasuri mai mici, a cunoscut luptele, frontul, bejenia și ocupația. De prin toate sate-
le Neamțului au fost mobilizați la oaste, mai ales tinerii țărani, care nu erau instruiți 
și echipați corespunzător, pentru operațiunile militare, care se afl au în desfășurare. 
Operațiunea de apărare a trecătorilor din Munții Carpați a fost cea de-a treia, de im-
portanță strategică, desfășurată de Armata României în campania anului 1916. În sep-
tembrie și la începutul lunii noiembrie 1916, Armata a avut obiective principale, ca 
oprirea contraofensivei dinspre frontul din Transilvania, menținerea și consolidarea 
unui dispozitiv defensiv pe aliniamentul Munților Carpați și crearea condițiilor, pen-
tru reluarea inițiativei strategice și trecerea la ofensivă. Ofi țerii Serviciului Geografi c al 
Armatei alcătuiseră primele hărți militare ale Moldovei, foarte bine documentate, încă 
din 1915 și 1916, pregătind eventuale treceri prin trecători.2 

Sub aspectul organizării militare în Moldova fuseseră înfi ințate câteva Regimente. 
Astfel, în 1913, la Piatra Neamț a luat fi ință, pe lângă Regimentul 15 Infanterie și 
Regimentul 55 Infanterie, sub comanda locotenent-colonelului Alexandru Calmuschi, 
ajuns colonel, prefect și deputat în Parlamentul României. În anul 1915 Armata de 
Nord a României era concentrată la frontiera vestică a Moldovei. Aceasta ocupa zona 
dintre râul Oituz și Broșteni (Neamț), de pe Valea Bistriței, până pe Valea Bicazului 
la Ticoș. De la Piatra Neamț la Broșteni se afl au: Brigada 4 Cavalerie la Piatra Neamț, 
Brigada 4 Munte la Pângărați și Divizia 14 de la Bicaz – Bicazu-Ardelean la Broșteni.3 
Pe lângă această desfășurare de forțe militare, din anul 1915, Corpul Grănicerilor se 
dezvoltă, având două regimente, fi ecare compus din 9 companii, iar în Moldova, regi-
mentul 2 Grăniceri, Batalionul 2, avea compania a doua la Piatra Neamț, compania a 
șasea la Ungheni și a șaptea la Galați.4

Încă de la începutul anului 1916, trupe de Infanterie din Regimentul 27 Bacău lua-
seră poziții comuna Tarcău, punând sub control militar căile de comunicație, mai ales 
șoselele și drumurile lăturalnice din sate. De la Brateș, până la frontieră, erau 12-15 
km, cu căi de trecere mai ușoare decât prin Cheile Bicazului.5 Astfel, pe Tarcău în sus, 
locuitorii străini de sat puteau circula numai cu aprobare specială de la comandamen-
tul unității din Tarcău sau, în cel mai fericit caz, cu permisul plutonierului de serviciu 
putea să treacă mai în sus, spre fânețele satului, spre Brateș, la stâne, până la frontiera 
cu Ungaria. Trebuie precizat că toate aceste măsuri au fost luate împotriva, mai ales 
pentru a preîntâmpina eventuale acțiuni de spionaj sau sabotaj. În luna iulie 1916 au 
început să treacă spre frontieră Bateriile de artilerie, cu tunuri, cu chesoane, tractate de 
cai În noaptea de 13 spre 14 august 1916 un batalion de infanterie al acestui regiment, 

2 Vezi Anexe în D. Dieaconu, La poale de Ceahlău, Piatra-Neamț: Editura Cetatea Doamnei, 
2006.

3 E. Bantea, Insurecția română în jurnalul de război al Grupului Armate Germane, București: 
Editura Militară, 1974, p. 67.

