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|  CARACTERISTICELE GENERALE 

„LE UNORA DI ST ITUȚIUILE AUASTAE VĂILITRAE 

Prin instituţiuni militare se. înţelege complexul. le- 

gilor,. regulamentelor,: instrucţiunilor,- ordinelor şi nor- 

_melor cu caracter. general,..cari au de scop. constituirea 

şi întrebuințarea armatei. în ori şi ce împrejurare, 

Instituţiunile “militare ca şi legislaţiunea în genere -a 

ori şi cărei societăţi civile, nu trebue să fie rezultatul 

unui “studiu abstract, făcut exclusiv din punctul de ve- 

dere speculativ al. ideilor, ci ele trebue să reprezinte 

anume principii, adaptate la fapte conctete. 

Numai atunci când vor satisface acestei. consideraţiuni, 

instituțiunile militare” într”o armată pot să prospereze; 

în cazul contrar organizatorul va face ca un agricultor. 

'care ar cultivă plante exotice într un teren şi o climă, 

în care nu pot prinde rădăcini. 

Așă dar instituţiunile: trebue să fie imaginea realităţii | 

şi în acest caz legile militare sunt suficiente pentru 

a. deduce multe părţi caracteristice ale firei unui popor. 

- Ar fi natural să începem acest studiu, arătând modul 

cum “au evoluat instituţiunile noastre militare, până să 

“ajungă în.starea în care se găsesc astăzi. 

"Insă, istoricul unei chestiuni este cu adevărat iolositor, 

atunci când există evoluţie şi progres, când prezentul 

se poate înțelege mai: deplin din cunoașterea trecutului, 

“când prin munca acumulată a generaţiilor în decursul 

unui lung șir de ani, s'a putut ajunge la un stadiu de 

- perfecţiune mai deplin... 

“La noi însă. în chestiunile militare, de altfel ca şi. în 

“multe alte direcţiuni nu s'a lucrat prin evolufiuae ci 

prin imitațiune.. Nu s'a ţinut deci: seamă că iristituțiunile - 

militare. cari convin unei țări, pot fi ncoportune pentru 
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alta, ba chiar pentru aceiaşi țară dacă .se schimbă me-_ 

diul social intern sau condițiunile externe. - 

„Aproape toate legile noastre dela 1864 încoace au 

această caracteristică, aşă în cât un istoric al chestiunei 

nu ne-ar servi la -mare-lucru ; în consecinţă. vom analiză 

aceste instituţiuni în starea în care se găsesc astăzi. 

„ 

| ” * * 

Pe lângă caracterele excelente ale rasei noastre, trebue 

-să relevăm că firea noastră 'are şi caracteristice speciale 

cari au o mare influenţă asupra instituţiunilor militare 

şi de aceea trebue. să le arătăm; căci vom vedeă mai în 

urmă, Cum aceste caracteristici influenţează "necontenit 

instituţiunile militare. | | 

In această privință este de observat. pe de.o parte 

„spiritul critical rasei noastre, iar pe de alta ideile li- 

berale ca o consecință a lungei stări de încătuşare în 

care am trăit atâtea secole. - | 

Ca'o probă a spiritului critic al rasei noastre este că 

“la noi se face miai mare caz de ceeace nu trebuiă să 

se facă, decât de ceeace sa făcut bine. 

_Aşă spre ex: în anul 1907, când armata și-a făcut în 

mod dureros, dar în toată coriştiința datoria, nu s'a găsit - 

altcevă mai bun de spus de-unia despre ea, decât a o 

acuză tocmai fiindcă şi-a făcut datoria. Nimeni însă nu, a 

pomenit de fapte admirabile, cum ar fi spre ex. graba cu 

care. rezerviştii deşi răsculați, au' răspuns la 'ordinul de 

chemare sub arme; că “un soldat dintrun regiment de 

infanterie din Moldova, nu a ezitat să execute ordinele 

superiorilor săi, trăgând: în propriul său părinte. Acest 

fapt extraordinar este cunoscut şi de Impăratul Germa- 

niei, pe când la noi a trecut neobservat. - 5 

“In fine cu ocazia acţiunei militare în Bulgaria, foarte 

mulţi sau năpustit cu o furie sălbatecă pentru a. scoate 

_-1a iveală şi exageră unele lipsuri şi. privaţiuni cari sunt 

” înerente războiului. Dar despre actele de eroism săvâr- . 

şite de ofiţerii noştri nu şe vorbeşte nimic... - 

--O altă caracteristică a rasei noastre este un individua-
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lism' foarte pronunţat; < care derivă de acolo că fiecare 

"are o idee despre sine mai mare decât este în realitate. 

- Acest. individualism la rândul său este cauza prin- 

pal a islabului nostru respect către principiile de auto-: 

ritate, şi pentru 'o instituţiune ca armata, care se ba- . 

zează pe putere, este indispensabil un oarecare auto- 

ritarism după cum o declară „Machiavell” însuși, în car- 

tea sa „,Principele”. o 

Afară de aceasta, individualismul exagerat este o cauză . 

principală a slăbiciunei noastre, deoarece „Unirea dă 

puterea” „ Se poate spune că individualismul exagerat 

şi slaba “conștiință a principiului de autoritate, sunt 

factori negativi pentru armată. - 

Ca o probă despre individualismul nostru exagerat, 

* adică că interesele particulare : primează asupra celor. 

generale, putem ciță ca ex., că la noi un Colonel. coman- 

dant. de regiment nu se simte de loc jignit prin, faptul 

că pentru orice cheltuială care o face în interesul regi-- . 

mentului trebue, pe deoparte să ceară aprobarea, iar. 

pe de alta să aducă facturi.dela cine știe ce persoană, 

sau că nu poate să reformeze nici un obiect, care nu se 

mai poate întrebuinţă, „până ce măi întâiu nu-va fi 

văzut de un intendant, „care adesea are numai i gradul de. . 

Căpitan. . 

2 Dar în schimb, dacă Comitetul “Inspectorilor Generâli 

nu va declară pe acel Colonel susceptibil de înaintare, | 

“atunci. apar imediat protestările, căci acum. este inte- 

resul său personal în joc, şi care nu este altcevă' decât 

“manifestarea evidentă a nesocotirei principiului de au- 

toritate, ca o consecinţă a individualismului. exagerat. A 

după cum sa spus.: . - 

Acest individualism, caracteristic tuturor. popoarelor 

de rasă latină, contrastează cu colectivismul popoarelor 

“de rasă germană, care trebue să fie caracteristica cea. 

.mai deosebită a societății militare, care cum se. ştie este -. 

„/ bazată pe unire şi putere. 
“După cum vom vedeă, de aceste influențe se resimt 

„toate legile, regulamentele etc., care după cum. s'a spus 

"constitue. instituțiunile ce avem, . 

In fine, o altă înrâurire asupra instituţiunitori mil
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„tare o are forma de guvernământ, adică sistemul politic. 

“În această privinţă, nu vom examină cauzele pentru 

cari s'a admis forma de guvernământ ce avem căci ar 

fi să eşim din cadrul acestui subiect, ci vom. căută să 

analizăm numai influența pe care o are asupra institu- 
țiunilor militare şi care mai cu seamă se manifestă în 

ceeace priveşte constituirea comandamentului superior. 

Studiul nostru va începe deci cu aceasta primă che- 

-stiune. 

“1. Caracteristicele Comandamentului Superior. 

Este știut că prin comandament superior se înţelege 

toate autoritățile înalte (Comandant de Armată, Mi- 

“nister, Statul-Major, Inspectorate de arme, Comanda- 
mente de Corp de Armată, etc.), cari concurează la con- 

stituirea, pregătirea, întreţinerea şi întrebuințarea ar- 

matei. 
Din punct. de vedere militar, comandamentul trebue 

” să îndeplinească următoarele condițiuni : 
Să fie unic, continuu şi permanent. . 

Din punct de vedere politic şi social, lucrurile nu. 

_se mai pot defini cu atâta preciziune. 

In adevăr, se ştie că armata întrun stat este. organul 
destinat să-i deă siguranţa de .care are nevoie, şi că 

constituirea ei îşi găseşte regulile în „dreptul gene- 
-raP? sau „constituţia” fiecărui stat care prevede anume - 

„forme şi sisteme pentru constituirea armatei. 

Organizarea comandamentului -superior care este o. 

„parte din puterea executivă, variază în ţările constitu- 

-jionale cu regimul şi: sistemul de guvernământ, dar mai 

cu seamă cu raporturile dintre puterea legislativă și 

„cea executivă. 

Există două categorii de state constituţionale: unele 

cu regim reprezentativ cum este Germania și Austria 

altele cu regim parlamentar cum este Anglia, Franţa, 
„ Valia, România, etc. 

-In țările cu. regim reprezentativ: . 

Suveranul are în 1 timp de pace comanda dirâctă şi 'efec- 

= 

v-
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fivă. a armatei ; ; în acelaş-timp Ministrul de Războiu este 

“responsabil. de actele ;sale: mai mult: către Suveran, : de- 

"cât către: parlament, Pe : 

„Din aceasta decurg: “utmătoarele- consecinţe: în ceeace 

priveşte comandamentul superior: Si 

1. EL este unic adică exercitat de o-singură persoană. 

2. Este. permanent, adică cine comandă -armata. în timp 

de pace o conduce şi la războiu. 3.. Este continuitate, 

aceasta: derivând din. faptul că comandantul armatei. îşi 

" exercită în genere acțiunea un lung şir de: ani: (atât, cât 

| domnește). ' 

: Rezultă deci că în asemenea state, coiiaridariveiitul 3 în- 

deplineşte din punctul de vedere militar cele 3 condițiuni 

„ fundamentale pe care le-am arătat mai înainte. 

