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DUPĂ UN AN DE RĂSBOIU 

Cauza determinantă a lipsei de pregătire con- 
statată în acest răsboiu. 

„Sa încheiat de curând anul de când dăi- 

nuește cel mai mare răsboiu pe care istoria 
întregei omeniri îl cunoaşte, răsboiu care în- 
trece pe toate prin întinderea, teritorielor pe 

cari se desfăşoară, prin lungimea, fronturilor 

de acţiune, prin numărul ţărilor beligerante, 
prin efectivele armatelor cari luptă, prin chel- 
tuelile fără măsură pe cari le provoacă, prin 
starea armată a ţărilor neutre, prin caracte- 

" rul-special, măreț şi sălbatec al bătălielor cari 

se dau pe pământ şi sub pământ, în aer, pe 

mare şi sub mare, prin mijloacele de luptă, 

întrebuințate de armate, prin nerespectarea 

convențţiunilor internaţionale cari regulau le-
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gile răshoiului, prin contribuţiunea, tutulor 

- forţelor materiale şi însufieţite de cari popoa- 

rele învrăjbite dispun, prin concepţiunea le-. 

gilor speciale ale răsboiului şi prin caracterul 

pătălielor. 

Nu ştiu: când se va sfârşi acest răsboiu, 

nici cât va trece până va veni un altul. 

Răsboiul Mandciurian—care a început când 

veacul acesta aveă abia patru ani şi urmă să 

fie botezat veacul păcei—a, durat aproape doui 
ani şi a deschis seria. răsboaielor cari de atunci 
se ţin lanţ. 

Nici şase ani întregi nu trecuse dela sfâr- 

şitul acestui mare răsboiu dintre două rasse, 
și altul, între Italia şi Turcia, îi urmă; iar 

acesta, nu se încheiă decât ca să facă faţă 
altuia mult mai mare: răsboiul Popoarelor 

Balcanice. 

Lumea, credeă că în sfârşit, după acest 

răsboiu, câre a sleit o bună parte din puterile 
bătrânei Europe şi i-a amărit zilele, va urmă - 
o pace mai lungă şi binefăcătoare. 
Lumea s'a înşelat cum se înşelase şi la în- 

ceputul veacului, când blândul împărat Nicolae - 
al Rusiei a chiamat popoarele să inaugureze
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templul. păcei. Pacea nu a ţinut nici un. an, 

rănele răsboaielor din Mandciuria şi din Pe- 
ninsula Balcanică nu erau încă închise, şi 

vârtejul răsboiului a cuprins din nou aproape 

toate popoarele şi rassele globului. Europa. în- 

treagă e de un an sub arme şi mai toate po- 

poarele sale sunt prinse în mrejele răsboiului. 

Popoarele Asiei şi Africei, chiemate la luptă, 

plătesc și ele tribut răsboiului. Până şi Ame- 

rica şi Australia îşi trămit contingentele de 

luptători pe teatrele de răsboiu europeane.: 

Dar pacea va veni. Mâne, sau poimâne, 

tunul nu va mai bate, armatele. istovite își 

vor luă odihna meritată; ţările beligerante își 

vor face socoteala, câştigului şi pagubei şi, în- 

vingătoare ori învinse, vor reluă firul vieţei 

pentru a-și coase cu cl menirea în această, 

lume de luptă şi de muncă fără odihnă şi fără 

sfârşit. | 

Vor aveă ele timp de ajuns ca să refacă 

tot ce răsboiul a stricat, sau a niistuit? Pacea 

va, fi destul de lungă ca să reconstituiască 

atâtea, puteri pierdute, atâtea bogății risipite, 

atâtea, izvoare de arte şi de ştiinţe secate? 

Dumnezeu numai poate cunoaşte tainele vii-



torului. Omul nu le poate cunoaşte; şi, necu- 
noscându-le, e dator să cruţe timpul şi, înainte 

chiar de a veni ziua păcei, să se gândească 

la tot ce va trebui să, facă de pe acum pentru | 

-a îndreptă, şi asigură, viitorul. | | 

Răsboiul de azi a, surprins popoarele nepre- 
gătite de lupta mare. Unul singur a fost mai 
pregătit, poporul german), dar şi acela, chiar 
a trebuit să constate, în cursul răsboiului, 
că pregătirea sa, nu eră, desăvârşită; Și acela, 
de sigur, nu ar fi îndrăznit să rupă pacea, 
dacă nu ş-ar fi dat sama că. potrivnicii săi : 
erau mai puţin pregătiţi. 

„_Constatând starea de npregătire pentru 
răsboiu a mai tutulor statelor europene, astăzi 
putem, fără multă. greutate, să-i determinăm 
cauza. Trebue -numai să se înțeleagă ca aci 
nu mă ocup de ţările cari au avut mijloace, 
dar nu au voit să le întrebuinţeze pentru pre- 
sătirea, lor de răsboiu, ci numai de acele cari 
au voit şi sau pregătit, dar nu au ştiut cum 

  

1) Printr'o pregătire științifică Germania, după o : 
muncă de 40 ani, a ajuns în adevăr la rezultate re- 
marcabile. (Discursul Ministrului de Răsboiu rus în Dumă, Iulie 1915). 
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să se pregătească. Cele dintâi sunt vinovate, 

cele din urmă, sunt nevinovate, căci neştiinţa, 

nu poate fi trasă la răspundere; dar şi unele 

și altele vor plăti scump greşala, făcută cu 

știință, sau fără ştiinţă. 

Cauza determinantă a lipsei de pregătire 

pentru răsboiu, pe care o constatăm la atâtea, 
state chiar dela, începutul răsboiului, este una 
Și aceiaşi: concepțiunea, greşită a răsboiului. 
Această, causă încerc astăzi să o cercetez 
pentru a-i fixă câmpul şi a atrage de cu vreme 
atenţiunea asupra ei şi asupra urmărilor ce 
poate aveă în viitor. 

Dreptul Puterii. 

Astăzi nimeni nu mai poate tăgădui că re-. 
laţiunile dintre state se întemeează numai pe 
dreptul puterii, şi că de acest drept ele se 
folosesc ca să-şi găsească echilibrul statornic, 
care le trebue, pentru a-şi asigură o pace în- 
delungată, necesară desvoltării lor politice şi 
sociale. La, această convingere vrând-nevrând 
ajungem, nu numai privind în faţă prezentul, 
dar şi cercetând istoria popoarelor.



- Astăzi, ca şi altă dată, popoarele sunt silite 
să se bată, ca să dobândească o pace trainică; 
iar după ce o vor dobândi, tot prin ajutorul 
puterii vor trebui să o întreţină, căci pentru | 
popoare ca, şi pentru indivizi pacea nu poate 
să rezulte din atonia şi inerția puterilor, ci din 
mişcarea voinţei materiale şi morale fără 
răgaz. 

Pacea sprijinită pe inerția puterilor e în 
adevăr mai mult ca trainică, e vecinică, 
dar ea se numeşte moarte. Cea, sprijinită pe 
mişcarea, puterilor e numai trainică, dar se 
numeşte vieaţa. Prin răsboiu se dobândeşte 
pacea; prin pregătire neîncetată de răsboiu să 
păstrează, pacea. | 

Vieaţa e sinonimă cu acţiunea. A trăi în- 
semnează a luptă, a rezistă, a, învinge. Acţi- 
unea, nu trebue să înceteze de cât atunci când 
vieaţa s'a stins. Un popor, ca să poată trăi 
liber, trebue să lupte necurmat; dar lupta 
dintre popoare, cu năzuinţele lor crescânde 
Şi cu interesele necontenit opuse, este atât de 
grea. încât pentru a. învinge, său, cel puţin, 
pentru a nu fi învinse, ele trebue să-şi desfă- 
şoare toate puterile intelectuale, morale şi
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fizice. Vai de cei ale căror puteri sunt. istovite 

sau atrofiate. | 

Pentru a luptă por:oarele trebue să pună 

în mişcare toată puterea lor, şi expresiunea 

acestei puteri este armata; prin ea își ma-- 

nifestă ele puterea de vieaţă şi de lupta pentru 

vieaţă. Cultura, ştiinţa, industria germană sunt 

cunoscute şi stimate în lumea întreagă; însă 

pentru lumea, întreagă Germania e prototipul 

puterii armate. Civilizaţiunea, artele, literatura, 

franceză sunt focare cari luminează lumea . 

întreagă, dar numai prin armată Franţa îşi 

pregăteşte o nouă soartă, care o va impune 

respectului şi admiraţiunii popoarelor şi-i va 

redă menirea ce merită să aibă. 

Orice ţară, mare sau mică, a căutat să se 

manţină în situaţiunea, la care a, ajuns prin 

puterea ei de ucţiune, tot prin acecași putere. 

Anglia a ajuns să stăpânească mările şi 

oceanele printr'o formidabilă putere maritimă. 

Pentru a păstră această, stăpânire ea şi-a con- 

densat toată puterea militară în marină, pe 

“care patrioţii şi oâmenii de stat englezi nu o 

găseau niciodată destul de tare pentru a le ga- 

rantă și în viitor stăpânirea; şi astăzi, când,
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in adevăr, un nou popor voeşte a-i dispută 
domnia mărilor prin mijloace de luptă necu- 
noscute şi nebănuite de ea, Anglia îşi cântă- 
Peşte puterile maritime şi, de sigur, le va 
“împătri pentru a nu pierde de veci situaţiunea 
„ce şa creat prin atâta trudă şi cu atâtea 
sacrificii. 

O ţară, care şa perdut situaţiunea. politică, 
sau libertăţile, a căutat totdeauna să le redo- 
bândească numai prin mijlocul puterii. Reor- 

. ganizarea, armatei prusiene după campania 
dezastroasă din 1805, reorganizarea armatei 
franceze după nenorocitul răsboiu din 1870—74. 
reorganizarea micei armate sârbe după în- 
frângerile suferite. în 1835, sunt pildele cele 
mai convingătoare că până astăzi nu s'a găsit 
încă alt mijloc, prin care să se ridice un popor 
din prăpastia, în care a căzut, de cât puterea, 

„armată. a 
Cât de departe am privi înapoi, vom vedea totdeauna că după fiecare victorie politică, dobândită prin. puterea armată, urmează o propăşire trainică, pe când după o înfrângere politică urmează fatal o cădere economică, şi. socială; şi vom mai vedeă că ruina puterii
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armate a, unui stat a adus fără greș ruina 
politică a statului. Aceste fenomene le-am găsit 

repetându-se şi în istoria noastră și în istoria 

tutulor popoarelor. Drept aceea. se cade a 

aminti cuvintele înțelepte ale d-lui Tittoni «o 

politică bună se razămă numai pe o armată 

bună», şi ale ilustrului mareşal Moltke «car- 

tuşele sunt şi vor fi totdeauna cele mai sigure 
valori pentru finanţele unui stat». 