4 Ibidem, p. 68.
5 Ibidem.
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cu sediul la Bicaz, a trecut pe furiș pe Tarcău în sus, iar după o zi, s-a declarat războiul 
împotriva Puterilor Centrale. Tot noapte, dar între 26-27 august 1916 un al Batalion de 
Infanterie din Regimentul 27 Bacău, cu sediul la Bicaz, a trecut „în liniște”, pe Tarcău 
în sus. Celelalte Batalioane aveau sarcina să apere Valea Bicazului, contra trupelor un-
gurești, austriece și germane. Artileria din Bicaz a avut misiunea să apere zona împo-
triva atacurilor avioanelor inamice.6

Militarii Diviziei a XIV-a urmau să pătrundă în Transilvania pe două coloa-
ne: prima, pe valea râului Bicaz, prin Bicazu-Ardelean și Bicaz-Chei, Lacu Roșu și 
Gheorghieni, iar a doua, pe valea Bistricioarei, pentru a ocupa la nord de Tulgheș, 
localitățile Corbu, Borsec și Bilbor.7 La 15 august 1916, bisericile Vechiului Regat au în-
ceput să-și sune clopotele: începea războiul de reîntregire națională. Trupele române, 
cântând „Treceți batalioane române Carpații”, au pornit spre Transilvania prin trecă-
tori. Unități ale Armatei de Nord, conduse de generalul Prezan, au trecut prin pasurile 
Tulgheș, Pângărați, Bicaz, Dămuc spre Toplița și zona secuiască. 

În dimineața de 15 august 1916 România a declarat război Puterilor Centrale, iar 
seara deja sosește dinspre satul Brateș ambulanța cu patru cai aducând câțiva soldați 
răniți, îndreptându-se spre spitalul din Piatra Neamț.8 Țăranii din satele de munte au 
fost înrolați în unitățile Armatei a IV-a sau de Nord, la Piatra-Neamț avându-și sediul 
escadroanele 3 și 4 Călărași. Făceau parte și din Regimentul 15 Infanterie și Regimentul 
55 Infanterie, iar la ofensiva împotriva Imperiului Austro–Ungar din toamna anului 
1916 au participat și soldații Regimentului 15 Infanterie, cele mai aprige lupte având 
loc pe Valea Mureșului și pe Valea Prahovei.9

Armata de Nord, condusă de generalul Constantin Prezan, avea aproximativ 
108.000 soldați și misiunea de a forța trecătorile Transilvaniei. Aceasta se afl a pe po-
ziție, de la Oituz și până la Broșteni, Divizia a XIV-a având în atenție sectorul de la 
Bicaz la Broșteni. Armata română a trecut prin valea Bicazului spre Bicazul Ardelean 
și apoi, prin chei, spre Lacu Roșu și Gheorgheni, iar prin pasul Tulgheș-Prisecani, pe 
valea Bistricioarei, spre Toplița și zona secuiască. Divizia 14 română condusă de gene-
ralul Paraschiv Vasilescu a trecut granița de-a lungul văilor Bicazului și Bistricioarei, 
ocupând Almașul, Tulgheșul, Bilborul și apoi Toplița, ca Brigada 4 Mixtă să ocupe și 
orașul Gheorghieni. Contrar promisiunilor Armata rusă nu a inițiat contraofensiva în 
Bucovina, de aceea Divizia română a fost pusă în difi cultate, dându-se lupte crunte în 
zona de „cumpănă a apelor”, pe înălțimi în condițiile unui frig cumplit, mulți dintre 
soldați degerând.10 De mare importanță au fost luptele de la Pietrele Roșii, astăzi în 

6 V. Pupăză, „Tarcău, fi le de istorie”, în Identitate Nemțeană, Piatra-Neamț: Editura Cetatea 
Doamnei, 2012, p. 465.

7 M. Dinulescu, Grințieș. Așezare montană pe valea Bistricioarei, Piatra-Neamț: Editura Nona, 
2007, p. 79.

8 V. Pupăză, op.cit., p. 467.
9 M. Dinulescu, op.cit., p. 77.
10 C. Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol. I, București: Editura 

Științifi că și Enciclopedică, 1989, p. 255.
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comuna Grințieș, când un batalion din Regimentul 56 a avut 80 de morți. Dar, după 
lupte intense pe platourile Călimanilor și Hășmașului, după trei ofensive reușite, ge-
neralul Constantin Prezan stăpânea înălțimile munților Gurghiu și Harghita.11