„Afară de aceasta, sunt însă și alte. consecinţe nu mai 

puțiu importante care decurg. dintro asemenea stare de 

lucruri. şi care ne interesează pe noi în special. „Acestea 

sunt: 

1. Ministrul de războiu fiind responsabil direct către 

Suveran . şi nu către parlament, rezultă că el va putea 

“să rămână la postul său, atât timp cât se bucurăț de în- 

crederea Suveranului, chiar dacă parlamentul sar schimbă 

de.mai. multe ori în acest interval de timp. Din aceasta 

rezultă o mare continuitate în lucru. 

2. Deoarece Suveranul comandă efectiv armata în- timp 

de pace, nu este nevoe ca. Ministrul de .Războiu să, aibă 

acea supremație - absolută: asupra tuturor organelor : ce 

compun comandamentul superior, după cum vom vedea 

-că “trebue să fie neapărat în statele cu guvern parla- 

mentar.. Aceasta face posibilitatea unei dependinți di- 

recte de Suveran, a organelor înalte de comandament 

cum sunt: 

Statul-Major, Cabinetul “Militar, Inspectorii de Ar- 

“mate sau de: arme, și Comandanții de. Corp de Armată, 

“Toate aceste organe se pot consideră ca independente 

„una de alta; Ministrul de Războiu nu este răspunzător 

decât de' administrația armatei, el nu poate să deă nici 

“un ordin de. comandament şi acţiunea sa nu se exercită 

decât prin mijlocul legilor şi al regulamentelor.
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Cabinetul militar, deoarece se, ocupă cu “personalul 

ofițeresc (în “special mutările şi înaintările),.. face că 
“aceste chestiuni atât de delicate--sunt cu totul scoase 

de sub influența Ministrului de Războiu, care este om 

politic. şi cele de mai multe ori nu se poate sustrage 

influențelor exterioare. 
In fine Şeful Statului-Major fiind independent de Mi- 

nistru; vă rămâneă la postul său câtă vreme se va bu- 

cură de “încrederea Suveranului său, în acest timp pu- 
tându-se :schimbă mai. mulți miniştri ; deci o mare sta- 

bilitate. ; | Ă : 

“In acelaş timp el având sarcina specială a pregătirei 

armatei pentru războiu şi deci întreaga răspundere, va 

trebui să-i se deă de către Ministru de Războiu toate 
mijloacele pe care le cere şi sunt aprobate de Suveran. 

Se ştie că în Germania Impăratul a. schimbat în mai 

multe ocaziuni pe Ministrul de Războiu, din cauză: că 

nu știuse să susțină în fața parlamentului în mod destul 

"de. convingător cererile de credite militare care fusese 

refuzate. - 

Se vede dar, cum în ţările cu regim reprezentativ, 
„forma de „guvernământ permite ca Comandamentul 'su- 

“perior' să îndeplinească toate condiţiunile de ordin mi- 

litar. 

„n fările cu regim parlamentar, după cum este şi la noi, 

constituţia hotăreşte că persoana  Suveranului este ires- 

ponsabilă de actele sale şi că Miniștrii : au' toată răspun- 

derea faţă de parlament.: „- 
„De aceea, cu toate că prin constituţie, Suveranul: este 

în timp de pace Șeful suprem al armatei, totuşi rezuliă 

că comandamentul armatei în timp de pace îl are Mi- 
nistrul 'de Războiu, care este, de fapt, responsabil. | 

In caz de războiu însă, s'a admis pretutindeni maxima 

“Romanilor „Salus patriae suprema lex” şi de aceea. co- 
manda armatei o are efectiv fie capul Statului, fie uri 
membru al. familiei domnitoare, fie în fine un General 
numit. -- - 

Consecințele acestei stări: de. lucruri în ceeace pri- - 

„veşte comandamentul sunt: IE -



_ -- 

1. El nu este unic în tirop. de pace, „fiind exercitat, atât 

de Suveran (până la un. „Oarecare punct) cât şi de Mi- 

nistrul de Războiu. | 

2.. Nu este “continuu, adică o altă persoană comandă 

armata în. timp de pace. şi o alta la războiu, . 

3. Nu este permanent chiar-i în timp de pace şi această 

derivă din cauza „nestabilităţii ministeriale, deoarece 

soarta Ministrului de Războiu este legată de, aceea a 

guvernului din care face parte şi care este supusă fluc- 

tuaţiunilor politice. *. 

Ca un exemplu putem cită. că dela 1908—1913 noi 

am avut 6 Miniştrii de Războiu, din care ultimii, 3 s au 

- schimbat numai în cursul anului 1912. . 

| Rezultă dar că la noi ca şi în toate ţările cu regim 

parlamentar, Comandamentul superior nu îndeplineşte 

nici una din cele 3 condițiuni cerute pentru o. bună 

funcţionare. 7 

„Dar şi alte. consecinţe nu mai puţin importante de- 

curg din faptul că numai Ministrul are, toată răspun- 

derea actelor sale faţă de parlament, “acestea sunt: 

1. Toate organele cari compun comandamentul 'supe- 

rior (Statul-Major, Inspectorate, Comandamente de Corp 

de Armată, etc.), se. găsesc sub ordinele directe și ime- 

diate ale Ministrului de Războiu. Din această cauză, ase- 

menea organe nu pot să lucreze în mod independent - 

_şi paralel, după, cum am văzut că se întâmplă în “Sta ! 

tele cu regim: reprezentativ. 

2. Din pricina; desei. schimbări ministeriale, pentru a. 

se obține o oarecare stabilitate şi continuitate, este ne- 

voie pe deoparte să se codifice totul prin mijlocul le- 

gilor. şi al regulamentelor, iar pe de alta să se recurgă: 

la instituțiuni - cu, “caracter colectiv (comitete şi comi- 

““siuni). 
3 Responsabititățile nu sunt bine definite. 

* 

cc. 

Să vedem mai întâiu care sunt urmările faptului că
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toate organele cari compun comandamentul superior' se 

găsesc sub ordinele directe ale: Ministrului. de Războiu. 
Consecințele cele mai prave. sunt mai: cu seamă în 

ceeace privește dependinţa Șefului Statului- “Major de 

“ Ministru, 
In adevăr, Şeful Statului- -Major găisindu- se sub această 

dependinţă, nu' poate să' organizeze şi să pregătească 

armataiaşă cum crede el de cuviință, pentru ca în caz 

de războiu, când prii' faptul că devine Şeful de Stat- 

Major ! al Comandamentului de căpetenie, are toată răs- 

punderea: conducerii operaţiunilor. | 
Şeful “de Stat-Major va socoti desigur că nu poate 

conduce armata la victorie, dacă unităţile nu sunt orga- 

nizate așă cum crede' el, dacă pentru mobilizare 'nu s'au 

„luat anume măsuri pregătitoare, etc. . . | 

Pe de altă parte,' Ministrul care singur are: răspun- 

„derea în timp de pace, se preă poate-să nu admită 

această ingerință, şi atunci, sau una din cele două auto- 

rităţi va absorbi pe cealaltă, sau conlucrarea va deveni 

foarte dificilă şi în dauna bunului mers al înstituţiu- 

nilor. militare. 
Un 'regulament în această privinţă, ori şi cât de pre: 

văzător ar fi, nu va puteă să rezolve chestiunea, aşă 
-că ea' rămâne, în țări cu 'regim parlamentar ca a noastră, 

„ nerezolvată.. 

Mibistrul de 'Războiu care cunoaște greutatea răs= 

"punderii, trebue să înțeleagă grija Şefului Statului-Ma- 

jor, care în războiu devine răspunzător de fapt. Aceasta 

“ar trebui-să-l călăuzească în toate acţiunile sale. 

Ar trebui întotdeauna ca oamenii ajunşi la aşă înalt » 

„post; să înţeleagă îndatoririle cu' care altul este: însăr- 

cinat, şi să cedeze unul în fața altuia, punând mândria 

lor, sau orice altă consideraţiune la o parte. .--- 

+ 

„ o RE 

să examinăm acum cari i sunt consecinţele unei excesive 

codificări : - 

Mai. întâiu este greutatea de a întocmi aceste legi, re-
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gulamente, instrucţiuni, etc., din cauză că :sunt-prea nu- 

meroase. Apoi importanţa considerabilă ce capătă diferi- 

tele prescripţiuni şi. imposibilitatea de a le aplică în 

cazurile neprevăzute, de unde derivă necesitatea. unor 

aite legi, regulamente, instrucțiuni, etc., _modificatoare 

sau explicative. - ă - Na ” 

Excesiva codificare produce automatismul, adică func- 

ționarea comandamentului .ca şi cum ar fi o maşină. 

Acest sistem are necontestat avantajul de a micşoră 

greşelile de interpretare, de a.pune un frâu abuzurilor, 

“de a se luă hotărîri identice când împrejurările sunt 

aceleaşi, precum şi de a disciplină individualismul prea 

„exagerat. Da | | 

Sistema în-schimb are ca desavantaje: . 

_Scuteşte spiritul să mai gândească şi face să nască 

„tendinţa de a fugi de răspundere, .care -este inerentă 

,- 

înstituțiunilor bazate pe criteriul discreționar cum este 

armata, şi totuşi 'se ştie bine că la noi nimic nu este 

mai periculos decât dea-și asumă o răspundere gare- 

care. Din această cauză fiecare caută .să se pună:laj adă-. 