Concluziunea firească, la care ajungem e că 
nimic nu poale garantă mai mult pacea și bi- 

nefacerile ei ca o armată puternică și bine or- 

ganizată. 

Concepţiunea răsboiului de. astăzi. 

Doctrina Germană. Doctrina Franceză. 

In însemnatul studiu «Yom Kriege», Claus:c- 
witz zice că «orice răsboiu. este expresiunea 
unei Epoci şi a unei Societăţi». Şi aşă, este. 

Privind evoluţiunile prin cari a trecut răs- 
boiul, putem să le reducem la, patru forme: 

„Răsboiul teologic, inform, barbar, reprezen- 

tat prin hordele călăuzite de ficțiuni hieratice, -" 

cari merg fără rânduială şi fără organizare,
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isbesc la întâmplare, trăesc, luptă, mor, îm- 
pinse de o singură idee morală: credinţa. 
Răsboiul teologic trăeşte sute şi mii de ani şi 
reprezintă începutul culturii omenești. | 

Răsboiul metafizic urmează celui teologic 
şi străluceşte câtva timp la Greci şi la, Romani, 
dar face loc mişcării retrograde din evul mediu, 
în. care timp forma, teologică îşi reiă locul cu 
feudalitatea. Renașterea, — aurora cugetării 
omeneşti — alungă pentru totdeauna forma 
teologică şi face să reînvie clasicismul greco- 
roman. Atunci răsboiul metafizic e hrănit de 
conceptele dogmatice ale lui Mauriciu de 

"Nassau, ale lui Gustav Adolf, ale lui Mauriciu 
de Saxa, şi e ridicat sus de geniul militar al 
lui Frederic cel Mare. La sfârşitul veacului al 
18-lea, metafizica e stăpână, pe arta militară: 
se dă formelor tactice virtuţi speciale, se 
creează ficțiuni cărora, se atribue caracterele 
realităţii; N 

Răsboiul pozitiv iea, locul răsboiului metafi- 
zic, pe care Napoleon cu o lovitură de picior 
îl culcă, la, pământ cu toată schela lui de forme Şi de ficțiuni. După o artă ideologă, el face o artă pozitivă, dar nu incă o știință, căci nici
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desvoltarea politică, nici desvoltarea ştiinţifică 

a naţiunii nu îngăduiau. După Napoleon arta 

răsboiului lâncezeşte, căci generalii săi au 

ştiut să-l asculte, nu să-l şi înţeleagă. Fran- 

cezii moșştenesc arta lui, dar nu o urmează. 

__ Răsboiul ştiinţific, derivă, din precedentul 

şi e datorit geniului prusian, căci arta lui 

Napoleon, care nu putuse face discipoli în 

Franţa, se cultivă în Prusia, unde se râdică, 

la, înălţimea. unei școale—Şcoala Napoleoniană. 

Prusienii sunt cei dintâi cari înţeleg că totul 

trebue să progreseze neîncetat, şi că, arta, răs- 

boiului trebue să meargă dimpreună cu ştiin- 

ţele, pe cari se razămă şi cu omul, care o 
practică. Pentru ei armata e proprietatea, . e 

bunul naţiunii, şi națiunea a devenit armata; 

pentru ei conflictele între naţiuni nu se pot 

rezolvi de cât prin acţiunea masselor armate, 

şi cu concursul ştiinţei şi tutulor puterilor sta- 

tului. Massa armată, organizată cu răbdare şi 

cu metodă, instruită cu pricepere şi cu sârgu- 

ință şi condusă de ştiinţă, va fi călăuza civi- 
lizaţiunii militare şi triumfului rasselor. Massa 

şi știința constituesc temelia, răsboiului ştiinţific. 

Când, după răsboiul din 1870—74, s'a văzut
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cât de mult au greşit cei cari au nesocotit arta, 
răsboiului practicată de Napoleon, şi cât de 
înţelepţi au fost Prusienii cari o au adaptat și 
îmbunătăţit, o transformare radicală s'a pro- 
dus în arta răsboiului nu numai în Franţa, 
dar şi în celelalte ţări continentale şi: chiar 
transoceanice 1). 

Pentru a ne da seama mai bine de natura 
„răsboiului de astăzi, e bine să-i cunoaştem 
geneza Şi apoi să-i cercetăm doctrina, aşă cum 
a fost aşezată în Prusia, şi cum e urmată 
astăzi de Statul-Major al armatei germane. 

Când Franţa revoluţionară sa, văzut strânsă, 
cu uşa de puterile europeneşti monarhice coa- 
lizate înpotriva ei, un singur Mijloc îi ră- 
măsese ca să-și poată apără -dreptul şi pă-. 
mântul : rădicarea masselor (la levee en masse). 
Aceasta, i-a pus la îndemână mijloace de răs- 
boiu uimitoare, pe cari le-a întrebuințat la, 
început pentru apărare, iar mai la urmă, le-a aruncat peste hotare. 
Până la revoluţia, franceză, veacul al 1&-lea ne înfăţişează epoca de desăvârşită, decădere 

  

1) A se vedeă: Şcoala, Comandamentului Armatei (pag. 200—204) de G-ral Hârjeu. |



15 

militară şi socială. Când soarta sa eră în joc, 

poporul îşi încrucişă braţele și lăsă armata, 

să se bată după un simplu semn al domni- 
torului, sau după bunul plac al diplomaților. 

Dar atunci răsboiul eră un joc prudent, în- 
temeiat pe şicană mai mult de cât pe acţiune, 

un fel de manevră cu cartuşe de răsboiu în 
care se căută a se ocroti cât mai mult viejele 

soldaţilor şi a se aduce cât mai puţine pagube | 

orăşanilor. şi sătenilor. Armata constitueşte 

un fel de stat în stat; ea face tot ce ştie ca - 
să păsuească populaţiunile pe unde operează, 

chiar şi pe cale vrăjmaşe, de teama  repre- 

salielor în caz de neisbândă. 

Revoluţiunea franceză dă jos această, prac- 
lică a răsboiului. Ea pune în mişcare toate 
energiile ţării, şi, cu cântecul răsboinic al 
căpitanului de Geniu Rouget. de Isle, ridică . 
şi aruncă la hotare massele de luptători. Dar 

aceste masse sunt 'atinse de inperfecţiunea 
tehnică. Bonaparte vine și le transformă, în 

unelta de răsboiu desăvârșită, dându-le pre- 

gătirea, tehnică şi mijloacele de a, se. mişcă 

şi trăi. 

Victoriile armatelor revoluţionare şi ale lui
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Bonaparte se datoresc mobilităţii lor. Ele sunt 

mobile fiindcă, s'au lepădat de magazinele şi 

de convoiurile cari le legau 'picioarele, s-au 

considerat oricând la ele .acasă şi s'au învă- 

_ţat să trăiască în sarcina populaţiunii unde 

se găsesc, pe care nu trebue să o mai păsu- 

cască, cum 0 păsueau armatele dinaintea lor. 
Sistemul rechiziţielor datează din 1792; el 

e brutal, se întemeează pe frica pedepselor 

şi apasă tare asupra populaţiunii, căci nu are 
altă limită decât secarea mijloacelor de traiu 
și destrugerea viejei pe unde armatele trec. 
Sistemul magazinelor şi al transporturilor, 
cari aduc armatei din ţară tot ce-i trebue ca, 
să ducă răsboiul, e mai omenos; dar uma- 
nitarismul nu  perfecţionoază răsboiul, ci-l 
încătușează și nici nu e nepărtinitor, căci cu 
cât cruţă mai mult populaţiunea. vrăjmaşă, cu 
atât apasă mai greu asupra țării sale. 

Introducerea noului factor al răsboiului— 
massa— care-l intensifică şi-i schimbă metoa- 
dele de execuţie, schimbă în acelaşi timp şi 
personalitatea beligeranţilor. Până atunci be- 
ligcranţii erau domnitorii, sau Miniştrii lor. 
Răsboaiele se năşteau între domnitori, cum se
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nasc astăzi procesele între proprietarii vecini 

pentru o ceartă de hotar. Se băteau între ei, 

dar fiecare se fereă de'a vătămă petecul de 

pământ obiect al litigiului. Dela revoluţiunea, 

franceză încoace, cel care conduce răsboiul 

nu moi e domnitorul, sau generalul investit 

cu comandamentul,. ci massa: anonimă: din 

care s'a ridicat massa armată. Massa armată 

e o parte din massa anonimă—din naţiune, 

care o constitue, o întreține şi o ţine necon- 

tenit în acţiune. Pentru ca acţiunea să înceteze, 

adică pentru ca răsboiul să se sfârșească, tre- 
bue secate toate mijloacele de cari națiunea 

se foloseşte pentru a întreţine răsboiul. Eacă 

marele principiu, dedus din întrebuinţarea 

masselor, care constitue astăzi doctrina sta- 

tului-major german. Germanii pretind că acest 

principiu nu e altul de cât cel inaugurat de re- 

voluţiunea franceză şi desăvârşit de Napoleon. 

Adevărul -este că dela Bonaparte. încoace 

răsboiul se apropie de forma sa, absolută; el 

şa dat treptat seama de „posibilităţile -noui 

ale acţiunii şi şa . asociat toate mijloacele şi 

toate energiile naţiunii. 

Prusienii au întrebuințat mai întâi răsboiul 

- 82512 2
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absolut—înverşunat, sub forma de răsboiu 
defensiv şi apoi subt forma, ofensivă. 

La începutul anului 1813, guvernul prusian 
promulgă legea Landsturm-ului. Din însăşi 
etimologia cuvântului se vede ce a fost la 
începutul veacului al 19-a această lege. Ia 
origina sa, landsturmul 1) nu este o ridicare 

_de masse, cum o înțelegem astăzi, adică o 
oştire de gloate (armata de miliții), ci mulţi- 
mea anarhică, neîncadrată şi necomandată, 
armata, întocmai ca horele vandeene, cu 
coase, topoare, bâte, sulițe, care ducea cu ea 
spaima şi teroarea, în orașele şi: satele pe 
unde treceă. Codul de răsboiu al acestor 
horde eră: - | 

«Orice cetăţean e ţinut să se opună năvă- 
litorului cu toate armele pe cari le găseşte la | 
îndămână, şi să-i facă rău prin toate mijloa- 
cele disponibile; . 
«Lanâsturmul nu va aveă uniforma, pentru 

a nu fi recunoscut ; 
«Muniţiunea puștilor, în lipsa de gloanţe, 

  

1) Landsturm lland=ţara și sturm==vijelie, furtună, tempestă, năvală]. 