Dezastrul de Turtucaia a făcut ca multe trupe să fi e dislocate în Dobrogea, iar 
Armata de Nord, izolată și atacată de trupe austro-ungare și germane, a fost silită 
să se retragă.12 Retragerea trupelor românești și apropierea frontului de granița ve-
che au determinat plecarea unei mici părți din populația românească și venirea ei în 
Regat. Astfel, satele Moldovei au început a fi  străbătute și de familii românești venite 
după Armata noastră. În comuna Tarcău s-au așezat șase familii țărănești originare 
din Toplița, Bicazu Ardelean și din Dămuc, circa 25 de persoane. Aceștia au rămas în 
localitate până la începutul campaniei a doua, din anul 1918, când în urma ofensivei 
armatei noastre, steagul românesc fl uturând și la Budapesta, s-au întors și acești refu-
giați la vetrele lor.13

După o luptă grea pe apa Bistricioarei, la Tulgheș, în locul ce și astăzi se numește 
Sângeroasa, armatele române s-au retras și odată cu ea și populația civilă a pornit să 
se adăpostească, fi e pe văi lăturalnice greu accesibile, fi e în zona Grozăvești–Târgu-
Neamț. După oprirea ofensivei trupelor române în Transilvania de către trupele aus-
tro-ungare și germane, după ocuparea de către inamic a unei părți a teritoriului tarii, 
Mădeiul, Broșteniul și Borca trec vremelnic sub ocuparea Austro-Ungariei, linia fron-
tului fi ind pe apa pârâului Borca și Sabasa. In mare parte populația satului a fost eva-
cuată în comunele vecine sau în șesul Moldovei și în special tineretul pentru a fi  ferit 
de încorporări de către inamic.14 Coloanele de refugiați s-au îndreptat în căruțe spre 
Roman, găzduiți în condiții grele. Preotul Alexandru Romanescu din Grințieș nota pe 
un „Liturghier”: „La 31 octombrie, noaptea, spre 1 noiembrie 1916, am părăsit satul și 
ne-am dus la Grumăzești pentru că satele Grințieș și Poiana au fost teatru de război 
între noi și nemți. Pe 30 noiembrie au venit rușii și au stat aici până în primăvara lui 
1918 când s-a făcut la ei revoluția”.15

În luna octombrie a anului 1916, în comuna Tarcău s-au petrecut două mari fapte 
de arme ale militarilor români, fapte menționate și în comunicatele ofi ciale ale Marelui 
Cartier General. La 17 octombrie 1916 s-a făcut capturarea unui detașament de 65 de 
soldați germani cu 2 ofi țeri, în apropierea Schitului Tarcău, la pichetul Bolovăniș, ce 
avea misiunea de a spiona poziția Armatei Române în intenția de a lărgi frontul pe 
teritoriul țării noastre. Al doilea fapt de mare bravura este atacul reușit al unui bata-
lion din Regimentul 86 Dorohoi, de sub comanda căpitanului Efstatiade, pe muntele 
Cipchieș, de la frontieră, în noaptea de 19 octombrie 1916. În amintirea acestui atac, 
s-a ridicat de către comandantul trupei o cruce de stejar comemorativă la Gura Aței. 

11 Ibidem, p. 285.
12 Ibidem, p. 287.
13 V. Pupăză, op.cit., p. 466.
14 Ibidem, p. 359.
15 D. Dieaconu, op.cit., p. 83.
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În noiembrie 1916 și-au făcut apariția pe teritoriul comunei Tarcău primele formațiuni 
militare rusești. Militarii ruși au stat cantonați în comuna Tarcău până la fi nele anului 
1917, când „îmbolnăviți” fi ind de revoluție au fost trimiși acasă de Armata Română.16

Armatele ruse, nu la mult timp după această refugiere, ocupă satele din trecători, 
de la Tarcău, la Borca și Grințieș. Din noiembrie 1916 până în martie 1918, rușii au 
rămas pe aceste locuri, aceasta însemnând rechiziții, furturi, distrugeri, violență. Ca 
urmare a retragerii armatei române din Transilvania, în Moldova sosesc trupe ru-
sești în luna noiembrie 1916 comandate de generalul Filimonov care și-a instalat co-
mandamentul în satul Neagra, pe granița dintre România și Transilvania pe linia de 
front. Închizând zona Tarcău-Bicaz-Vatra Dornei, prima unitate militară rusă a fost 
Divizia 103 din Corpul de Armată 8 Rus, divizie înlocuită în luna decembrie 1916 de 
către Divizia 193 rusă.17 Aceștia asigurau paza frontierelor la Ața, Crucea Roșie, Bâtca 
Lazaroi, Tărcuța.18