* post după un regulament, ordin sau instrucţiune, de unde 

rezultă acca mașini imensă de controluri; cea mai mică 

acţiune este prevăzută, definită și nu se poate schimbă, 

fiind însoţită de legalizări, iscălituri, verificări, etc. Ma- 

şină greă bazată pe neîncredere, compusă din un. com- 

plicat lanţ de biurouri cari se supraveghează unul pe 

_altul şi îşi cer aprobări reciproce pentru ori ce act de 

“nimic. - | | . N : 

_ Sistemul dă o -mare valoare textelor de lege sau re- 

gulamente, deoarece sunt numeroase: ocaziunile când ele 

sunt citate şi trebue să fie respectate cu orice preţ. cu 

inexorabilă. rigoare ; totodată însă au ca efect de a.mic- 

şoră prestigiul acelora catre trebue să le aplice.. | | 

Desigur că o excesivă codificare poate fi uneori justi- 

- ficată şi folositoare în viaţa civilă, nu însă şi în) cea. mi- 

litară, deoarece“'aci voinţa unui singur om trebue. la 

nevoie să impue la mii de oameni, chiar sacrificiul vieţii. 

Pentru aceasta este necesar ca drepturile. acelei per-
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soâri€: să. egaleze pe acele ale legii și 0. asemenea: con: 

vingere nu se poate înfiltră şi prinde rădăcini când 

. legea înlocueşte persoanele, când fiecare act al său 

„este. în ceeace priveşte conducerea oamenilor, subordo- 

„nat articolelor Tepii; iar îm ceeace priveşte chestiunile 

materiale este supus la nesfârşite regule, ordine; c con- 

iroluri, etc, - 

După cum se vede chestiunea are un caracter înalt și 

“este de o mare importanţă, căci tocmai în ţara noastră 

se simte mai mult nevoia de a educă masele la prin: 

“cipiul de' autoritate.: 

Cu cât mai. numeroase 'vor fi actele aiareţionare ale 

celui care comandă faţă de mase, cu atât mai mare va 

fi şi. efectul educativ de.a infiltră principiul de autori- 

tate; pentrucă atunci “acel: care 'comandă va: reprezentă 

legea intransigentă cu toate articolele ei posibile, de- 

oarece este vorba de o lege care raţionează, capabilă 

de a judecă toate cazurile omeneşti. posibile. 

Pe când acolo unde codificarea este excesivă, judecata 

Şi conştiinţa acelui care comandă sunt. micşorate, 

El devine pentru a spune astfel un codice ambulant 

„în loc să fie un magistrat care poartă toga. 
Dar, pentru a înlocui codul, ajunge un "“modesţ agent 

de execuţie, pe când spre a face pe magistratul trebue 

să ai inteligenţă, știință, judecată. şi mai cu seamă 

conştiinţă. 7 

Aceasta este concepţia care predomină la nopoărele 

“ germanice şi soliditatea instrucţiunilor lor, este o probă 

evidentă a temeiniciei acestor afirmațiuni. 

Pentru a se justifică la noi codificarea excesivă, este 

obiceiul de a se pune. înainte primejdia abuzurilor şi 

„a interpretările greşite. 
Spre a restrânge asemenea pericole în limitele cele 

“mai mici posibile, ar: trebui- -să ajungă „ideia de a pre- 
veni şi reprimă. Această ideie trebue să fie aplicată cu 

- unitate de vederi şi. ca depinde de a/egerea persoa- 

nelor şi de precizarea sferei atribuțiunilor şi răspun- 
derilor; iar pentru represiuni este nevoie de' un sistem 

de pedepse foarte energic aplicat imediat.
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lnstituţiuni: cu caracter - colectiv (Comitete | 

şi Consilii). 
2 

. 

In general se .crede că comisiunele. şi tomitetele, -” 

constitue o garanţie morală în ceeace priveşte abuzurile 

ŞI. totodată o garanţie” intelectuală, prin. aceia că „se 

pune pentru rezolvarea unei chestiuni mai multă. ;com- 

petință, fiecare din membrii colectivităţii agucând. par-:. 

tea sa de lumină. . 

Lucrurile nu stau în realitate -astfel. ... aa 

“Un distins scriitor Italian, Gabeili spune, în, această 

privinţă : - e 

„Colectivităţile prin spiritul. părtinitor, prin “neînţe- 

legerile ce nasc din interese contrare, din păreri şi dis- 

poziţiuni diferite, nu, aduc decât o: piedere de „imp. 

Şi cum este foarte greu ca toţi să aibă talent-și ca nimeni 

să nu-şi asume răspuriderea,. rezultatul lucrului este. mai 

întotdeauna mediocrw”. 

„.. Sighele1) spune asemenea că: 

„Zece sau două-zeci de artişti sau oameni de ştiinţă, 

întruniţi întrun consiliu vor luă o hotărîre care nu-va 

fi conformă nici cu arta și nici cu ştiinţa, a ajungând la 

nişte concluziuni cari vor surprinde publicul prin ex- 

„travaganţa lor”. - - . 

„Un comitet sau comisiune, ori. și cât de restrâns. ar 

îi numărul membrilor ce-l compune, este totuşi o co- 

lectivitate şi colectivitatea la rându-i printro. serie de. 

împrejurări neprevăzute, poate să devină mulțime şi 

atunci valoarea lucrărilor sale este cu totul compromisă, 

deoarece este dovedit că la o mulţime dispare facul- 

tâtea de a judecă şi ca consecință ea este lipsită,-de orice 

spirit critic (Gustave le Bon): 

Afară de aceasta, mulţimea nu iubeşte raţionamentele 

discutate, dar acceptă. ușor pe cele impuse. -. 

Când, însă cu studiul unei. chestiuni va fi însărcinată 

o singură persoană, nimic: nu se va opune. ca ea! să pri- . 

mească sfaturile șefilor şi egalilor săi; dar simțindu-se 

  

„ 1) Psihologia mulţienei, Sighele. 

No 
pg . =
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singură responsabilă acea persoană nu va neglijă nimic - 
pentru a'studiă în mod complect chestiunea. 

Aceiaşi persoană, dacă ar face parte dintrun consiliu 
sau comitet, va fi sau un membru'rezervat și modest 
care va “aprobă dinainte, acelui care este sufletul: comi- 
siunei, fără a se simţi angajat ca să studieze el singur 
chestiunea, sau vă fi elementul conducător a cărui opi- 
niune va preponderă, fară să aibă însă o mare răs- 
pundere, graţie ,celorlalți membrii care'l acoperă, cel 
puțin în parte. o “ . 

„_ Toate acestea 'fac :ca dela comitete şi consilii să nu 
„iasă decât deciziuni 'mijlocii, ele fiind incapabile de 
hotărîri îndrăsnețe, iar factorul timp să nu aibă nici 
o Valoare; deci o mare întârziere în lucrări. 
_ Cine nu cunoaște rezultatele consiliilor aulice ? 

Iriseamnă -oare aceasta că autoritatea superioară :(mi- 
nistru, general, comandant, etc.), nu trebue să primească 
nici un sfat de nicăeri? De sigur că nu, dar această 
autoritate trebue să consulte individual persoanele com- 
petinte. . . - | i a 

Un consiliu dă în general păreri mediocre, pe când 
un stat major. judecă fiecare chestiune şi o tratează 
bine, deoarece este opera unui singur om și nu a unei - 

colectivități. - | . 
"Odată aceste 'considerațiuni teoretice văzute, vo:n spune 

că armata noastră ţine recordul după - Franţa în ceeace 
„priveşte numărul comitetelor și consiliilor. . | 

__ In adevăr noi avem: nu mai puţin de 10 comitete, pe 
când în. armata Germană şi în cea Austriacă nu există 
decât un. singur “comitet şi acela având un caracter. cu 
totul tecnic.. | 

In aceste armate, toate chestiunile, de orişice natură 
ar fi, se rezolvă de persoane individual și nu 'de co- 
lectivităţi. E . a 

Pe când în Franţa de-un; timp. încoace este o tendinţă 
de a micșoră- numărul acestor comitete şi consilii, la 
noi' din: contra: la: fiecare: legiferare: nouă, numărul lor 
sporeşte. i E 
Nu numai în ceeace priveşte: autoritatea - superioară, 

7 
o PI RI



15- 2 

  

dar şi pe la corpurile de trupă întâlnim adesea tot 

felul de comisiuni fie că sunt prevăzute de; regulamente, 

fie adesea că 'sunt instituite de către şefii de corpuri, 

şi toate nu au decât o singură explicare: | 

Tendința fiecăruia: de a scăpă de răspundere ne- 

vroind să ia o. hotărîre singur. - A 

__ Mai mult încă, tot de frica răspunderii, acolo unde 

diferiţii şefi. nu pot să întrunească un comitet sau con- 

siliu, îndată ce li se prezintă .o chestiune asupra căreia - 

“nu au curajul să iă o hotărîre imediată, obişnuesc să 

ceară inferiorului să refereze, deși regulamentele nu 

“ prevăd" decât ordine dela superior la inferior şi rapoarte 

dela inferior la superior. Aceasta nu este în realitat=- 

decât un mijloc deghizat de ă se acoperi cel puţin în 

parte de răspundere, -prin aceia că inferiorul în refe- 

ratul său pe lângă expunerea chestiunei, trebue să-și 

deă şi părerea și de cele mai niulte ori șeful nu face 

“ decât să se ralieze la această părere, simţindu-și astfel 

“ sufletul oarecum ușurat că la un caz de nevoie, va! puteă 

- cel. puţin, 'în parte, să arunce răspunderea asupra infe- 

riorului ce a făcut referatul. o o 

Relele nu sunt atât. de mari din faptul că dela. co- 

" mitete și consilii nu ese decât hotăriri timide şi me-. 

diocre şi că de ordinar se pierde mult timp sau din 

aceea că diferiţii şefi prin mijlocul referatelor caută 

să scape de răspundere;: | ia 

„Pericolul cel mare constă mai cu seamă în aceea că 

războaiele fiind rare şi starea de pace foarte lungă, 

diferiţii şefi lucrând necontenit în acest mod, se face 

pentru ei o a doua: natură şi atunci este foarte . pro- 

babil că şi în caz de războiu vor continuă .să lucreze 

după acelaș; sistem, adică în loc să ia hotărîri, vor cere 

referate şi vor.convocă. comitete şi consilii. - | 

"De altfel vom cită :un exemplu tipic-în această pri- 

vinţă: Generalul Kuropatkin în tinerețe eră de o-mare ,. 