    
A
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va, fi înlocuită prin. orice  aliceală de plumb, 

"sau fer; 

«Spionarea e o datorie; 

«Guvernatorii provincielor noastre vor puteă 

impune locuitorilor să părăsească anumite 
regiuni, şi le vor aduce într'o stare care să . 

nu mai îngădue inamicului ocuparea lor, lip- 

sindu-i de cel mai mic mijloc de traiu; 

«E oprit, sub pedeapsa de moarle, de a 

prestă, jurământ inamicului» 1). 

Această lege, făcută pentru apărarea, teri- 
toriului, Prusia o aplică şi în 1814 şi 1815, 

când armatele sale iau ofensiva: «Landstur- 
mul e convocat. Legea care-l guvernează ae 

la 1813 nu e abrogată. Toate mijloacele sunt 

declarate bune de lege; şi cele mai drastice sunt ' 

cele mai bune. Această lege promulgată de un 

rege al Prusiei, noi o aplicăm». E adevărat că 

atunci nu $au constituit regimente de land- 

sturm, dar massaa fost vărsată în regimentele 

de landwehr, cărora le-a dat cu prisosinţă ca- 

1) Les usages de la Guerre et la Doctrine de LEtat- 

major Allemand, par Charles Andler, professeur & la 
Sorbonne, Paris.
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racterul specific dedus din legea din 1813. Deci, 

după doctrina germană, în ofensivă ca si în de- 
fensivă scopul îngăduiă mijloacele; şi această 

doctrină ei au urmat-o. în tot cursul veacului 

al 19-lea şi o- urmează şi astăzi, fără înconjur 

şi fără să-şi pună sub obroc faptele. Lao 

conferinţă, care a avut loc nu mult înaintea 

răsboiului actual, puterile contractante vroind 
să mărească drepturile cetăţenilor dintr'o ţară, 
care ar fi obligată a.se apără. înpotriva unei. 
agresiuni, delegatul Germaniei a protestat că 
se acordau prea, multe drepturi defensivei prin 

„răstrângerea drepturilor ofensivei 1); şi această, 
protestare a fost iarăşi apărarea doctrinei 
germane. i | 

Eacă justificarea acestei doctrine: 
- 10. Răsboaiele nu mai sunt nici ale prinților, 

nici ale bisericei, ci ale naţiunii. Ele se nu- 
mesc astăzi: răsboaie naţionale şi se fac cu 
mijloacele, personal şi material, pe cari na- 
țiunea, beligerantă le-l pune la, dispoziţie prin 

„legi speciale, budget, recrutare, chiemări şi 
rechiziţiuni. In răsboaiele naţionale de astăzi 

  

1) Les usages de la Guerre et la doctrine de VEtat- 
Major Allemana. Ca o
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există, o solidaritate strânsă și complectă între 

stat şi cetăţeni, între guvern și populaţiune. 

Când un popor chiamă sub arme 'mai mult 

„de 10 din populaţiunea ţării; când tot atâţia, 

sunt chemaji la lucru în ateliere, fabrice, de-' 

pozite şi stabilimente sanitare, la paza, între- - 

ținerea şi exploatarea căilor de comunicaţiune, 

putem cu drept cuvânt zice că poporul întreg 

iea parte la răsboiu, căci puterea, combativă a 

armatei atârnă, de puterea de producţiune şi 

de muncă a populaţiunei din ţară, care e în 

stare a, produce şi a munci. Pentru a nimici 

puterea combativă a unei armate trebue a-i 

secă izvoarele cari-i hrănesc energia; deci, 

pentru cine își propune să reducă voinţa 
unei națiuni întregi sub arme, nu trebue să 

mai existe astăzi un drept al ginţilor, 
20. Răsboiul în sine este cea mai grozavă 

tragedie, pe care trebuințele ineluctabile o 
impun unui popor şi unei țări, şi, dacă violenţa 

„poate scurtă răsboiul, umanitatea nu poate de 
cât să câştige din această violenţă. 

Dar actele de violenţă sunt acte barbare, 
şi un popor civilizat nu ar trebui să facă de 

cât -răsboaie umanitare, răsboaie civilizate.
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Mai întâi, răsboiul nue nici uman, nici barbar, 
căci: legile lui sunt opuse legilor umanităţii. 
Răsboiu civilizat, iar nu poate fi, căci civiliza-. 
țiunea este un echilibru între drepturi şi da- 
torii, stabilit ca fundament a] organizaţiunii 
sociale interioare a naţiunilor şi garantat prin 
legi şi instituţiuni; şi tocmai acest echilibru 
trebue destrus de răsboiu. | 

3%. Juriştii şi convenţiunile internaţionale au 
căutat să impună restricţiuni răsboiului pentru 
a limită neajunsurile Populaţiunii civile, “sau 
pentru a, garantă anumite interese ale statelor 
beligerante sau neutrale. | 

Doctrina germană nu contestă, că un guvern 
poate să admită un. drept al ginţilor, şi Gu- vernul German a semnat adesea convenţiuni 
şi declaraţiuni, . cari impun anumite restric- țiuni întrebuinţări mijloacelor de răsboiu în rezolvirea conflictelor dintre state cu mâna armată; dar conducătorii armatei pot ei să-şi lege dreptul de iniţiativă, Şi de mişcare tocmai atunci câna interesele armatei, pe care o
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pentru apărarea cauzei sale, el singur nu mai 

crede în dreptul ginţilor. Teoria, «bucății de 

hârtie» nu a fost un gest de mânie din partea 

d-lui Bethmann-Holweg, ci un strigăt al vechii 

doctrine conservatoare prusiene, rămasă nea- 

tinsă în sufletul armatei germane. Bismark 

nu ziceă oare că «convenţiunile internaţionale 

nu trebuesc măsurate cu cotul justiţiei», ceeace 

e o traducere liberă a replicei făcută de Na- 

poleon unui diplomat: «neutralitatea ?. da, e 

foarte bună..... în timp de pace». Da; căci 

singurul sprijin al tractatelor este forţa, şi 

când forţele se pun în mişcare, tractatele cad 

la pământ. 

Când un guvern german declară răsboiul, 

cl crede că, are forţa în sprijinul său, aceeaşi 

forţă care a creat tractatele când a trebuit şi 

care le rupe “când găsește că-i stânjâneşte 

acţiunea. Dacă forţa militară e suverană, în- 

dată ce începe răsboiul ea, nu mai poate observă 

nici convenţiunile din tractate, nici un pretins 

cod al răsboiului. Ea urmează legile ce singură, 

şa impus şi singură le sancţionează, şi nu 

îngădue nici tutela diplomaților, nici controlul 

juriştilor. Un comandant militar nu trebue să,
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recunoască de cât necesităţile militare. Ori, ne- 
cesităţile militare sunt justificate prin scopul 
ce urmăreşte : dobândirea, victoriei hotăritoare 
în cel mai scurt timp. “Singura umanitate 
adevărată, spun ofiţerii Statului-Major german, 
consistă adesea în întrebuințarea, fără păsuire, 
a asprimelor răsboiului»; Şi ca urmare a acestui 
principiu : orice mijloc, fără de care scopul 
răsboiului nu poate fi atins, trebue întrebu- 
inţat. Această formulă, trasă din doctrina mi-. litară, justifică multe din procedările armatei 
germane întrebuințate în răsboiul de astăzi, 
pe cari morala, Şi civilizaţiunea noastră, le 
condamnă şi le înfierează. - 
Cum vedem, răsboiul pozitiv, inaugurat de 

revoluţia franceză, Şi desăvârşit de Napoleon, 
a fost transformat de Germani în răsboiu ab- solut. Machiavelli Susțineă că «orice răsboiu necesar e şi drept. Doctrina germană, ple- când dela acest principiu, Susține că «orice răsboiu necesar, fiind Şi drept, trebue să fie absolut», adică trebue făcut cu toate mijloacele pe cari i le pun la dispoziţie Ştiinţa şi indus- iria și cu toată asprimea, măsurilor impuse de o singură idee domnitoare: umanitatea,
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care cere ca răsboiul să se termine în cel mai 

scurt timp. Această doctrină e sintetizată de 

următoarea declarațiune a mareşalului von 

„Hindenburg: 
«Țara. (Polonia) suferă. Lodz e flămânzit. 

Această stare e de plâns, şi totuşi aşă e bine 

să fie. Răsboiul nu se poate face cu senti- 
mentalitate. Cu cât conducerea răsboiului este 

mai nemiloasă, cu atât e mai omenoasă de 

fapt, căci ea va apropiă mai.răpede termenul 

răsboiului. Răsboiul, care aduce pacea mai 
răpede, este cel mai uman». 

Acestei doctrine, pe care Germanii o practică 

în numele umanităţii, Francezii opun doetrina 

lor, mai blândă, mai omenoasă, pe care o susţin . 

atât în numele umanităţii cât şi al civilizati- 

unii. De sigur că principiele doctrinei franceză, 
se împacă mai mult cu morala creştină şi cu 

principiele filozofice mărturisite de civilizaţi- 

unea veacului în care trăim, dar acţiunea va 

puteă stă totdeauna în acord cu filozofia şi 

cu învăţăturile blândului Isus? 

Răspunsul ni-l dă astăzi d-l Charles Andler, 

în lucrarea, sa. de mai multe ori citată aci: 

«... Dar acţiunea, poate veni împotriva, filozo-
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fiei. Acţiunea noastră va trebui să înveţe p 
Germani să gândească corect. . . Ia 

«Va trebui să arătăm capilor şi soldaţilor 
germani, prin represiuni apropiate că o «lege 
a landsturmului» făcută, pentru o oră de apă- 
rare desnădăjduită, nu mai poate fi aplicată 
când acest landsturm nu mai e decât cea, din 
urmă chiemare a unei armate organizată, pe 
care ei o aruncă peste cel mai inofensiv dintre 
popoarele neutre. | | 

«Va trebui să arătăm comandamentului că 
umanitatea nu e apanajul capilor armatei ger- 
mane. Va, trebui să destrugem acest sofism 
care stabilește, între civilizaţiune şi umanitate, 
o antinomie subtilă: civilizaţiunea bună pentru 
popoarele inferioare şi năvălite ; iar umanitatea 
privilegiul năvălitorilor, liberi, în fantazia, lor 
feodală, de a generaliză atrocitatea sau de a 
acordă, îndurarea. Dacă, civilizaţia este, moral, 
un echilibru de drepturi şi de datorii ; Gacă, 
ea, este, social, o armonie complexă, de libertăţi 
concerte, răsboiul de azi trebue să fie, şi moral 
Şi social, civilizator.-E] nu-şi atinge ţinta de 
cât dâcă, asigură acestui echilibru moral şi social un sprijin ae o rezistenţă, pe care să
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nu o mai clatine nici un arbitru, şi când nu 

se vor mai găsi generali germani cari să mai . 

vorbească de fraza goală a unui răsboiu civilizat. 