Soldatul român a arătat înalte virtuți militare și patriotice în luptele pentru trecă-
tori și planul de desfi ințare a statului național român a fost dejucat de cei care cu baio-
neta și cu pieptul au arătat că „Pe aici nu se trece!”. Dar ieșirea Rusiei din război a lăsat 
România singură pe frontul de răsărit și balcanic și a fost silită să accepte un armistițiu 
necondiționat cu cedări teritoriale în sud și pe linia Carpaților, iar înaintarea armatelor 
Puterilor Centrale dinspre Ucraina și Basarabia arăta primejdia în care se afl a România 
singură și izolată. Pe domeniul Coroanei din Bicaz, familia regală poposea rareori. 
Regele Carol I a fost doar o dată pe valea Bistriței de munte din județul Neamț, ajun-
gând până la Bicaz și Hangu. Ferdinand I, pasionat de vânătoare, participa uneori la 
vânători în pădurile Domeniului, invitat al primarului Neculai Bicăjanu sau al șefului 
regiei Constantin Armășescu.19 

La 1918 însă, Familia regală a poposit la Bicaz, silită de evenimentele nefaste ale 
începutului de an 1918, când România învingătoare pe front la Mărăști, Mărășești sau 
Oituz, semna o pace defavorabilă la Buftea-București și pierdea munții Moldovei în 
frunte cu Ceahlăul.20 În vara anului 1918, Guvernul i-a propus Regelui Ferdinand I să 
se retragă cu întreaga familie (Regina Maria, principesele Ileana, Marioara, Elisabeta 
și principele Nicolae) la Bicaz, pe valea Bistriței. În lucrarea sa, preotul Constantin 
Matasă ne prezintă un episod din perioada în care Familia regală avea reședința la 
Bicaz. „Această comună prezintă o însemnătate deosebită, fi ind legată de istoria ma-
relui răsboiu prin faptul că după pacea de la Buftea, familia Regală și-a luat reședin-
ța aici, stând de la 6 iulie până la 25 octombrie 1918“, notează C. Matasă. Trebuie 

16 C. Kirițescu, op.cit., p. 345.
17 Ibidem, p. 349.
18 Fremătând în sprânceana Ceahlăului – Tașca – fi le de monografi e, Piatra-Neamț: Editura Cetatea 

Doamnei, 2011, p. 91.
19 Orașul mării dintre munți – Bicaz – 400, Piatra-Neamț: Editura Cetatea Doamnei, 2011, p. 27.
20 Legendă, tradiție și istorie în munții Neamțului, manual de istorie, Piatra-Neamț: Editura Cetatea 

Doamnei, 2011, p. 68.
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menționat că datele evocate în lucrare sunt pe stil vechi. Conform autorului, Regele 
Ferdinand, Regina Maria, principesele Elisabeta, Marioara și Ileana locuiau în casele 
Administrației Domeniului Coroanei, iar pentru Principele Nicolae s-a construit un 
pavilion în grădina curții.21 