îndrăsneală și 'o impulsivitate nemai pomenită. Aceasta 

a şi făcut ca cel mai întrepid general.al timpurilori mo- 

derne, vestitul Scobeleff să-l iă ca Şef de Stat-Major. 

Este cunoscută îndrăzneala și hotărîrile energice de 

N
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care Kuropatkin a dat' dovadă cu ocazia luptelor dela 
munţii Verzi în 1877. Ei: bine, acelaș Kuropatkin ajunge 
cu timpul, Ministru de Războiu unde stă ncîntrerupt 14 ani 

__ In acest lung interval de timp, lucrând mereu prin re-,, 
”. ferate şi cu ajutorul comitetelor, -atunci când este pus 

în capul armatei din Manciuria, devine de o. timiditate 
şi lipsă de încredere extraordinară. Pentru cea mai mică 
acțiune ce o proectă, el cereă întâiu referate dela subal- 
“terni şi convocă tot felul de consilii pentru a se consfătui. 

Acest fapt nu se poate explică decât prin aceea că 
o lungă obișnuinţă în modul de a lucră, devenise pentru 
el o a doua natură. | 
Teamă ne este ca să nu se întâmple şi la noi lșă 

cevă în caz de războiu, dacă se va mai continuă mult 
cu sistemul consiliilor, comitetelor şi. al referatelor. 

Moltke a spus cu mândrie după 1870 că în tot tim- 
pul cât a durat războiul nu s'a ţinut în armata ger- 
mană nici un consiliu, pe. când la Francezi ele erau! ne- 
sfârşite. : - 
„Se ştie mai cu seamă cum în -ziua de '6 “August, 
Generalul De Failly care se găseă cu corpul V-lea la 
Bitche și de unde puteă să ajute trupele care luptau 
în această zi fie la Woârth fie-la Spicheren, în loc să ia 

o hotărire, adună un consiliu de' războiu şi rezultatul - 
este că rămâne îri inacțiune. 

Rezultă dar că comitetele: și consiliile, instituite după 
cum s'a spus pentru a.dă un caracter de continuitate! în 
lucrări, din cauza nestabilităței ministeriale, au în rea- 
litate o înrâurire. nefastă asupra formărei caracterelor 
în oştire căci deprind pe diferiţii şefi să nu aibă cu- 
rajul răspunderei. 

In consecință, asemenea comitete şi consilii. ar trebui 
desființate în armata noastră, urmând ca fiecare chestiune 

„să fie rezolvată de o persoană și nu de o colectivitate. 

Lipsa unei răspunderi bine definite. 

Se' ştie că soarta unui 'războiu nu depinde. numai de 
conducere, ci şi de pregătire.!
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In ţările unde anume. persoane sunt însărcinate . cu 

pregătirea armatei pentru războiu şi altele cu condu- 

cerea operaţiunilor, dacă ar fi să se stabilească la un 

moment dat. răspunderile, ar fi foarte greu, deoarece 

nu se poate preciză, cari fapte sunt consecinţa condu: 

cerei şi cari -ale pregătirei. - Sa 

“Dar chiar dacă o asemenea separaţiune Sar " puteă 

face şi dacă în ceeace priveşte conducerea operaţiu- 

nilor răspunderea cade asupra celui care comandă. oşti- 

rea, nu tot acelaş lucru se poate spune și dd pregătire. 

In adevăr, este cunoscut că toate instituţiunile unei 

_oştiri, îşi trag valoarea mai cu seamă din legi şi nu 

atâta din' regulamente. | . 

Ori, în facerea acestor legi acţiunea ministrului, care 

ar trebui să aibă “toată răspunderea este foarte mică, . 

deoarece el nu reprezintă în Parlament decât un singur . 

vot, apoi ca om de guvernământ, Ministrul de Războiu 

face parte din cabinet, şi este obligat să aplice şi să - 

împărtășească ideile programului politic al Preşedii- 

telui de Consiliu, adică în 'substanță: trebue să facă . 

ca opera să fie în armonie cu interesele celorlalte de- 

partamente. : SI a o 

Sar păreă deci că răspunderea -pregătirei războiului 

ar aveă-o Parlamentul sau Parlamentele cari se succed 

întrun număr oarecare. de ani, ce preced isbucnirea răz- 

boiului. a e 

Dar şi membrii Parlamentului la rândul lor, nu sunt 

“decât expresiunea. voinţei poporului; şi -în caz că în 

popor ar fi un curent ostil armatei membrii Parlamen- 

tului nu ar puteă să lucreze în alt sens, căci nu. Săr 

mai bucură 'de. încrederea poporului ; consecința “ar fi 

-deci că-acel Parlament va încetă să mai. deă mijloacele: 

necesare - pentru: pregătirea” armatei. Sa 

- Răspunderea,: dar nu poate să o aibe decât întregul 

popor, așă încât .cu drept cuvânt. în asemenea state cu 

sistem parlamentar, cum este şi al nostru, se poate spune 

că ele-au rc numai guvernul dar şi armata care .o merită. 

“- lată pentru ce, în asemenea țări, răspunderea pregă- 

tirei rămâne “nedefinită. . 

m.
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i De altfel un exemplu .tipic.în această privinţă îl avem 
chiar acuma, cu expediţiunea -noastră:-militară. în. Bul- 
găria. | | e 
“Dacă armata ar fi dat o amare “bătălie, care „desigur 
nu ereă: să fie decât victorioasă pentrit noi, ori și câte 
greșeli. s'ar fi. săvârşit, ori şi câte pierderi. am fi avut, 
totul ar fi trecut sub tăcere în faţa victoriei câştigate. 

Din nenorocire, armata “nu a fost pusă: la această 
frumoasă încercare şi atunci graţie spiritului nostru 
critic cum spuneam dela “început, «unii s'au năpustit 
asupra instituțiunii noastre cu o furie . sălbatică, din 
cauză că în câtevă ocaziuni au fost lipsuri și trupelef au 
trebuit să sufere. aaa 

Toţi aceştia strigau ca să se deă la iveală vinovaţi ; 
ca; o. consecință s'au numit o serie de comisiuni de an- 
chetă pentru a stabili răspunderile. Deşi în -momen- 
tul când scrim aceste rânduri, comisiunile sunt: în plină 
activitate, rezultatul îl. prevedem -de pe acuma. Ele: nu 
vor. constată nimic, adică nu vor putea stabili răspunde- 
rile, căci lipsurile” şi neajunsurile pentru care se face 
atâta caz, nu sunt consecinţa greșelilor unor anume per: 
soane, ci urmarea naturală a lipsurilor de care sufereă 
armata în momentul decretărei mobilizărei ca un re- 
zultat al pregătirei anterioare şi de care nu pot fi fă- 

“cuți răspunzători nici anume persoane : dintre - militari, 
nici ministrul sau foştii miniştrii de.războiu, nici. parla- 

„mentele care s'au succedat ci “întregul popor al: ţării, 
pentrucă el.a avut- armata pe care singur a. vroit-o și 
așă cum a înţeles el s*o aibă.. : 

* 

* * 

In rezurat. Din cele spuse până aci rezultă că sunt 
2 cauze principale, cari fac ca la-noi instituțiunea co-.. 
mandamentul superior, să prezinte lacunele: ce am sem- 
nalat. Acestea sunt:  - A a 

1. Faptul că nu există o singură persoană care: să 
aibă comanda directă şi efectivă a armatei în timp de 
pace. , î , . .
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2, -Nestabilitatea- ministerială: prin faptulcă- Ministru! - 

de :Războiu este responsabil de actele .sale către „Par- 

lament şi nu către .capul 'statului. 

Deoarece la noi este vorba ca în curând, să se; “modi- 

fice: Constituţia, factorii în drept ar trebui să: examineze 

aceste 2 chestiuni cu toată atenția. -- „ 

ETA 
+ o.

..
 

Caracteristicele  câtorvă legi organice. : 

In principiu sunt 2 categorii de legi organice: Unele 

cari se referă la relaţiunile directe între populaţiunea 
civilă şi armată cum ar fi spre ex. legea -de .recrutare, 

legea .asupza .rechiziţiunilor, etc. Altele din! contra se re- 
feră la chestiuni: pur militare, aşă spre. ex. legea de 

organizare a armatei, legea de înaintare, etc. ' 

_ Caracteristica legilor.din prima categorie este, că-ele 

trebuesc să fie foarte minuţioase, adică poporul prin 

“reprezentanţii săi (membrii parlamentului) are. dreptul 

să hotărască în detaliu ce înțelege:să deă.pentru'armată. 