- «Acest răsboiu, pe care vroim “să-l. facem 

până la sfârşit cu o justiție întegră,. nu prin 

justiţie va, dobândi aprobarea intelectualilor 

germani. Va avcă totuş sufragiele lor când va 

fi victorios. Acești intelectuali au cultul is- 
bândei. Un istoric, foarte evlavios, Wuttke, a 

putut să scrie în 1867: «dreptul istoric se 

sprijine pe forţă». Un hegelian din aceaşi epocă, 

„adaogă: «rezultatul unui răsboiu e totdeauna, 

drept, e o adevărată judecată a lui Dumnezeu». 

Noi nu gândim la fel, chiar când atingem 

victoria, căci știm cât de şubredă e civilizaţia 

şi câte cauze, al căror drept istoric etern ar 

trebui proclamat, au fost sfărâmate prin răs- 

boiu. Cauza, pe care o apărăm ar fi rămas 
în veci a noastră chiar. dacă ar fi fost răpusă. 

Dar, nu vom mai uită să punem în serviciul 

justiţiei forţe cari nu vor mai îngădui nici pe 

cei mai tari să o atingă». 

Oricare ar fi părera filozofilor şi profesorilor 

dela Sorbona, credinţa mea este că concep- 

ţiunca -germană asupra răsboiului se. apropie
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mai mult de realitatea faptelor decât cea fran- 
ceză, cu condiţiune numai ca, această, concepţi- 

“une să fie curăţilă de tot ce o face neomenoasă 
și barbară, şi să renunţe la cruzimele şi de- 
vastările inutile, cari aruncă o pată în veci ne- 
ştearsă şi asupracivilizaţiunii veacului a] 20-lea 
şi asupra culturei poporului german, şi asupra . 
umanităţii în numele căriia ea e susținută. 

Puterea unei armate stă azi în numărul ei. 

O armată, ca să fie tare, trebue să fie nu- 
meroasă, bine organizată și bine pregătită 
de răsboiu. | i 
Prusia a avut totdeauna, o mare stimă pentru 

puterea numărului, pe care a Ştiut să îl rea- 
lizeze printr'o recrutare şi printr'o organizare 
specială; această stimă a, trecut-o apoi Ger- 
maniei-unite. Francezii, în cursul veacului al 
19-lea, ne putând realiză puterea numărului, 
S'au incercat s'0 înlocuiască printr'o organizare superioară şi printr'un armament superior or- ganizării şi armamentului armatei germane; Şi dela, 1900 încoace oamenii de stat, militarii Şi scriitorii militari au căutat necontenit să 

|
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găsească organizarea şi armamentul care să 
asigure armatei talismanul victoriei. Neputând 

găsi superioritatea în cantitate, ei o caută 

în calitate. Ia 

-. Generalul Kessler a propus în 1909 «o: pu- 

ternică armată de cadre» în care contingentul 

anual să se încorporeze. întrun cadru per- 

manent, mai numeros.de cât contingentul, 

compus numai din gradaţi şi reangajaţi şi 

voluntari angajaţi pentru un. termen redus. 

Când am cunoscut această propunere, m'am 

întrebat: în lupta aceasta dintre două mari 

naţiuni, din care una are mijloace materiale 

mai numeroase de cât cealaltă şi voinţa ne- 

clintită de a se folosi de ele, cine va învinge 

mai uşor: națiunea care va căută, prin număr 

şi calitate să-şi păstreze superioritatea câşti- 

gată, sau națiunea care va căută să redobân- 

dească echilibru perdut şi apoi să dobândească 

„superioritatea, numai prin calitate? Nimeni nu 

se poate îndoi de răspunsul ce mi-am dat. 

"In 1870, puterile germane, toate la un loc, 

nu dispuneau de cât de 370.000 trupe ăctive 
contra a 400.000, pe cari Franţa :le între- 

ținea, dar din cari ea imobilizase 60.000 în
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Algeria, în garnizoane şi în cetăţi. 370.000 
Germani contra 340.000 Francezi, soldaţi cu şe- 

- vroane pe mânică, formaţi în şcoala răsboiului 
pe câmpurile de luptă din Algeria, Crimea, 
Italia şi Mexic, diferenţa nu e mare şi echilibrul 
între partide pare asigurat. Dar Germanii 
întore un șurub, nu necunoscut, dar nefolosit de 
Francezi; ei mobilizează rezervele şi astfel pot 
din prima zi să opună, armatei franceze de 
340.000 de oameni, o armată de 518.000 lup- 

„tători, după ce lăsase cu măsură largă tot ce 
trebuiă servicielor şi garnizoanelor din ţară ; 
Şi această armată, compusă în mare parte din 
rezerve, a putut răpi victoria unor trupe de 
soldaţi îmbătrâniţi sub steag, 

Lecţiunea, cam costisitoare din 1870, se vede că nu a convins în deajuns organele res- punzătoare din Franţa,: căci, nu mult înaintea Tăsboiului de azi, în. parlament şi în presă, se simţeă, încă nevoia de a, se demonstră nece- sitatea numărului, care dăduse altădată atâtea, victorii vulturilor francezi. 
„Superioritatea, numerică pe teatrul ae ope- rațiuni, superioritatea numerică pe câmpul tactic, eacă ce a urmărit Napoleon şi a căutaţ
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să realizeze, de câte ori mijloacele l-au îngă- 
duit, în întreaga lui carieră militară. Dar - 
căzând. imperiul, s'a perdut şi secretul victo- 
rielor dobândite de el şi de revoluţiune, şi, în 
locul noţiunii numărului,. apare noţiunea ]i- 
mitată a, calităţii. . 

În 1824, națiunea. armată face loc micei 
armate : permanente — armata, 'naţională  de- 
sigur — recrutată prin angajamente şi rean- 
gajamente,. dar tot atât de depărtată de ţară 
cum fusese odinioară şi armatele regale. Teoria 
“numărului e suprimată şi înlocuită prin teoria 
calităţii, produsul concepţiunii veacului al 19-lea 
în Franţa. Armata din 1832 eşită, din această 
concepțiune a fost un admirabil instrument 
de cuceriri coloniale; ea a devenit armata 
imperiului al 2-lea, armata. expediţielor din 
Crimea, Italia, China şi Mexic, dar nu a putut 
fi armata unui mare răsboiu. Napoleon a, 
înţeles aceasta, dar. eră prea târziu când a 
dat mână liberă mareşalului Niel ca să trans- 
forme armata de expediţii în. armată de 
mari operaţiuni ; şi răsboiul din 1870 a găsit-o 
netransformată. | | 

S'a susţinut. că înfrângerile din 1870 se da-



32 

toresc inferiorităţii comandamentului. Nea- 
_părat că nu se poate compensă calitatea 
comandamentului prin calitatea trupelor: răs- 
boiul din Mandciuria e o probă destul de 
recentă. Dar nu e mai puţin adevărat că su- 
perioritatea numerică, poate compensă, cu o. 
măsură, oarecare, inferioritatea comanaamen- 
tului; și azi, mai cu seamă, când valoarea 
comandamentului e un factor aleatoriu, pru- 
denţa, cere ca, necunoscânăd deajuns valoarea, 

„_Teală a acestuia, să mărim sorții victoriei prin 
superioritatea numărului. 

Într'o luptă, în care se poate jucă existenţa, 
țării, voim să .eşim victorioși; şi pentru a fi 
victorioși trebuie să, avem superioritatea nu- 
mărului, căci niciodată nu trebuie să, ne bizuim 
pe calitatea trupelor pentru -a compensă in- 
ferioritatea, numerică. Numărul e un factor 
strategic pe teatrul de operaţiuni şi un factor 
tactic pe câmpul tactic 1). 

Astfel s'a judecat însemnătatea, factorului 
numeric în parlamentul francez, în anii 1912 

  

1) A se vedeă importantul studiu al maiorului G. 
Cognet: «Le probleme des Râserves». Paris, 19i4,.
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şi 1913; dar şi: de această dată, ca în 1870, 

răsboiul a surprins Franţa în plină pregătire 

militară, pentrucă valoarea numerică acolo a 

fost prea mult discutată. Organizarea armatei 

de rezervă şi pregătirea militară a tinere- 
tului, rezervoriu nesecat al armatei în răsboiu, 

nu au fost decretate decât în Octombrie 1913, 
când abia s'au constituit organele de coman- 

dament superioare (inspecţiunile permanente 

ale formațiunilor de rezervă), fără nici un: 

sâmbure permanent pentru corpurile de trupă 

de rezervă. Geniul francez însă a, ştiut să 
compenseze timpul perdut printr'o grabnică 

organizare a formațiunilor de rezervă, cărora, 

întrun scurt timp, le-a dat o consistenţă şi 

o pregătire tehnică, de valoare aproape egală 

cu a formațiunilor active. . 

„Dacă Francezii s'au găsit în întârziere . cu 

pregătirea . numerică, a, armatei lor, e că nu 

“şi-au dat probabil seama nici de valoarea nu- 
merică, a armatei germane, căci până la sfârşi- 

tul anului 1913, cercurile oficiale din Franţa 

nu socoteau decât 23—25 divizii de rezervă, 

germane, pe când numărul lor cel adevărat 

a fost cel puţin de două ori mai mare chiar 

$2572 3
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dela, începutul ostilităţilor. Aceasta le-a, permis 

să, verse, spre graniţa de Est a Franţei şi în 

Belgia neutră, 34 corpuri de armată în pri- 
mele zile cari au urmat declarării răsboiului, 
şi peste 6 corpuri de armată pe teatrul ori- 
ental de războiu, afară de garnizoanele cetă- 
ților şi porturilor de pe fruntarii şi litoral. 
Franţa a trebuit să facă sforţări extraordi- 
nare, dar demne de un mare popor şi de o 
mare naţiune, ca să improvizeze noui unităţi 
pentru a opune numărului numărul, și a re- 
stabili cumpăna puterilor între - armatele be- 
ligerante. Prin aceasta s'a îndeplinit pentru 
a doa, oară profeția, lui Guibert (1773), unul 
dintre propoveduitorii valoarei numărului: 

„ «numai un popor care luptă pentru neatâr- 
„nare.poate creă numărul». 