Pe 24 august/11 august (stil vechi) 1916, Regele Ferdinand împlinea vârsta de 53 de 
ani, iar întreg Guvernul s-a prezentat la Bicaz pentru a-l felicita de ziua sa de naștere. 
Având ca sursă notele lui Constantin Armășescu, șeful Domeniului Coroanei Bicaz, 
Constantin Matasă amintește că la dejun, răspunzând cuvântului de omagiu și îmbăr-
bătare ținut de primul ministru de atunci, Alexandru Marghiloman, Regele Ferdinand 
a ținut un discurs optimist: „N-au fost zile de restriște trăite de mine dela urcarea mea 
pe tron, ci zile de oțelire și îmbărbătare, Pronia Cerească voind să pună la încercare pe 
om și Rege la datoria lui. Aurora la orizont pare că renaște și în curând ostașul român 
va fi  chemat să-și spună ultimul cuvânt. Dreptatea Celui Prea Înalt nu va îngădui să se 
facă nedreptate țării mele și cu această încredere beau paharul meu pentru țara mea”. 
Autorul notează că discursul regelui a copleșit auditoriul: „Toți cei prezenți erau pro-
fund emoționați, clipa în adevăr era sfântă și sguduitoare pentru o inimă româneas-
că. Regina îl sărută, iar Regele își îmbrățișează copiii, care erau cu ochii în lacrămi.” 
Viziunea optimistă a Regelui pentru soarta ostașilor români s-a împlinit la scurt timp 
după discursul ținut la reședința din Bicaz a Domeniului Coroanei: „Nu trecu decât un 
ceas după aceste cuvinte și sosește la Bicaz știrea, prin telegraf, despre marea isbândă 
a aliaților pe frontul apusean, isbândă care în curând a dus la retragerea inamicului 
din țară, după ce și soldatul român își făcuse la Mărăști și Mărășești dovada deplină a 
vitejiei și a dragostei sale de țară”, mai arată preotul C. Matasă în lucrarea amintită.22

Octavian Goga rostea și el cu profetice cuvinte:
„De peste granița cea nouă,
Ca o sălbatică urgie, 
Strigând spre țarina Moldovei, 
Un munte s-a pornit să vie…
Și va să-nsemne cronicarul
Atunci o zi vijelioasă,
Ceahlăul n-a rămas la dușmani,
Ceahlăul s-a întors acasă.”23

La 1 septembrie 1918, Regele pleca la Iași și România reintra în război. La 1 de-
cembrie 1918, între cei 1.228 de delegați, din comunele Transilvaniei s-au afl at și să-
teni sosiți tocmai din Bicazu Ardelean, pentru ca Bicazele să nu mai fi e despărțite de

21 C. Matasă, Călăuza județului Neamț, București: Editura Cartea Romanească, 1929, p. 66.
22 Ibidem, p. 67.
23 O. Goga, „Ceahlăul”, în Antologia muntelui – poezie cultă românească, de L. Strochi, Iași: Editura 

Timpul, 2005, p. 110; D. Dieaconu, I. Săndulache, Ceahlăul, realitatea unui mit, Piatra-Neamț: 
Editura Cetatea Doamnei, 2008, p. 67; O. Goga, Cântece fără țară, Iași: Editura Junimea, 1976, 
p. 136.
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granițe.24 Armata Română înainta victorioasă până la Budapesta, iar în urma sa refugi-
ații ardeleni și cei moldoveni din satele de graniță se întorc la gospodăriile lor pe care 
le găsesc distruse. Au fost distruse școli, precum cele din Mădei și Borca, poduri și 
chiar biserici (precum cea din satul Corbu). Vechea graniță, care despărțea pe români, 
este desfi ințată, de la Broșteni și până la Tarcău. În regiune, au rămas mărturie cimiti-
re rusești și românești, tranșee și cazemate. Monumentele ridicate au rămas mărturie 
despre eroismul muntenilor Neamțului, despre sângele lor vărsat pe altarul patriei și 
le afl ăm de la Tarcău, la Borca sau la Tulgheș, în curțile bisericilor sau pe locul unde 
s-au desfășurat încleștările războiului. La Tulgheș, în curtea bisericii vechi de lemn 
sunt îngropați 69 de soldați români morți în luptele din trecători din 1916-1918. La 1 
decembrie 1918 se făcea România Mare, iar satele din munții Neamțului nu mai erau la 
hotare, ci în mijloc de țară, iar locuitorii nu mai treceau de o parte și de alta prin „vama 
ursului”, ci pe drumurile pietruite din trecători.

În România Mare, Ferdinand I Întregitorul s-a ținut de cuvântul dat sodatului-ță-
ran în tranșeele de la Mărășești: a făcut reforma agrară și electorală. Războiul lăsase în 
urma sa suferință și lipsuri, dar românii își vedeau împlinit visul de veacuri – unirea 
– și, mai mult, aveau un pământ al lor care să-l muncească și să-l apere.