Autorităţei militare :nu-i poate rămâne decât o mică 

parte de iniţiativă în această privinţă. - 
Din contra,. caracteristica legilor din a doua categorie, 

- este că ele trebue să fie cât: se poate de, larg conce- 

pute,: deoarece reprezentanţii poporului nu au-compe- ; 

tinţa necesară de a intră în detalii de: asemenea na- - 

tură şi apoi trebue să se lase autorităţii militare, care 

are întreaga răspundere toată libertatea posibilă. 
La noi, legiuitorii nu prea au observat aceste prescrip- 

țiuni. Așă spre ex. legea de recrutare şi legea.de rechi-“ 

ziţiuni, care ar trebui să fie atât de 'minuţioase .în cât 

să nu aibă nevoe de regulament, sunt în realitate destul: 

de larg concepute, aşă în .cât.cum s'a întâmplat: mai cu . 

scamă .cu fosta. lege de'recrutare,:pe lângă regulamențe . 
mai există un număr nesfârșit de circulări, ordine direc- 

„tive, instrucţiuni, etc., ceeace făcea că biata lege. aproape 

nici nu. mai.există. IR 
7 

s
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Acelaş lucru se poate spune. despre legea de 'rechizi- 
"ţiuni, care fiind concepută în termeni. prea largi, a dat 

" naştere la o serie de neorândueli cu ocazia mobilizărei 
din acest an. . | 

Trecând acum la cealaltă categorie de legi un fapt 

“caracteristic este de observat: - . , 

Când în capul” departamentului războiului sau găsit 

oameni cărora le lipsiau principiile de organizare, atunci 

vedem făcându-se legi ca -aceia a organizării Ministe- 

rului de Războiu, care este :o chestiune 'ce nici nu 

trebuiă legiferată pitând formă cel mult obiectul unui . 
regulament. 

In adevăr nu -eră cazul să se amestece parlamentul 

într'o chestiune unde nu aveă competiţia ; iar ministrul. 

“să-şi pue singur un frâu la; schimbarea unor dispoziţiuni 

_când ar constată la un -moment dat. că .legea prezintă: - 

lacune, deoarece este ştiut că o lege să modifică mul 

mai cu greu decât un regulament. 
Când însă în capul departamentului războiului s'au 

găsit oameni cari aveau cunoştinți profunde de organi- 
„zare, atunci legile întocmite au corespuns în totul prin- 

cipiilor arătate. - 
Așă spre ex.. legea de organizare a:armatei. din 1908 

este concepută în spiritul cel mai larg posibil. Ea are 

un caracter cu totui general, membrii parlamentului lă- 

sând autorităţei militare toată libertatea de acţiune, în - 

: ceeace priveşte chestiunile de detaliu. 

“Imi amintesc că. atunci când această lege a fost vo- 

tată mulţi ofiţeri o criticau pe motivul că nu ar fi .o. 

lege, ci un-curs de organizare, sprijinindu-şi afirmaţiunea, 

între altele pe faptul că legea: nu specifică (ca vechea 

lege a: comandamentelor) câte. corpuri de: armată, di- 

vizii, brigăzi, regimente, etc., trebue să avem; i 

„Legea: spuneă. pur. şi. simplu. că armata se compune 

din -corpuri..de. armată, corpurile: de -armată din. divizii, 

diviziile „din brigăzi, brigăzile din regimente, etc. 
“Ei bine tocmai spiritului larg în, care a fost concepută 

această lege, se datorește faptul că ea este şi astăzi în 

vigoare, cu toate că de atunci i sa adus mici “modificări,
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nsă nici: una de principiu ; şi tot mulţumită acestei legi 

“se poate masca aceeace S'ar puteă pune pe picior de 

războiu, . 
„In această ordine de idei, trebue să mai. spunem că. 

"la noi se agită de câtvă timp întocmirea unei legi a.ca- 
„drelor, dela care se aşteaptă multe binefaceri. 

In realitate această lege nu va: face decât să restrângă 

- libertatea de acţiune a autorităţii militare, trebuind ca 

pentru cea mai mică schimbare în organizmul militar, 
“să se-capete aprobarea parlamentului., 

Se vroeşte adică prin această codificare să se obţie 

o mai mare continuitate şi stabilitate, 
Ori, după cum am văzut, stabilitatea se obţine mai! 

uşor concepând lepile întrun spirit larg, așă după cum 

este legea din 1908, care cu toată mania unora de a le- 

giferă cu orice preţ, a rămas inatacabilă în principiile ei. 

O lege a cadrelor: socotim că este desavantagioasă 
pentru armata noastră, căci nu art fi decât o tendință și . 

“mai. mult pentru: codificare, ale cărei consecinţe le-am 
arătat dejă. 

De altfel o astfel-de lege nu există decât î în armata 

franceză, unde se ştie că domneşte tendinţa ca totul: să 
fie legiferat şi regulamentat, pe când în armata germană 
sau, austriacă o asemenea lege nici nu se poate concepe. 

In general, la noi parlamentul nu se prea amestecă în 
legile militare şi de ordinar le votează fără modificări 
ceeace după cum am spus este, un mare bine din punct 
de vedere militar. 
“Totuși este de observat că de câţivă ani, comisiunile 

bugetare intervin pentru -a aduce modificări bugetului 
prezentat de Ministerul de Războiu. 

Se ştie că legea bugetară este 'cea care influenţează 
mai mult cantitatea şi calitatea armatei, și tocmai. în 
această chestiune intervin  comisiunile bugetare pentru 
a întroduce. modificări care adesea nu urmăresc un in- 
teres general, că graţie individualismului ; RoStru, pro- 
nunțat :au alte scopuri. -. , 

Aşă spre ex. Intr'un an comisia: bugetară intervine pen- 
tru a spori n numărul Generalilor de Divizie, în alt an pen-
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tru a creiă anume unităţi chiar pe ziua de 1 Aprilie, deși 
““Ministerul de Războiu propusese înființarea. lor pe ziua” 

de 1 Octomvrie deoarece nu aveă .încă materialul pre- 

gătit, ete:- 

Ar fi dar mult mai- bine dacă. parlamentul ar admite 

în bloc bugetul sau Par: respinge, dar să nu intervină 

în asemenea. detalii. 

+. * 

Legea de înaintare. Examinarea acestei legi este cu 
deosebire importantă din punctul de vedere al studiului 

nostru, deoarece minuţiozităţile ei provin nu numai din 

cauza sistemului politic (tendinţa: de codificare -excesivă 
pentru a 'dă un caracter de permanenţă instituţiunilor! 

faţă de nestabilitatea ministrului) dar: şi din pricina 

slabei noţiuni a. principiului. de autoritate, provenită 

după cum s'a spus, din cauza individualismului nostru 

exagerat. | 
- In adevăr, nici o instituţiune nu atinge mai de aproape 

interesele individuale și ca „atare nici una nu este mai 

mult supusă criticei ca legea de înaintare. 

Aceasta este şi cauza pentiu care toţi legiuitorii la noi 

au căutat.să întocmească o asemenăal lege în modul cel 

“mai detaliat posibil, renunțând în:aparență de bună voie- 
la orice drepturi, numai pentru a 'nu-fi bănuiţi de părti- 

nire, căutând însă în acelaş timp de a satisface interesele, - 

fiecăruia. | 

Faţă de atâtea preocupări din partea. noăstră pentru 

interesul individual, stă nepăsarea germană tinde se ştie 

că nici nu există o lege de înaintare. Domnul General: 

Averescu în studiul său -„Inaintările în armată”? spune: 

„In Germania nu există o lege propriu zisă de înain-. 

tare, lege care să hotărască cum şi când pot: sau trebue 
să înainteze ofiţerii, lege care să stabilească ce anume; 

drepturi au „ofiţerii cu privire! la. înaintare, lege care să 

hotărască- în ce mod poate !sau trebue să: exercite 

dreptul de a înaintă, autoritatea căreia revine acest 

drept. Totul este nedeterminat, este lăsat arbitrarului. 

absolut, bunului plac neţărmurit şi poate tocmai pen-
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trucă nu există îngrădiri în contra bunului plac, ve aceea 

se şi simte acolo, mai puţii! ca ori unde, nefasta lui în- 

râurire, .. , 
„Autoritatea suverană sc 'bucură de cea mai desă- 

vârşită libertate de acțiune, nu este supusă nici unui fel 
de control, și fapt extraordinar nici chiar controlului 

presei. , 
„Drept pentru ofițeri de înaintare, nu există. Lipsind 

acest drept, natural că lipsesc şi toate acele prescripţiuni 

de detaliu, cari nu sunt la urmă decât măsuri de îngră- 

dire, pentru a garantă respectarea lui. 

„Şi cu toate acestea, ceeace caracterizează mersul îna- 

intărilor în Germania, este regularitatea și stabilitatea 

procedeului. " 
„Această regularitate şi stabilitate provine, nu din 

faptul că în Germania oamenii sunt de o natură deose: 
sebită, sau din faptul că acolo ar lipsi celor mici ca' şi 
celor mari defectele proprii firci omenești, ci din aceca 
că dreptul de a conferi gradele este lăsat exclusiv, și de 
fapt, în mâna unei puteri, care mulţumită condiţiunilor 
politice locale, poate nu numai să planeze deasupra: 
atmosferei, bântuită de curenţii diferitelor mici pasiuni, 
dar şi să pue stavilă direct oricărei influenţe, străine 
intereselor propriu zise ale armatei”? 

In- armata Austro-Ungară chestiunea înaintărilor este 
hotărită printrun modest regulament, care în 1907 a 
fost refăcut, - 

Din contra, în ţările tatine (unde, individualismul este 
„desvoltat, după cum sa spus) ca Franţa, Italia şi la noi, 
totul este : prevăzut prin lege sau regulamente. 
„Una din aceste particularită 
din oficiu atunci | 
mită de vârstă, 

Aceasta. nu este decât abdicarea 
drepturilor autorității militare, 

Sunt energii vitale ca minte, 
ari se uzează foarte: greu, pași încât se menţin - în 
plină vigoare până .la adânci bătrâneţi. Şi cu toate aces- tea trebue să se supue inexorabilei legi a limitei de 

ți este scoaterea la pensie 
când ofiţerul o atins o anumită li- 

cea mai complectă a 

suflet şi aptitudini fizice, 

N , . .
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vârstă, adică trebue să ne bazăm numai pe defecte sau 
calități închipuite, pe când nu sunt rare cazurile când 
ofiţeri deveniți neapţi. pentru serviciu, înainte de a îm- 
plini limita de vârstă, rămân -fotuşi în armată pentru a - 
nu-i lovi în interesele personale, sau spre a nu îngreuiă 
prea mult casa pensiilor. 