Ca armata franceză în 1914 eră şi armata 
noastră în 1912, adică se găseă la începutul 
organizării puterii sale numerice. Prima grijă 
a celui care avcă răspunderea pregătirei ar- 
mâtei pentru evenimentele cari O așteaptau, a 
fost să stabilească un program de lucru şi 
să închine toată munca; şi energia, lui reali-: 
zării acestui program. Cu concursul guver-
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„nului, care i-a acordat fondurile necesare, şi 

ajutat de munca luminată şi nedrămuită a 

marilor organe ale armatei, el a putut realiză 

numărul, care ne lipseă şi ridică efectivul 

armatei de campanie dela 350.000 la, 480.000 
de oameni. A căutat să ajungă acolo fiindcă 
îşi dedeă -sema de marea, însemnătate ce 

are în răsboiu prestigiul. numărului, care 

impus adversarului devine un mijloc strategic 

și tactic de mare valoare. Și, ajungând să 

realizeze valoarea numerică, a stăruit să mo- 

bilizeze, când ziua a sosit, întreaga armată a, - 

țării. Și întreagă sa mobilizat, ă bine sa | 

făcut. : 

Totuşi, s'au găsit unii cari, nedându-și sama 

nici de cauză, nici de efect, au adus critici 

mobilizării integrale a armatei,. spunând că 

ea nu eră pregătită pentru o asemenea, sfor- 

țare. Acelora le voiu răspunde că asemenia, 

afirmaţiuni trebuesc mai întâi probate şi apoi 

formulate. Acelora, le voiu mai răspunde că 

niciodată, pedicele mici nu trebue să oprească 

pe un popor de a-şi îndeplini scopul ce ur- 

măreşte. De sigur că, teoreticeşte, nici o ar- 

mată nu e desăvârşit gata în clipa intrării ei -
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în răsboiu, oricât de pregătită ar fi. Armata 
franceză nu eră, nici ea, pregătită pentru 
marea sforţare ce a făcut acum un ân; re- 
zervele ei erau mai puţin organizate de cât 
ale noastre, cari aveau cel Puțin un mic sâm- 
bure activ, şi totuşi factorii răspunzători dân- 
du-şi seamă, de şi târziu, de prestigiul numă- 
rului, au făcut tot ce omenește a fost cu putinţă 
ca să opună puterea numărului masselor aduse 
de Germani la graniţele ţării. Prin această 
sforțare uriaşă soarta Franţei a fost până 
astăzi asigurată. Si 

Şi fiindcă ca, întâmplător am atins organi- 
zarea, rezervelor armatei noastre, nu voiu 
(rece înainte fără: să amintesc că, dela 1942 
încoace s'a adus însemnate îmbunătăţiri or- 
ganizării lor, dar necomplecte. Organizarea, 
formațiunilor ae rezervă, precum şi organi- 
zarea, armatei de miliții trebuese asigurate printr'o lege organică, care să prevadă con- stituirea corpurilor de trupă, gruparea lor în unităţi tactice, încadrarea, şi “instruirea. lor. Vieaţa lor din timp de pace trebueşte dată printr'0 asemene lege Şi asigurată prin bua- getul anual al armatei. Făcânq astfel, vom
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scăpă de toate neajunsurile ce întâmpină la 

mobilizare formațiunile create - prin ordinea 

de bătaie, şi vom ajunge să rădicăm lesne 
-efectivul armatei de răsboiu la maximul lui, 

care poate fi fără greutate de 10% din numă- 

rul populaţiunei ţărei, adică de 800.000 oameni. 

Dar, ceeace a făcut Franţa în 1914 şi Ro- 

mânia în 1913, nu a putut face mai nici una 

din puterile beligerante de astăzi, fiindcă le-a 

lipsit mijloacele materiale şi personalul pre- 

gătit. | 
Insemnătatea valoarei numărului ne mai 

putând fi de nimeni nesocotită, după eveni- 

mentele răsboinice ce sau desfășurat în curs 

de un an, credinţa mea, este că toate ţările 

vor luă măsuri ca să-l realizeze prin toate 

mijloacele de cari vor dispune. 

influenţa numărului asupra conducerii 

răsboiului. 

10. intinderea fronturilor de operaţiuni. 

Marile masse armate, pe cari ţările. beli- 

gerante. şi le opun, au contribuit mult la în-
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tinderea fronturilor strategice. Dar, nici de 
această modificare în concepţiunea răsboiului, 
armatele beligerante nu Ș'au dat toate seama. 
Şi eacă cari ar fi fost după mine urmările, 
dacă în cercurile competente franceze sar fi 
judecat drept întinderea frontului de desfășu- 
rare strategică a armatei germane în. cazul 
unui răsboiu ofensiv, 

La 31 Iulie 1870, corpul al 7-lea de armată 
german eră la Trăves, formând aripa dreaptă 
a armatei de operaţiuni, iar divizia badeză 
care-i formă extrema stângă eră la, Karlsruhe; 
frontul de desfăşurare al armatei germane eră deci de 150 km. Deci pentru o armată de 450—500 mii un front iniţial de 150 km., sau 3 oameni pe m.c. La, 4 August, când opera- țiunile tactice încep, acest front erâ, de 125 lkm., ceeace dă, 4 oameni pe m. c. 
La începutul lui Iunie 1904, e vorba de răs- boiul ruso-japonez, frontul armatei japoneze, al cării efectiv nu treceă de 400.000 oameni, cră de 240 km, Cuprins între golful Liao-Tung Și rîul Tai-tze,. Acest front la sfârşitul lui Iulie s'a redus la 120 km. 
Cum vedem fronturile strategice au nevoie
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de spaţiu ca să nu se congestioneze mişcările. 

Ori, în 1914 efectivul armatei germane, care | 

aveă să însohebeze operaţiunile unei campanii 

în Franţa, trebuiă socotit cel puţin de trei ori 

mai mare ca în 1870; deci întinderea frontului 

de dăsfăşurare strategică, adică de invaziune, 

din 1870 nu maieră în raport cu efectivul 

triplata al armatei din 1914. De altfel această 

incompatibilitate dintre front şi efectiv fusese 

discutată dinainte de criticii şi scriitorii mili- 

tari din Franţa și chiar din tainica Germanie. 

Criticul militar al ziarului «la France Mili- 

taire» puneă astfel chestiunea, în 1910: 

«Cei 500.000 oameni aruncaţi în 1870.de - 

Prusia, pe fruntaria noastră au înecat-o pe 

toată întinderea ei. Ori, fruntaria de azi e mai 

strâmtă decât cea de atunci, iar efectivele 

sau întreit. De data aceasta 1.500.000 oameni 

vor trece Rhinul în primele zece zile ale mo- 

pilizării. Această citră tinde să crească, în fie- 

care an, şi se poate admite că de un an sau 

doi a. crescut simţitor, pentru câ, cei convinşi 

de urmările primei ciocniri şi de înrâurirea 

numărului, par decişi să arunce în întâia, linie,
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- dimpreună cu corpurile active, un număr poate 
egal de corpuri de rezervă, 

«Pentru acest cuvânt, dacă în această oră un răsboju ar isbucni între Franţa şi Ger- mania, Belgia va fi de îndată siluită. Aceasta e convingerea celor cari urmăresc evoluţiunea ideelor şi instituţiunilor militare în Germania. Sub o formă, sau sub alta, toţi scriitorii de dincolo de Rhin, cari discută ipoteza unui conflict franco-german, Propun, sâu presupun, Siluirea Belgiei, şi aceasta Pentru că se consi- deră ca o necesitate strategică ineluctabilă de a întinde dealungul Luzemburgului, și până în Belgia, câmpul de bătaie Loreno-Alsacian». „ Aceasta, însemnează legătura dintre efective Şi frontul de operaţiuni strategice. Un front, care conveniă unei armate de 500.000 acum 40 ani, nu mai convine astăzi unei armate de trei ori mai mare. Sunt incompatibilități ma- teriale cari nu pot fi înlăturate Şi, dacă ele 

pedice satisfacerea, ei, Franţa trebuia să, ştie că Germania nu va garantă neutralitatea
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Belgiei decât în timp de pace, că ea nu va 

ține seamă de nici O pedică diplomatică, care 

va, stă în drumul planului ei strategic, şi, ca 

atare, trebuiă să-şi garanteze fruntaria, de 

Nord printr'o puternică organizare defensivă, 

ca cea, dată fruntariei de Est şi N-E. și să-și 
întindă spre Nord frontul strategic. 

Nu a făcut aceasta pentru că s'a încrezut 

în puterea tractatelor şi nu şi-a dat sama de 

necesităţile ineluctabile ale răsboiului. Franţa 
a fost, victima doctrinei germane asupra, răs- 

boiului. Norocul i-a fost că factori străini şi 

neaşteptaţi . i-au venit în ajutor şi au cum- 

pănit la timp o greşeală iniţială aşă de mare, 

încât nici o sforţare a armatei ei nu ar mai 

fi putut-o scăpă de primejdia, în care căzuse. 

Tot credinţa în puterea tractatelor a făcut 

pe Belgia să nesocotească puterea, numărului 
şi să nu iee măsuri pentru organizarea unei 
apărări mai eficace pe fruntaria, Meusei. 

Ce învăţăminte ar puteă, trage România, din 

această lecţiune ? - 

Sporirea, efectivelor mărind frontul de pă- 
trundere într'o ţară, cu cât acea ţară va avea, 

fruntarii mai întinse cu atât va putea mai



greu să le apere cu o armată a cării efectiv 
nu poate trece peste o cifră maximă. Ori, se 
ştie că o ţară cu câte mai îngustă cu atât 
fruntariile ei sunt mai întinse. România, ca şi 
Italia, suferă de neajunsul fruntarielor prea, 
întinse. Fiind dată, suprafaţa ei actuală, dacă 
ar aveă forma, unui cerc, perimetrul Româ- 
niei ar fi cam de 1206 lkm., în loc de 2500 km. 
Cu o asemenea întindere de fruntarii apărarea 
țării în contra, invaziunii unei armate devine 
o problemă din ce în ce mai greu de re- 
zolvit. De aceea militarii îşi fac un vis din 
transformarea fruntariilor României din punc- 
tul de vedere al intereselor armatei. 

20 Durata răsboiului. 

Durata unui răsboiu creşte, şi tinde să crească, în raport cu sporirea necontenită a efectivelor armatelor beligerante .şi cu per- fecţionarea mijloacelor de luptă. Această lege 

calitativă.
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__ Considerăm ca aproximative cifrele pe cari | 

le împrumutăm dela un ziar destul de bine 

informat «Journal de Gen&ve».. După acesta, 

în ziua de 10 Iunie (s. v.), situaţiunea trupelor 

pe cele doă mari fronturi de răsboiu eră: 

1. Pe frontul occidental : Germanii aveau 

1100 batalioane de infanterie, în cari desigur 

ru sunt cuprinse trupele guvernămintelor 

Strasburgului şi Metzului, cari totuşi trebuiesc 

considerate ca făcând parle nemijlocită din 

acest front. 

Francezii aveău peste 1100 batalioane; Bel- 

gienii peste 70 batalioane şi Englezii cam 200 

batalioane; adică un total de 1370 batalioane 

de infanterie pentru aliaţi. 

2. Pe frontul oriental, Germanii au trimis 

701 batalioane de infanterie, iar Austro-Un- 

gurii 680 batalioane, aşă că aliaţii aveau 

1381 batalioane. | 

Cred că efectivul infanteriei ruse nu eră 

mult mai mic decât al aliaţilor. 