24 Fremătând în sprânceana Ceahlăului – Tașca – fi le de monografi e, Piatra-Neamț: Editura Cetatea 
Doamnei, 2011, p. 99.
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Războiul de întregire națională la granița Moldovei

Rezumat: Marele Război, numit și Războiul de Întregire Națională, a fost un uriaș efort militar și civil 
al Statului român, din perioada 1916-1918. De prin toate satele Neamțului au fost mobilizați la oaste, 
mai ales tinerii țărani, care nu erau instruiți și echipați corespunzător, pentru operațiunile militare, care 
se afl au în desfășurare. Operațiunea de apărare a trecătorilor din Munții Carpați a fost cea de-a treia, 
ca importanță strategică, desfășurată de Armata României în campania anului 1916. Armata de Nord, 
condusă de generalul Constantin Prezan, avea aproximativ 108.000 soldați și misiunea de a forța tre-
cătorile Transilvaniei. Aceasta se afl a pe poziție, de la Oituz și până la Broșteni, Divizia a XIV-a având 
în atenție sectorul de la Bicaz la Broșteni. Armata română a trecut prin valea Bicazului spre Bicazul 
Ardelean și apoi, prin chei, spre Lacu Roșu și Gheorgheni, iar prin pasul Tulgheș-Prisecani, pe valea 
Bistricioarei, spre Toplița și zona secuiască. 

În vara anului 1918, Guvernul i-a propus Regelui Ferdinand I să se retragă cu întreaga familie 
(Regina Maria, principesele Ileana, Marioara, Elisabeta și principele Nicolae) la Bicaz, pe Valea Bistriței. 
În lucrarea sa, preotul Constantin Matasă ne prezintă un episod din perioada în care Familia regală 
avea reședința la Bicaz. De acolo Familia regală a susținut, cu optimism, deciziile politice și militare ale 
României. La 1 decembrie 1918, între cei 1.228 de delegați, din comunele Transilvaniei, s-au afl at și 
săteni veniți din Bicazul Ardelean. 

Cuvinte cheie: Marele Război, Moldova, Armata Română, Familia Regală societatea civilă, ope-
rațiuni militare.

La guerre de l’intégration nationale à la frontière Moldave

Résumé : La Grande Guerre, appelée aussi la guerre de l’Intégration Nationale, était un énorme 
effort militaire et civil de l’État roumain de 1916-1918. Tous les villages de Neamț ont été mobilisés 
auprès de l’armée, en particulier les jeunes paysans, qui n’étaient pas suffi samment formés et équipés 
pour les opérations militaires en cours. L’opération de défense des cols dans les Carpates constituait la 
troisième importance stratégique des forces armées roumaines lors de la campagne de 1916. L’armée 
du Nord, dirigée par le général Constantin Prezan, comptait environ 108 000 soldats et avait pour mis-
sion de forcer les cols de montagne de Transylvanie. C’était en position, d’Oituz à Broșteni, la 14ème 
division ayant l’attention du secteur de Bicaz à Broșteni. L’armée roumaine a traversé la vallée de Bicaz 
jusqu’à Bicaz en Transylvanie, puis à travers les gorges de Lacu Rosu et Gheorgheni, puis par le col 
de Tulgheș-Prisecani, la vallée Bistricioara, vers Toplita et la région Szekler.

À l’été de 1918, le gouvernement proposa au roi Ferdinand I de se retirer avec toute la famille (reine 
Marie, princesse Ileana, Marioara, Elisabeth et le prince Nicholas) à Bicaz, dans la vallée de la Bistrita. 
Dans son travail, le prêtre Constantine Matas nous présente un épisode de l’époque où la famille royale 
résidait à Bicaz. De là, la famille royale a appuyé avec optimisme les décisions politiques et militaires 
de la Roumanie. Le 1 er décembre 1918, parmi les 1 228 délégués de Transylvanie, il y avait aussi des 
villageois originaires du Bicaz en Transylvanie.

Mots-clés : La Grande guerre, Moldavie, L’ Armée roumaine, la famille royale, société civile, opé-
rations militaires.

 