In Germania şi Austro-Ungaria neexistând o lege de 
înaintare, nu hotărește decât voinţa șefilor erarhici. 

Se citează în această privinţă, cazul că dacă în armata 
germană ar fi existat o asemenea lege î în 1870, Moltke 
nu ar fi fost decât cel mult un modest șefi de etape sau 
comandantul unei unităţi teritoriale, ca unul ce trebuiă 
să fie scos de mult.la pensie. 

O altă caracteristică a legei noastre de înaintare. sunt 
„examenele, Pe când toate armatele le- -au. desființat. cu: 
totul, noi le-am înmulțit. . 

In adevăr până acuma câţivă ani eră numai examenul 
pentru. gradul de Maior, acumia există şi pentru cel de 
General. - e - a 

Nimic nu poate .să vateme mai mult principiului de 
autoritate (de care noi: avem atâta nevoie) decât aceste 
examene ; - -pentrucă” ele dovedesc că noi simțim nevoiă 
unui fapt evident, pipăit; numai aşă ne putem convinge 
până la un punct cel puțin că nu am fost nedreptăţiţi 

„"dâcă spre exemplu nu suntem înaintați ; “apoi examenele 
reprezintă un criteriu uniform în aprecieri; numai că 
în faţa acestor avantagii (a căror trebuință nici nu este 

. - simțită în alte armate și ar puteă nici la noi să nu: fie 
simțită, dacă am fi educați și instruiți cu aceeaşi unitate 

de vederi) stă dezavantajul î în ceeace priveşte apreciere: , 
comisiunei de examen, care în realitate constitue un 

control al părerilor emise de -şefii direcţi ai ofițerilor; . 

apoi o asemenea apreciere. este făculă de. către o comi- 

siune care poate că vede pențru. întâia oară pe ofiţerul 
„ce are în faţă. 

--In mod logic ar trebui deci. să ajungă proba, mult mai 
temeinică, pe care: candidatul o. trece. zilnic în faţa 
şefilor săi direcţi, deoarece aceasta are caracterul conti-
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nuității şi al serviciului de ani. îndelungaţi, executat în 

cele mai variate împrejurări ale vieţii. 

Ce prestigiu să mai aibă un comandant de: brigadă, 

divizie şi corp de armată, care în timp de 4—5 ani no- 

_tează în chipul cel mai favorabil. pe un Colonel, și 

acesta, când vine înaintea comisiunei "de examen. din 

care poate nici unul din membrii nu-l cunoaşte, cade 

după o singură probă. ! 
Cred că o mai mare atingere a principiului de autori- 

tate nici nu se poate închipui ; de aceia aceste examene 

nu pot fi justificate din nici un punct de vedere şi ar 

trebui desfiinţate. - - 
In ceeace priveşte examenele căpitanilor aspiranţi 1 la 

gradul 'de Maior, ele erau justificate la noi în trecut până 

la un oarecare punct, pe deoparte prin faptul că regi- 

mentul“ nu formă o școală pentru ofițeri ca astăzi, iar 

, 

„perior. 

pe de alta că diferiţii șefi erarhici nu aveau pregătirea 

suficientă pentru ca să supue pe candidat la toate pro- 

bele, cari ar fi fost necesare spre a se hotărî în mod 

precis asupra: aptitudinelor sale de a deveni ofiţer su- 

“Astăzi asemenea lucruri Sau schimbat, aşă că nici 

aceste examene pentru gradul de “Maior nu- şi mai aut 

raţiunea să existe, : 

D-l General Averescu, în studiul citat spune | în această 

privinţă: - - . 

„Câtă importanţă are în fine seriozitatea şi scrupu- 
jozitatea aplicării legii în spiritul ei, ajunge să ream- 

tim faptul că pentru a obţine gradul de Maior, pe lângă. 

celelalte condițiuni comune tuturor înaintărilor, de multă 

vreme s'a mai adăogat și proba examenului, pentru a. 

se constată cu mai multă certitudine, destoinicia intelec- 

tuală. Toată lumea însă ştie, că la nici un grad nu s'a 

văzut surprinderi mai. mari:ca la acel de Maior, lucru 

care-a fost cu atât mai izbitor şi mai neexplicabil, cuw 

cât examenul a fost constituit anume, pentru a înlătură 

asemenea surprinderi.- MN ME îi 

„Sau văzut căzând ofiţeri, cari în urmă au dovedit 

a fi întradevăr meritoşi, iar în schimb reuşind alţii,
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cari nu puteau să 4 justifice nici măcar titlul de autodi- 

dacţi, | CR N 

„Asemenea anomalii au îndoit consecinţă, de a- in- 

fluență în. rău gustul pentru muncă și de a sdruncină, 

în modul 'cel mai dăunător armatei, simţul echităţii”. 

Vom mai examină în fine o singură chestiune „din 

această lege, adică aceea a propunerilor pentru înaintare. 

In armata germană şi austriacă, unde conştiinţa fie- 

căruia este atât de desvoltată, toate înaintările se fac 

numai în .baza propunerilor individuale ale şefilor erar- 

hici, fără să intervie vre-un organ special, care să 

schimbe cevă din cele hotărîte de către acești. șefi. 

De fapt, cabinetul militar cum-este în Germania, nu 

face decât să adune datele pentru a le supune apro- 

bării Impăratului. | | 

Acest -mod de a procedă, reprezintă cea mai solemnă 

afirmațiune a autorității unui singur om, adică a ace-! 

luia care are întreaga .răspundere a conducerii -regimen- 

tului sau „serviciului ce comandă. _ 

La noi este ştiut că chestiunea înaintărilor se regu-: 

lează de niște adunări cu caracter colectiv, adică :comi- 

“tetele. Şi: de unde până acum câţivă ani nu există decât 

un singur comitet, acel al inspectorilor .Generali,. acum 

ele s'au înmulţit, căci la fiecare Corp de Armată mai 
există .încă câte un mic comitet. 

Am arătat îndeajuns cari suut caracteristicele adună- 

rilor cu caracter colectiv, ce fel de. hotărîri dau ele, etc., 
pentru 'ca să. fie nevoie să mai. insistăm asupra acestei 
chestiuni. -. : - - 

In realitate, teama fiecăruia de a. luă răspunderea, 

-- justifică :existenţa acestor comitete pentru înaintare, unde 

numai “aprecierea șefilor erarhici, fără nici 0 cenzură - 

sau modificare, -ar. trebui: să constitue unicul criteriu 

pentru a: hotări asupra înaintărilor. . 

e 

O altă chestiune de care ne vom ocupă, este aceia. a 

mutării ofițerilor, care, este adevărat, nu formează obiec- 

„tul unei 'legi speciale, însă are o mare influență. asupra - 

+
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instituțiunii şi: tocmai prin mutări se scoate în evi- 

denţă: și: mai: mult individualismul. nostru, adică că: in- 

teresul. fiecăruia;; primează :asupra interesului comun. 

- In: adevăr, nu există armată în Europa, unde: ofiţerii 

să se mute mai des ca lanoi. e: | 

In mod invariabil în lunile Octomvrie şi Aprilie al - 

fiecărui ân, ziarele îşi umple coloanele anunțând: „ma-.. 

rea mişcare din armată”. e N 

- Pentru a nu cită decât un singur exemplu vom spune -- 

că anul trecut un Colonel în-interval de 3 luni a- fost 

“mutat la 4 'regimente și aceasta nu ca o pedeapsă sau 

pentru anume nevoi ale serviciului,. ci fiindcă astfel îi 

dictau interesele personale. - ă Sa | 

Mă gândesc cu groază, ce vor fi spunând acei.dintre 

străini, cari ne urmăresc de aproape, când văd atâta 

“ipsă de stabilitate în corpul nostru ofițeresc. 

Şi în armata Austro-Ungară mutările se fac de două : 

ori pe an (Maiu şi Noemvrie), dar cu toate că forţa 

acestei armate este de trei ori mai mare ca a noastră, 

totuși numărul ofiţerilor mutaţi este foarte mic. 

Cum vroim ca regimentele noastre să aibă o individua- 

litate, adică să se desvolte spiritul de corp când acei 

cari ar trebui să constitue continuitatea şi tradiţia, nu 

fac decât să treacă pe la. corpurile de trupă, timpul 

strict necesar pentru a-şi face diferite . stagii impuse 

de lege? ă , | 

In loc ca menirea ofiţerilor să fie. de a instrui com-- 

paniile,. bateriile, escadroanele, batalioanele şi regimen- 

" tele; aceste unităţi servesc ele astăzi de fapt ca un. mij- - 

_loc ofiţerilor cari vin numai pentru un timp foarte scurt 

şi apoi pleacă la vre-un comandament, şcoală, etc., unde 

serviciul este mai .comod şi unde mai:'cu seamă pot ft 

apreciaţi -favorabil de către diferiţii şefi. fără ca unii 

din ei să aibă de fapt o prea mare valoare. Si 

In armata .germană -foarte mulţi ofiţeri, rămân în 

acelaş regiment toată viaţa lor. Apoi înaintarea făcân= 

„di-se în general la vechime, afară .de. mici: escepții; 

ofiţerii stau foarte. mult.timp în acelaş grad. | 

Dar, pentru a se- obține o permanenţă și: mai mare 

.
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în. această armată, s'a separat igradul de funcţie, : aș 
încât o: companie poate fi comandată de un Locotenent, 
Căpitan sau Maior. E o Si 
"Este deci posibil ca un ofiţer în timpul cât. obține 
două, trei grade adică opt la zece ani, să comande 
aceeaşi unitate. . - 

De asemenea batalioanele şi regimentele pot fi .co- 
mandate de Maiori, Lt.-Coloneli sau Coloneli. 