Din numărul batalioanelor se poate deduce 

numărul corpurilor de armată aflate pe fie- 

care front în partea fiecărui beligerant, şi deci 

efectivul total al armatelor de operaţiune, în



care nu se cuprind trupele din serviciul 
Etapelor. o 

Scopul ce urmăresc fiind o simplă demon- 
straţiune, voiu luă în mod aproximativ efec- 
tivul armatelor beligerante pe fiecare front de 3 milioane. Pe ce front puteau fi ele dis- 
tribuite ? - 

La 4 August 1870, frontul armatei germane, 
aproximativ de 500.000 Oameni, eră de 125 km., 
ceeace revine la 4 oameni pe metru de front. . 

La începutul lui Iunie 1904, frontul armatei 
Japoneze, aproximativ 400.000 oameni, eră de 240 km. (cuprins între golful Liao-Tung şi râul Tai-tze); când sa apropiat de armata rusă, pe la sfârşitul lui Iulie, la sud de regi- unea Liao-Yang, acest front nu aveă, decât 120 km., pentru cele trei armate japoneze, . ceeace revine la 3.5 oameni pe metru de front. Ținând seamă de datele acestor qoă răs- Doaie, se putea lesne deduce întinderea, ce 

arme masse armate, cum lumea, de câna e lume, nu a văzut. Și, dacă sar f prevăzut intinderea, desigur că sar fi dedus și durata,
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răsboiului, care e funcţiune de efective şi de 

întindere. | | | 

„Şi în adevăr, pentru o armată de opera- 

țiunij de 3 milioane, frontul de desfășurare 

având o densitate de 4 oameni pe m. c., este 

750 lkm. Aceasta e lungimea frontului Occi- 

dental măsurat dela canalul Mânecei (Nieuport) 

până la graniţa. Elveţiei pe Rhin (Bâle). | 

Pentru aceiaşi armată, frontul de desfăşu- 

rare, având o densitate de 2.5 până la 3 oa- 

meni pe m. c., ar fi de 1000 — 1200 km. 
Aceasta e lungimea, frontului oriental, măsu- 
rat dela marea, Baltică (Libau) până la gra- i 
nița, de Nord-Est a României (Mamorniţa). 
Pe acest front densitatea nu e uniformă. În 

Lituania-Kurlanda densitatea e mult mai mică, 

tot aşă şi în regiunile bălților; aacă aceste se 
scot din socoteală, va rămâne şi pe acest 

front, care are 0 desvoltare de 1200 km., o 
densitate mijlocie de 3 oameni pe m. linear. 

şi de distribuirea trupelor pe fronturile de 

operaţiune, sar fi dedus aproximativ. lun- 

gimea fronturilor, iar din lungimea fronturilor
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sar fi dedus urmările, pe cari le voiu cer= 
cetă, în cele ce urmează. 

In cazul unui răsboiu franco-german, frontul 
strategic al armatelor beligerante trebuia să 
se întindă dela Marea. - Nordului, călcând pă- 
mântul Belgiei până la graniţa “Elveţiei. Că 
Belgia eră să fie călcată de armatele ger- 
mane, Francezii se aşteptau dar tot nu voiau 

„să creadă. Un critic. militar scriă, în această 
privință următoarele, în 1911, în «a Revue 
d'Infanterie»: «Opinia mea e că Belgia nu e - 
numai drumul răsboiului între Germania, și 
Franţa : ea, este câmpul de bătaie, unde se va 
desnodă, chestiunea, europeană a egemoniei 
prusiane, pentru ca: stpânirea acestui câmp 
de: bătaie şi mănţinerea, sau suprimarea, 
independenţei Belgiei constituese soluţiunea. 
chestiunii». a 

De altfel o alianţă a, Franţei cu Anglia, 
într'un eventual răsboiu cu Germania, impu- 
neă armatei franceze, în interesiul legăturei cu 
Anglia, să pastreze cu orice preţ stăpânirea lito- 
ralului maritim cel puţin dela graniţa belgiană. 

Deci, în cazul unui răsboiu defensiv, armata 
franceză trebuiă, să-și întindă frontul, dela N-v
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spre S-E, rezămându-i capetele pe doă obsta- 

cole cari nu pot fi întoarse, pe mare și pe 

Elveţia, ţară neutră a cării neutralitate Ger- 

manii trebuiau să o respecte pentru motive 

diverse, cari es din cadrul acestui studiu. 

- Pe frontul Oriental, aceleaşi cauze făceau 
ca armatele antagoniste, cari dispuneau de 

efective mari, să-şi razime flancurile pe obsta- 

cole cari nu pot fi întoarse: la Nord pe Marea. 

Baltică, în legătură cu flotele lor de răsboiu; 
la Sud pe o ţară neutră, România, a cărei 

neutralitate binevoitoare, dacă nu concurs, 
ambii adversari o speculau. 

Eacă prima. deducţiune ce facem din spo- 

rirea efectivelor armatelor beligerante. - 

Dacă admitem că în primele evenimente: 

ale campaniei a existat un echilibru între 

armatele antagoniste, rezultat al numărului 

şi al pregătirei lor technice, şi ca armata, care 

a stat în defensiva strategică şa constituit 

frontul strategic în urma unei succesiuni de 

operaţiuni, armata adversă șa constituit şi 

ea în acelaş timp frontul ofensiv. După a- 

ceste operaţiuni — preliminările unui mare 

răsboiu, vor începe marile-operaţiuni tactice,
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cari vor aveă ca, prim scop ruperea frontului 
vrăjmaş şi apoi provocarea evenimentului 
hotăritor (decisiva). | | 

Din ultimele. răsboaie, următoarele învăţă- 
minte s'au putut trage: | 

Japonia, la începutul răsboiului mandciurian, 
nu avea decât 372.500 oameni instruiți, afectaţi 
armatei active (Genki) şi rezervei (Kobi), și 
90.000 instruiți, afectaţi armatei teritoriale 
(Kolumin): în total 462.200 oameni instruiți. 
După 18 luni de răsboiu greu şi de bătălii sân- 
geroase, ca cele dela, Port-Arthur, Liao-Yang, 
Șa-ho, Sande-pu şi Mukden, efectivul luptăto- 
rilor, gata a, fi aruncat într'o bătălie hotări- 
toare, afară, de trupele de etape şi de depozite, 
„carierau înapoia armatei de operaţiuni, eră egal 
cu numărul oamenilor instruiți ce posedă Ja- 
ponia, la începutul campaniei. | 

La 28 August 1904, în momentul când se 
angajează bătălia la, Liao-Yang, mareşalul 
Oyama nu poate pune pe linia de foc mai 
mult de 135.000 oameni. La. 28 Fevruar 1905, - Oyama dispune de 300.000 luptători cu cari încercă, bătălia, dela, Mukden, şi câștigă victoria. 
La 16 Septembrie 1905, când: armistițiul fu
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semnat, armata, japoneză, care ajunsese la 
Nord. de Thieling, numără 450.000 oameni. 
Adică, cu cât înaintă spre Nord şi se depărtă 
de baza, sa de operaţiune, cu atâta, efectivul 
armatei japoneze sporea. 

Cu un veac aproape mai înainte, Napoleon 
trece Vistula, la Iunie 1812, cu 450.000 oameni; 
dar ajuns la punctul decisiv, Moskva, el nu 
mai are de cât 95.000 oameni. 

Cării cauze atribuim astăzi aceste consta.- 
tări? Organizării masselor. Armata. japoneză 
lăsase în urmă cotingente de oameni . valizi, 
cari erau chiemate succesiv la depozitele: 
corpurilor. de trupă, unde se instruiau, sau 
își complectau instrucţia militară, şi stăteau 

gata a, fi trămise peteatrul de operaţiuni, fie 
pentru a întreţine efectivele unităţilor, fie 
pentru a constitui noui unităţi. In urma sa, 
armata japoneză lăsase un adevărat rezer- 
voriu, care-i întreţineă, sau îi sporea efectivul, 
după trebuinţele variate ale răsboiului. Aşă 
sa făcut că multe regimente s'au întors în 
Japonia, după terminarea, răsboiului, cu efec- 
tivul iniţial, dar cu nici unul din ofijerii şi 
soldaţii cu cari plecase. 

82372 | 4
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Și în răsboiul actual au fost regimente cari 
după 6 luni de campanie au primit 4.500 oa- 
meni dela depozitele lor, ceeace însemnează 
că în acest timp ele au pierdut odată şi jumă- 
tate efectivul lor. -. : aa 
„Aceasta, însemnează că Japonia, din punctul 

de “vedere al mănţinerii efectivului armatei 
sale, eră .în stare să continue răsboiul, până 
la actul decisiv, oricât de târziu ar.:fi venit. 
"Napoleon, dinpotrivă, a fost silit 'să pună 
sfârşit campaniei din 1812, după evenimentele 
dela - Moskva, din cauza topirii efectivului 
armatei sale. Eta i 

Deci organizarea: masselor, sporind efecti- 
vele şi asigurând conservarea, lor, a făcut 
posibilă, mărirea duratei răsboaielor. 

A 

In răsboiul' modern, strategia și tactica ur- 
“măresc destrugerea, adversarului : strategia 
prin bătălie, bătălia (tactica) prin atacul de- 
cisiv. Bătălia-manevra, din epoca napoleoniană 

“şi din'1870, s'a transformat în bătălie-opera- 
țiune de mai multe zile; deciziunea, pe câm” . 
pul de bătaie a devenit un fapt strategic,
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unirea între strategie şi tactică a devenii mai 

strânsă !). . SR a 

Pe un front de 750 km., şi aproape continuu 

din punctul de vedere tactic, operaţiunile stra- 

tegice se confunda cu cele tactice, iar cele tac- 

lice sunt acele cari determină durata răsboiului. 

Generalul H. Bonnal, analizând condiţiunile 

în cari se va da, prima bătălie într'un viitor 

răsboiu franco-german?), făceă să reeasă ur- 

.mătoarele consideraţiuni: | 

Principiul fundamental, -pe care se sprijin 

tactica şi strategia germană, poate să se de- 

fincască înțr'un singur cuvânt: învăluirea. Ea 

constă din combinarea unui atac de front cu 

un atac de fianc; acest din urmă.trebuind să, 

se producă numai după ce inamicul a fost 
fixat prin cel dintâiu. 

Invăluirea cea mai uşor de înfăptuit decurge 

din direcţia marşului trupelor însărcinate cu 

1) La conduite de la Guerre, par le general F. Foch 

(care comandă astăzi pe teatrul occidental de opera 

“ţiuni grupul de armate franceze dela aripa de Nord a 

frontului). N : 

2) Questions Militaires d'Aclualite, 2-me Sârie, 1908, 

par le G-ral H. Bonnal.