Numai prin aceste mijloace poate să nască . tradiţia 
întrun corp de trupă şi să se păstreze cu atâta, sfinţenie. - In zadar vom încercă să facem să nască spiritul de 
corp prin anume ordine ministeriale, el nu va puteă să 
iă naştere şi să se desvolte, decât în mijlocul unei 
complecte stabilităţi. | - 

Tocmai de această lipsă de stabilitate suferim noi şi 
pe câtă vreme ofițerii se vor mută cu atâta uşurinţă, ca 

„astăzi, nu va există în iregimente nici trădiție .și nici 
spirit de corp. . 

III. 

.  Caracteristicele câtorvă regulamente. 

In general nicăeri ca în regulamente nu se observă 
la noi mai mult tendinţa de codificare. 

In armata noastră totul este regulamentat, 
S'ar puteă formă o enormă bibliotecă, numai adunând 

ia un loc toate regulamentele, ordinele, circulările, in- 
strucțiunile, etc, şi cari tocmai din cauză că sunt: afât 
de numeroase, nii se mai. pot respectă şi aplică. 

Autorul unui regulament, atunci se simte mai mulţu- 
mit şi îşi închipue că a făcut o operă mard când a fost 
în sfare să prevadă totul, şi nu-și dă seamă ce rău imens 

“face acelora însărcinaţi să aplice acel regulament, căci i 
mu le 'miai lasă nici-o portiță de scăpare ca să-şi poată 
arătă şi ei la un moment dat personalitatea lor, făcând. 
“acte de iniţiativă. 

"Regulamentele lucrate după un asemenea sistem, au “0 influență educativă. nefastă. . - 
s
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In alte armate, dar mai cu seamă în cea germană: re- 
gulamentele nu. arată: decât” scopul: "de atins; rămânând 

alegerea mijloaceldi. la “inițiativa “fiecăruia: -. 

Atunci .se naște o luptă între ofiţeri, fiecare vroind 

să: dovedească că metoda 'ce a întrebuințat este cea mai. 
bună. In realitate nici unul nu are metoda sa proprie, ci 

fiecare împrumută câte cevă din procedeurile vecinului 

său şi 'prin aceasta uniformitatea (adică tocmai ceeace 

urmăresc regulamentele) se crează dela sine. Regulele 

nu Sunt impuse de superiori, ci se impun prin ele, însăşi. 

In această armată nimeni nu ar puteă să conceapă 

„ideia că un regulament ar puteă fi discutat, pe. când 
la noi sunt adesea ședințe. oficiale pentru” discuția re- 

gulamentelor. 

IN E 
e E .. . 

Regulamentele ce avem se pot împărți în două mari 

grupe: 

Unele de ordin “tactic, cum sunt regulamentele de 

instrucţie, de manevră și de luptă a fiecărei arme, pre-: 
'cum 'și 'serviciul în campanie; iar altele de ordin edu- 
cativ, disciplinar şi administrativ, cum sunt: Regula- 
mentul: serviciului interior, Regulamentul serviciului în 

garnizoană, Regulamentul 'de administraţie, de cazar- 

mare, etc, 

Nu vom analiză caracteristicele' regulamentelor din. 

prima. categorie, căci ar însemnă să eşim, din cadrul: 

studiului ce ne-am propus. 

-- O singură observaţiune este de făcut în această - pri-. 

vinţă: Cu spiritul nostru de imitaţiune, am copiat mai | 

toate regulamentele după acele ale armatelor străine. . 

: Pe când însă, spre ex; regulamentul infanteriei “este 

“după cel german, acel al artileriei este luat după francezi.  - 

_ Lucrul nu are mare importanţă în ceeace priveşte 

partea formală, evoluţiuni, etc., pentru luptă însă arma-. 

“tele mari au doctrina 'lor proprie şi aceasta contribue 

"tocmai ca la noi să nu fie unitate de vederi- în ceeace 

-priveşte conducerea luptelor. . 

In schimb însă este şi un: mare avantaj: “Aceste” regu-
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lamente fiind luate după cele străine, cari pun un maăre 
preț pe inițiativă, cer şi ele acest lucru -dela toți. şefii. 
“Din nenorocire însă, vin regulamentele din: categoria 
„doua, adică. acelea care.ne dau practica de toate zilele, 
de care necontenit ne lovim şi cari parcă sunt întradins 
făcute ca să înăbușe orice spirit de inţiativă. | 
* Cum vroim noi să nască şi săse desvolte această fru- 

“snoasă plantă exotică numită iniţiativa, care pentru ca să 
"crească are nevoe de atâtea îngrijiri, când, la fiecare pas 
regulamentul serviciului. interior şi mai cu seamă cele 
administrative, vin. parcă înadins să pue un frâu ori- 
cărei încercări. de independenţă ? - Se 

lată ce spune în această privinţă Lt.Colonel Balk în 
„Milităr Zeitung” No. 50, din 7, XII, 1912: 

„Cele mai bune comentarii asupra importanţei iniţia- 
tivei. la războiu sunt datorite. unui scriitor rus, și cu 

„toate acestea acţiunile. independente şi setea. de respon- 
sabilitate rămân lucruri necunoscute în armată rusa, 
„În asemenea condițiuni, apariţia unui geniu izolat, „Cum fu Skobeleff, nu a putut să creeze o. şcoală. Ca Şi un meteor luminos, el apărit și dispări fără să lase 
urme. IE | | Da 

„Campania din Manciuria a fost pierdută, nu din cauza 
împrejurărilor defavorabile din partea rusească, sau a | superiorităţei morale a Japonezilor, (dar numai din cauza 
dipsei dorinței de răspundere şi de orice îndrăsneală la 
Inaltul Comandament”, 

In ceeace priveşte armata. noastră ne vom ocupă în 
„special de regulamentele : de ordin administrativ, căci . 
ni” se pare că ele sunt cele mai primejdioase. 

Baza acestor. regulamente se.poate spune că este o 
„centralizare excesivă şi neîncrederea. | De 

Tendinţa. aceasta „centralizatoare este o caracteristică 
„generală a poporului: nostru, şi după cum spune marele 
om de stat, d-l P. p, Carp în expunerea de motive .a „Proiectului de lege pentru descentralizarea administra- stivă, ea provine din' cauza prea .marei noastre omoge- nități, așă încât nu Sa putut manifestă la noi nici.0-- „forță centrifugă. Tot-d-sa mai adăogă: |
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„Prea marea centralizare înăbuşeşte libera desfăşurare 

a “iniţiativei, puterea centrală devine atât de covârşi- 

„toare, în cât poporul pierde încetul cu încetul, depriu- 

„derea: de,a exercită libera .sa voinţă. 
„Caracterele se atrofiază, şi nici. comoţiuni. violente 

„nu mai sunt în stare, precum ne-o arată istoria, a redă 

“acelor cari au pierdut deprinderea de a se conduce sin- 

guri, posibilitatea de a decide de soarta lor” 
„In. armata noastră, centralizarea pe lângă cauza -gene- 

rală arătată, adică prea marea omogenitate a „poporului, 

„mai provine şi din cauza spiritului de imitaţiune. 

In ddevăr,. noi am copiat, după -cum s'a spuș, institu- 

şiunile “noastre. după cele franceze. - 
-Ori,. în această armată din aceleași cauze și mai cu 

seamă -a unei tradiţiuni, încă din timpul lui Louvois,. 

“ precum şi a temerii că descentralizarea ar puteă înlesni 

loviturile de stat, centralizarea este foarte mare; așă 

încât prin. imitaţiune nu am făcut decât să amplificăm 

un: defect,.care tocmai trebuiă corectat. 

In ceeace priveşte neîncrederea, ea provine din pricina 
„fricei de răspundere. In adevăr, din această cauză, ni- 

meni la noi nu voeşte să-şi asume o răspundere cât de 

„mică, fiecare.aleargă să.se pue la adăpostul unui regu- 

_ lament, decizie, ordin, etc., şi de aci rezultă acea mașină 

„greoaie numită biurocrația de care cu toții ne plângen, . 

„dar care în realitate este vroită chiar de noi. . 

Orice act administrativ trebue să fie verificat, "con- 

trolat de cel puţin 3—4 organe superioare. Aşă spre ex.: 

Inspecţiunile, cu caracter administrativ sunt nenumărate. 

Evident că ele trebuesc făcute, dar nu atât de des cui 

“prescriu regulamentele noastre, căci orice s'ar zice o 

asemenea inspecțiune este inspirată. de neîncredere ; Şi 

când bunăoară, un comandant de batalion va face com- 

_paniilor sale toate inspecţiunile “ prevăzute de regula- 

“mentele administrative, ele fiind atât de numeroase, 

încep să devie bătătoare la ochi pentru inferiorii căpi- 

anului și aceasta va aveă de rezultat o scădere a auto- 

rităţei comandanților de companii, faţă de inferiorii 'lor. 