52 

executarea ei, care duce drept pe flancul de 
atac. Intregul plan de răsboiu al Germanilor 
“conţinut în aceste linii, ei avâna calitatea. de 
agresor ca, unii ce vor aveă cei dintâi armata 
gata, de a intră în acţiune. a 
î*.Dăr, ori ce. atac -pe flanc. admite mai întâi 
imobilizarea, trupelor de pe front prin atacuri 
asupra frontului; iar âin punctul de vedere-al 
apărării, orice manevră exterioară frontului, 
care ar ajunge la un atac, .sau contra-atac, 
admite inviolabilitatea -acestui front pe timpul 
cât ţine criza. Inviolabilitatea, frontului, în 
zilele-necesare manevrelor. în afara, capetelor 
frontului de acţiune, pare astăzi indispensabilă 
nu numai pentru apărare dar încă şi: pentru 
atac. Dacă, într'un viitor apropiat, “va, trebui 
ca Franţa să aibă un răsboiu cu Germania, 
numai cincisprezece -zile se vor strecură între ordinul de mobilizare Şi primele angajamente 
pe front. După acest prim termen vor începe 
luptele pe front și marşurile spre unul sau ambele flancuri cu scop de a le învălui. Ge- neralul Bonnal admite că vor trebui 5—6 zile de bătălie pentru a rupe echilibru pe frontul. inamicului. Acest timp, el îl consideră de trei
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ori mai scurt de cât cel întrebuințat în bătălia, 

dela Mulkden (23 Februarie—9 Martie '1905); 
şi aceasta. din cauza, condiţiunilor materiale, 
cari în Europa occidentală nu sunt aceleași: 
ca în Mandciuria, De altfel, continuă expune- 
rea, actul final nu va fi dat de trupele anga- 
jate pe front, ci de învăluire, sau de combinarea, 

atacurilor de front cuun mare atac de fianc, 

dela care Germanii aşteaptă succesul final. 

“- Mijloacele de acţiune, ce se vor întrebuinţă 
contra Francezilor la prima bătălie, par for- 
midabile şi aşă vor fi. Dar apărarea strategică, 
când a fost bine concepută, şi.apoi executată 
cu energie, dispune de mijloace nu mai puţin 

„Puternice, aşă că nu se poate spune dinainte 

în ce -parte va atârnă cântarul: totul va 

atârnă de înaltul comandament. | 

- Eacă cum judecă generalul Bonnal, în anul 
1908, evenimentele viitorului răsboiu, din ziua. 

deschiderii ostilităţilor până la darea primei 

mari bătălii; iar încheerea ce trage din acest 

studiu îl găsim formulat întrun studiu prece- 

dent «La prochaine guerre» !). 

1) Genâral H. Bonnal, Questions Militaires d'Actua- 

lite, i-2re Serie (1903).
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Marea, armată, care va fi smuls rivalei 
sale victoria, va putea să-și permită toate în- 
drăsnelele, fiindcă totul îi va fi uşor, Cealaltă, 
dinpotrivă, va fi pusă într'o stare de. inferio- 
ritate morală, aşă de mare, încât orice acţiune 
viguroasă îi va, scăpă, căci mărimea chia» a 
efectivelor va fi pentru ea 0 cauzii de slăbăciune 
şi de ruină. - i 

Că națiunea, învinsă în prima mare bătălie 
va voi 'să continue: răsboiul,. sau că va, cere 
îndată pacea, rezultatul .va fi acelaşi. Numai 
condiţiunile impuse de învingător vor fi cu 
atât mai grele cu cât rezistența va dăinui mai 
mult. a 
Din acest studiu se trag două concluziuni: 
Prima, că victoria, dobândită de una din 

marile armate antagoniste la, prima, mare bă- 
tălie, va, fi dreapta răsplată a capacităţii co- 
mandamentului, a valorii combativă a tru- 
pelor și a virtuţii militare a tutulor. 

A doa, priveşte acest fapt sigur: că rezul-. tatul viitorului. răsboiu va fi intim legat de rezultatul primei bătălii, Dacă Francezii sunt 
invingători, inamicul va trebui urmărit până la Berlin, și fără multă perdere de timp. In
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cazul contrar, lupta va puteă continuă un 

timp mai mult sau mai puţin lung, dar nu 

va ajunge decât la, o pace dezastroasă,; însă 
mai înainte de pace, Englezii (presupuşi aliaţi) 

vor şterge-o în insula lor. 

A văzut limpede ilustrul scriitor şi profesor? 

Cred că nu. S'a înşelat, cum se poate înşelă 

ori cine, fie el chiar una din ilustraţiunile 

Şcoalei de Răsboiu din Paris. .. 

_ Intr'un articol, publicat în «La Science et: la 

Vie», generalul Bonnal analizează evenimen- 

tele petrecute pe frontul occidental, dela des- 

chiderea ostilităţilor până la sfârşitul primei 

__mari bătălii, care a avut loc pe Marna: | 
In ziua de 2 August, Germanii dispuneau, 

la hotarele Belgiei, de 21 corpuri de armată, 

activă şi 13 de rezervă. In ziua de 4 August, 

Germanii siluesc neutralitatea Belgiei, pe la 

Vest de Aix-la-Chapelle. După puţine zile, 

atacurile date asupra capului-de-pod dela Litge 

au făcut să se vadă: importanța forţelor ger- 

mane îndreptate în Belgia, judecata prefăcută 

a generalului Bonnal (mărturisirea e a. sa) şi 

greşala mare în care căzuse de ani întregi 

statul-major francez.



56 

„Dela 20—24 August au loc bătăliele dela. Dinant-Charlerois-Mons, cari es în avantagiul Germanilor, mulţumită mai cu seamă marei lor superiorităţi numerice. - | La 25 August începe retragerea voită a armatei franceze, ordonată de generâlisimul Joftre şi urmărirea, ei de armata germană. La 5 Septembrie încetează, retragerea armatei franceze ; la 6, începe ofensiva ei; la 9 se ter- mină marea bătălie, care în istorie va purtă numele de victoria, dela Marna, şi începe re- tragerea Germanilor la Nord spre poziţiunile ce Ş'au pregătit. 
„Această mare bătălie, s'a, terminat în: a 37-a zi dela mobilizare, iar nu în a 21, după Cum se prevedea în 1906. Evenimentele im- „Portante s'au petrecuţi pe front, iar acţiunea „de flanc nu a avuţ nici un rezultat, fiinâdcă | atacurile de flanc ş'au transformat în. atacuri de front în timpul acţiunii, “După începerea, 

armatelor adverse nu au avut alt : rezultat de cât să întinaă fronturile până la Canalul
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Mânecei, unde ambele s'au sprijinit pe! un 0b- 
stacol absolut, 

Acesta e rezultatul primei mari bătălii, care 
va fi urmată de numeroase mari bătălii, la 
cari va luă parte. onorabila armată engleză 
necontenit sporită, şi cari vor căuiă să tragă 
victoria. când într'o. parte, când într'alta. 

Bătălia dela Marna: a fost o mare bătălie, 
dată pe un întins front între cele mai puter- 
nice şi mai numeroase armate: între armata, 
franceză, constituită din 6 armate; şi armata, 
germană, constituită din 7 armate. Ea, s'a.-ter- 
minat, cu victoria necontestată, a armatei fran- 
ceze. Nu cunosc valoarea, perderilor de am- 
bele părţi, ştiu însă că măsurându-le după 
violenţa luptelor a trebuit să fie: foarte” mari. 
Şi totuşi victoria nu a determinat nici sfârşi- 
tul răsboiului, nici nu a indicat care va fi 
rezultatul lui. Și eră fatal să fie aşă. Să ne 
amintim o altă mare bătălie dată aproape 
în aceleaşi condițiuni şi cu acelaşi scop, dar 
cu un cadru mult mai restrâns în ceeace pri- 
vește numărul trupelor participante: bătălia, - 
dela. Mukden. 

Frontul de luptă aveă 60 km. Efectivele
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participante: 310.000 japonezi; 350.000 Ruși. 
Scopul urmărit de generalisimul japonez erâ 
să provoace o bătălie finală, care să hotărască 
soarta răsboiului. A voit, dar n'a putut. Bă- 
tălia, are loc. Victoria necontestată, eîn mânele 
armatei japoneze; pierderile armatei ruse sunt 
foarte mari. Și totuşi armata lui Kuropatkine, 
deși bătută, nu e învinsă. Ea se retrage la 
Thieling şi e gata, să se alinieze pentru a primi 
o nouă bătălie, care ar fi. putut de astădată 
să iasă, in folosul armatei ruseşti. 
. Asemănarea, e isbitoare. - 
Ministru. de răsboiu german, spunea în dis- 

cursul său dela 8 Mai 1913: «Situaţiunea, noas- 
tră geografică cere ca, ofensiva, noastră să fie 
condusă, cu iuţeala, fulgerului, ca să putem 
aveă trupe disponibile pentru a doa, isbire». 
(Intâia isbire eră, destinată Franţei; a doa, 
Rusiei). Intenţiunea a, fost formulată. Execu- 
țiunea a avut loc. Dar acţiunea, fulgerătoare 

"nu a scăpărat, fiindcă armata, franceză i-a 
răpit scânteia: eripuit fulmen. Statul-Major 
german, care şa, ispășit greşeala prin depăr- 
tarea capului său din Serviciu, a voit să do- 
bândească, o victorie hotăritoare la Marna 

m
i
i
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atacând frontul şi întorcând stânga franceză. 
A voit, dar nu a coordonat acţiunile, Și exe: 
cutarea a dat greş. 

Care să, fie cauza, sau cauzele cari la Marna, 

ca şi la Mukden, s'au împotrivit reuşitei pla- 
nului statului-major? Sunt aceleaşi. 

Când armata germană, după bătălia dela 
“Charlorois şi Mons, a început urmărirea, ver- - 
tiginoasă a armatei franceze, lumea, toată aş- 

„teptă să vadă .isbucnirea catastrofei, care 
ameninţă pe armata franceză şi Franţa, în- 
treagă. Când trupele generalului von Kluclk 
au ajuns la Compiăgne, prietenii co, şi neprie- 
tenii Franţei cu sufletul îndurerat aşteptau să, 

vadă cetatea luminei căzând prada monștrilor 
de 420 şi 305, şi lumina stingându-se; dar 

așteptarea lor nu s'a împlinit, tunul nu s'a 

apropiat de Paris şi catedrala Parisului a, fost 

ferită de soarta ce va aveă, catedrala Reimsu- 

lui, unde într'o vreme se ungeau regii Franţei. 