La noi. din cauza sistemului centralizator; afluesc ia
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“Minister chestiuni. cari ar trebui rezolvate de Corpurile “de Armată sau Divizii, -aşă în cât personalul acestui departament este tot atât de numeros ca și în: Austro- “Ungaria, care se știe că -are o -armată de trei Ori mai mare ca a noastră. Si E 
„- Chestiunile cele mai mici, cari ar trebui rezolvate "direct de comandanții de batalion-.sau regiment, for- mează adesea obiectul unui ordin ministerial. Apoi chiar: “sistemul de a lucră nu este de. loc recomandabil: Nici o :administrâţie :care' are: grija econdrhiei forţelor “și a “unei bune întrebuinţări a personalului, nu -ar putea “să admită o organizare asemănătoare cu acea dela noi. O aceeaşi chestiune pentru ca-să fie rezolvită nu numai “că trece prin mai. multe direcțiuni. sau servicii, dar chiar în aceeaşi direcțiune este studiată de. mai- multe biurouri şi în acelaș biurou de mai. multe persoane. Toate aceste dispoziţiuni izvorăsc numai din cauză că se dorește cât mai multe controluri, ca. rezultat -al neîn- crederii despre care. am: vorbit. - Și. este. o “observaţie "psihologică: în această privinţă : Cu cât individualitatea "fiecărei -persoane chemate. să lucreze - la o anume ches- tiune este mai: pronunţată şi cu câ. acele persoane vor pune. mai mută conştiinţă în executarea lucrării, cu atât “mai mult părerile vor fi mai diferite. în | -, Din acest mod.de organizare a lucrului, va rezultă de cele mai multe ori, o soluziune de comproinisuri, adică "mediocră. DI ta | a. 
“Trecând acum la comandamentele intermediare de corp de armată şi divizie, observăm că la noi comandanții: acestor unități au răspunderea administrativă ; pe :când. “în Germania şi Austro-Ungaria. se consideră ca :ofițerii, de un grad așă de înalt, nu. trebe să. intre în.. detalii de administraţie, - . SI a Din această. cauză la noi acești comandanţi sunt prea. mult absorbiți de chestiunile administrative, aşă că de. multe ori neglijează alte lucruri. cari se :referă- direct. la ” pregătirea: războiului, cum ar-fi spre ex.- instrucţia. tru- pelor, -..-. Sia mia In: adevăr, pe când lucrările administr ative-sunt sus-
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xeptibile de un control UȘor şi imediat, din contra, oare-: 

cari lacune şi lipsuri . în instrucţia trupelor. nu ese .la 

iveală întotdeauna în mod aşă de aparent. 

De aci urmează că,'pe:când în chestiunile: de instrue- 

“ție, cu greu se pot stabili răspunderile, căci lipsurile 

“ şi lacunele: nu se”pot constată decât foarte târziu 'din 

contra, greșelile făcute în lucrările administrative sunt 

observate numai decât şi ele implică totodată răspunde- . 

rea directă şi imediată a Generalilor comandanţi. ! 

Dacă dela corpurile de armată și divizii ne coborim 

Ja regimente, sistemul de centralizare şi neîncredere 

apare şi mai izbitor: Regulamentele noastre spun ca- 

tegoric că regimentul este unitatea administrativă, pe 

“când în realitate nu ar trebui să fie în timp de-pace 

decât 'unitatea: de instrucţie, pentru ca comandantul său, 

liber de ori şi ce preocupări administrative să se poată | 

ocupă numai. de instrucția regimentului. 

La 'noi lucrurile se petrec invers, prin faptul că co- 

mandanţii de. regiment 'sunt răspunzători de adminis- 

„ traţia unității lor, cei mai mulţi își îndreaptă toată ac- 

tivitatea numai în această direcţiune, pentrucă după cum 

Sa spus „răspunderile pot fi imediat stabilite”, în schimb 

puţini se preocupă aşă după e cum ar trebui de iustrucţia 

regimentului. - e 

De uitfel această centralizare administrativă pe. regi- | 

mente este greşită şi din punct de vedere tecnic. 

In adevăr, dacă în timp de pace comandantul: de regi- 

ment şi' cu un ofiţer de aprovizionare pot să satisfacă 

nevoilor de - întreţinere, căci nu este vorba decât. de 

'1.000—1.200 oameni, apoi: chiar acţiunea . noastră în 

Bulgaria ne-a dovedit, cât este de greu ca aceste per- . 

soane să-şi poată îndeplini însărcinările când sunt de 

hrănit 3.000—3.500 oameni. . . 

Pentru aceste motive se impune „deci o , descentrali- ai 

zare administrativă pe batalioane sau. divizioane, ca. în 

“Germania, - - - 

_Din toate acestea rezultă că regulamentele noastre ad- 

“ministrative ar trebui schimbate, punându-se cu desă- 

vârşire pe alte baze decât cele existente, adică. în loc de 

” 3 
,
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descentralizarea şi: încrederea. 

centralizare: şi. neîncredere, să: domnească: pretutindeni 

Concluziuni;- - 

Din. cele spuse, rezultând: că pe: lângă foarte multe ca: 
lităţi bune, noi: avem şi oarecari calități: negative ale ra- 
sei,. cari: fac ca: instituţiunile militare să. se resimtă,. va 
trebui să: recurgem; la toate mijloacele. pentru a ne în- 
dreptă,. deoarece: numai atunci: vom puteă -să ne :afirmăm 
în mod demn când necesitatea:0 va cere. 

" Acelora! cari cred că aceste sforțări ar fi zadarnice, li 
se poate răspunde că pentru: ca asemenea întreprinderi 
să reușească, este nevoie de sacrificii şi tocmai :acestea 
trebuesc înfiltrate; noi având. nevoie nu. de idei, care 
sunt: totdeauna accesibile inteligenţei şi: spiritului latin, 
ci de sentimente de supunere şi renunțare, la care am 
fost în totdeauna protivnici; 

Pentru aceasta: este nevoie de o muncă înceată, care 
să se îndeplinească cu răbdare şi constanţă, la' care vom 
reuşi, deoarece picătura de apă care cade continuu, sfâr- 
șeşte prin a găuri chiar stânca. cea mai tare. 

Prin mijlocul unei bune educațiuni, vom puteă după o 
serie de ani, dacă nu să transformăm radical: ceeace ar 
fi imposibil, dar desigur să modificăm caracterul: nostru 
în părţile. sale” mai” puţin “favorabile desvoltării spiri= tului militar. o a 

| „Bunele regulamente, zice Generalul italian Sismondo, ” aruncă sămânţa, dar fructele nu se culeg decât după. 
mult timp de' răbdare şi muncă inteligentă. | 

| „Când principiile cari au inspirat regulamentele sunt: astiel perfect . înţelese “şi simţite, pentru a fi ajuns. conştiente la toţi aceea cari trebue să le aplice, atunci fructul este copt. a - 
| „Pentru ca aceasta să se: întâmple, trebue ca în. prac:- tică, la. început. regulamentele să căutăm a le adaptă oanienilor așă cum Sunt, dar fără a pierde nici odată: din vedere că e nevoie de a face tot posibilul ca €le sii devie cu timpul -aceea c-ar trebui să fie. . 

x . . ..
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„Dacă. dela cuvântul regulament, 'se.tiece la acel de 

lege, atunci concepţia rămâne intactă, numai că sfera de 

acţiune a acelora cari aplică regulamentele, adică a auto- 
rităților inferioare, se măreşte la sfera de acţiune a 
acelor cari aplică legile, adică guvernul „depozitar, al 

puterii executive. . : 

„Guvernul este acela, care la urma urmei, poate: face 
mult, pentru ca cei de sub ordinele sale, să i deviei ceeace. 

ar trebui să fie”. - 

Pentru a ne convinge despre temeinicia acestor afir- 

mațiuni, este destul să observăm ce se întâmplă c cu presa 

"în viaţa unui Stat. 

„In adevăr, nimeni nu contestă că presa este în acelaș 

timp expresiunea şi conducătoarea opiniei publice. 

Poporul întreg concură ca să-i deă tonul și caracterul, 

. şi cu toate acestea în mod inconștient poporul sfârșește 

prin a-i admite dominaţiunea şi respectă ideile.. 

In acelaş mod ar trebui să procedeze la noi cu; insti- 

tuțiunile militare, adică întocmind la început legi, re- 

gulamente, etc., care să fie adaptabile caracterului nostru, 
iar cu timpul modificându-le în mod treptat, până se 
va ajunge ca ele să devie ceeace ar trebui săj fie. 

Altfel dacă se va continuă pe calea actuală, ofiţerii 
noştri fiind ocupați necontenit cu cercetarea minuţioa- 

_selor particularităţi ale legilor și regulamentelor, adică 
la: o grijă continuă de a respectă formalismul biurou- 

cratic, vor sfârşi prin a pierde caracteristica ofițerului . 
combatant, pentru a căpătă pe cea a funcţionarului mi- 
litar. 

Cu timpul aptitudinea viziunei complexe a lucrurilor va 

dispare; pasiunea pentru cariera. armelor va sfârşi prin 

a se nimici, neputându-se desvoltă în câmpul liber al 

* activităţii aleasă de propria vocaţiune. Serviciul însăşi 

devenind enervant şi antipatic, rezultatul final va: fi a 

acela de a aveă şefi mai. înclinați spre pedantism' și : 

observatori în amănunţimi a micilor lucruri, decât ade- 

vărații comandanţi de trupe. » 

“In fine pentru a termină cu acest studiu voni. spune 

că concepția răspunderei este stâlpul în jurul. căruia “
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„toate considerățiunile trebue să “se învârtească şi care 
după cum s'a văzut, am: căutat să o scoatem mai: multi î în 

evidenţă. ! 

Nu poate să existe ideia de comandă fără, « cai mintea 

să nu fugă imediat la acea a răspunderei. 

Comanda şi răspunderea sunt două elemente nedes- 

părțite. 
Cine. râvneşte la una, trebue neapărat să- şi asume 

și pe cealaltă. 
. 7 
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