Cine a, fost geniul Binelui care a depărtat 
urgia de sufletul Franţei şi a întors înapoi 

spre Nord armatele kaiseriene? Puterea nu- 

mărului. ae 

Când generalisimul Joftre. şa, aat seama, de
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pericolul care ameninţă aripa, stângă franceză 
(26 August), a luat: măsuri să. reunească o 
nouă armată, a, 6-a, la N-V. de.Paris, în afara 
flancului stâng al armetelor franceze. Cu 
această armată, putem zice împrovizată chiar 
pe teatrul marilor. operaţiuni tactice, genera- lisimul atacă armata, generalului Kluck, care -căută să învăluească şi să întoarcă stânga 
armatei franceze urmâna - direcţia, dela Nord spre S-E; o sileşte să: schimbe această direc- ție şi să-şi îndoaie frontul cu faţa, spre N-V, să se oprească, să treacă, dela ofensivă la de- fensivă şi să păzească, la rându-i, flancul drept al marelui front ofensiv: german. 

-. Graţie, dar, rezervelor: numerice, pe cari i le da organizarea, masselor; graţie şi mijloa- celor de transport pe -cari armatele bine or- ganizate le pregătesc din timp de pace şi le găsesc cu prisosinţă în ţările civilizate, gene- ralul -Joftre înlătură învăluirea pe care i-o pregătise comandamentul german, conform vechii sale doctrine, scapă Franța, de o mare catastrofă, şi răstoarnă un întreg plan de răs- boiu german. Armata franceză iea, ofensiva, iar armata, germană, dându-și seama, de gre-
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şala ce făcuse,. se retrage pe un nou front, 
cu scopul de a reluă, de acolo ofensiva, după 

ce va aduce rectificări grupării forţelor şi va 
asigură apărarea, acestui. front. 
„. Evenimentele ce se petrec în dauna armatei 
germâne se atribuesc greşelei comandamen- 
tului german: greșala de a nu-și fi constituit 

înapoia aripei de manevră (dreapta) o puter- 
nică rezervă de. operaţiuni, care să înlăture 
orice pedică s-ar fi pus armatei generalului 
Von .Kluck : de "aşi. îndeplini misiunea. Cu 
O asemenea, rezervă, chiar dacă, învăluirea, 
nu reușeă, sar fi înlăturat retragerea, preci- 
pitată, care a adus” armatei: germane daune 
materiale şi morale însemnate şi i-a creat 
greutăţi în executarea planului. de răsboiu, 
pe cari nu le-a mai putut învinge în urmă. . 

.. Greşala comandamentului german & dato- 
rită sugestiunii. unei strategii învechite, care, 
dacă, a, reuşit cu adversarul din 1870, nu.mai 

putea reuşi, decât revăzută şi rectificată, cu 

adversarul din 1914. În timp de 44 ani, co- 
mandamentul francez a învăţat multe, nu 

numai din greşalele lui din trecut ci şi din



62 

lecţiunile răsboaielor. cari s'au succedat dela 
1870 încoace. Sa aa 
Comandamentul german trebuiă să-şi amin- 

tească cauzele pentru cari, într'un caz identic 
petrecut în 1905, marea bătălie dela Mukden, 
generalul Nogi, însărcinat să învăluiască, aripa 
dreaptă rusă, nu a putut decât să, prelun- 
gească stânga armatei generalului Oku şi să, 
transforme atacul învăluitor întrun atac de 
front. Dar, greşelile în “operaţiunile militare, 
pe cari studiul. şi meditaţiunea, din cabinet le 
arată că sunt lesne de înlăturat, se repetă, 
des în istoria răsboaielor. De aceea, ca să 
călăuzim bine progresele ştiinţei militare în 
domeniul lor aplicativ ne trebuiesc, ca în 
orice ştiinţă, practicieni cari să poseadă me- 
tode ştiinţifice militare Şi teoreticiani cari să 
poseadă -metode practice ;. căci în ştiinţa, co- mandamentului teoria nerezemată pe practică 
și practica necălăuzită, de “teorie sunt de opo- trivă primejdioase. 

Un exemplu: Doctrina germană admite că 
„manevra strategică nu are trebuinţă de .re- 
zervă strategică, cum: are trebuință manevra, tactică, de rezerva, tactică, fiindcă acţiunea
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convergentă, în timp şi în spaţiu, a tutulor for- 

ţelor o dispensează:. Sa 
Manevra strategică nu are trebuinţă de o 

rezervă, specială, da; planul bătăliei generale 

trebue să fie consecinţa, şi 'desvoltarea 'natu- 
rală a planului de manevră care determină 
misiunile, zonele de operaţiuni ale armatelor 
şi condiţiunile generale a intrării lor în ac- 

- țiune; şi orice regulament asupra conduceri; 

marilor unităţi, prescrie următoarele: 

„În cazul când zonele de reunire ale gru- 
purilor de armate opuse sunt prea depărtate 

unele de altele, trecerea dela, dispozitivul ini- 
țial la dispozitivul bătăliei: generale se cfec- 
tuiază printr'o serie de transformări cores- 
punzătoare modificărilor succesive 'ale situa- 

țiunii. a | 

„Când armatele se formează lângă avanița, 

dispozitivul de concentrare conţine în germine 

dispozitivul bătăliei generale“ 1. 
Eacă înţelesul ce dăm rândurilor pe cari 
le-am citat mai sus..Manevra strategică, adică, 

1) Sur le conduite des grandes unitss (Decret du 28 
Octobre 1913. Ministăre de la, Guerre) Paris. -
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bătălia-manevră, cum se înţelegeă, înainte de: - 
1870, a devenit astăzi bătălia-operaţiuni şi e 
de domeniul marei tactice şi trebue să con- 
ţină în germene dispozitivul bătăliei generale. 
Ceeace-i luă într'o yreme strategia, cu o mână, 
îi. dă astăzi tactica, cu -cealaltă mână, afară 
numai dacă înaltul comandament nu e beteag 
de. o mână, căci nu degeaba, unirea, dintre 
strategie şi tactică. a devenit astăzi mai in= 
tensă, după cum mărturiseă acum zece. ani 
generalul Foch, a cărui competenţă în ştiinţa, 
comandamentului cred că nu i-a, contestat-o 
nimeni până astăzi. , 
- Dar . discuţiunea, acestei. chestiuni. trebue 
strânsă mai deaproape. i 

Clausewitz pricepe altfel rolul rezervelor: | 
„Suntem de părere că în bătăliele defensive, 
corpurile de armată cari vor ajunge pe la- 
sfârşitul bătăliei, sau rezervele cari vor fi ţi- 
uute foarte departe înapoi Şi.cari vor fi aduse 
târziu în luptă, vor. aveă 0, acţiune eficace. 

„Sunt puţine bătălii, în cari atacul să nu fi 
încercat o mișcare de învăluire: dar coloa- 
nele, cari caută a întoarce apărarea, sunt la 
rându-le învăluite prin o mişcare înainte a
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unor asemenea rezerve.... Urmează că: se 

poate totdeauna, cât timp nu s'a părăsil încă. 
câmpul de bătaie, restabili lupta prin mijlocul 

unei rezerve, sau a unui corp care intervine 

în luptă“... | - , 

Maiorul Lcefder, din: statul-major. £ german, 

se serveşte de acest citat ca să siabilească 
mai bine principiile după cari ar fi trebuit 

“să se așeze în trăsuri generale planul bătăliei 

-dela Mukden !). şi încheie: dacă atacul japonez 

ar fi concentrat toată. energia sa. pe una, din 
aripele frontului rus, deciziunea, sar fi produs 

mai rapede şi complect. „Nue nevoie de altă 

demonstraţiune, continuă el, pentru a, face, să 

se vadă ce efect sar. fi obţinut la. Vest şi la 

Nora de Mukden, dacă 4sau 5 divizii ar 

fi venit să aducă concursul lor învăluirii 

dreptei ruseşti“. Nefăcând .așă, Japonezii au 

împins necontenit spre Nord aripa dreaptă 

rusă prin împingeri normale, uşurându-i, chiar 

prin aceasta, retragerea spre Thieling.. 

Bătălia dela Liao-Yang, şi mai cu seamă 

cea dela Mukden, lasă să se vadă limpede 

  

D La Guerre Russo-Japonnaise. Bnsoieneinenie tae- 

tiques et sirategiques. (Paris, 1907). Ra: | 

92572 e 5
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ce rol hotăritor poate 'să aibă: o puternică, 
rezervă, ţinută înapoi, în partea unde se va 
dă lovitura în coasta frontului de' luptă. 'Lip- 
sind aceasta, acţiunea de învăluire a gene- 
ralului Kluck în 1914 a căzut, cum a căzut 
şi acţiunea generalului: Nogi în 1905. în 
marea bătălie dela Marna, comandamentul 
francez s'a arătat mult mai perspicace decât 
cel german; şi, orice se va întâmplă în viitor, 
pagina de înaltă ştiinţă militară, scrisă qe 
generalul Joffre cu acest prilej, va: rămâne 
neştearsă în istoria militară. . E 

Și, din tot ce am arătat până aci; o deduc- 
țiune de mare însemnătate se poate face: 
Azi, cu sporirea efectivelor 'armatelor în răs- 
boiu şi cu numeroasele lor disponibilităţi, cu 
întinderea, fronturilor şi cu mi jloacele de co- 
mMunicaţiune şi de transport, manâvrele pe Hancurile armatelor vor reuşi cu greu să,:le 
întoarcă. Mai totdeauna ele vor sfârşi prin a 
prelungi fronturile, iar atacul lor învăluitor 
se va transformă în atac fruntal, | Ceeace s'a petrăcut pe frotul occidental de operaţiuni, sa repetat de mai. multe ori pe frontul oriental, unde niciodată. atacurile de
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întoarcere date, când la flancul de Noră, 
când la cel de Sud, de: una din armatele 

potrivnice nu au reuşit, 

'Și atunci, dacă armatele, - cari luptă între 
ele, nu pot găsi rezolvirea, răsboiului în bătă- 
liile hotăritoare, date prin combinarea ata- 
curilor de front: cu atacul de învăluire, sau 
de întoarcere, a unui flanc, nu le mairămâne 
decât: să încerce decisiva printr'un puternice 
atac central, adică de front, când echilibrul 
între partide .va fi slăbit; sau să se uzeze 
reciproc până la ruperea echilibrului, în caz 
când ambele partide” au aceiaşi capacitate 

technică şi numerică... ! -: 

Generalul Bonnal găseşte - că atacul cen- 

tral, ca destinaţiune decisivă, care a fost des 

şi prielnic întrebuințat de armatele primului 
imperiu, va, fi din ce în ce mai rar în viitor 

din cauza progreselor armamentului şi forti- 

ficaţiunii câmpului de bătaie. „De altfel, actul 
decisiv nu.va fi în general pus în sarcina 

trupelor angajate pe front, fiindcă numai prin
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învăluire, sau prin combinaţiunea atacurilor 
de front cu un mare atac: de flanc, Germanii 
caută isbânda, finală“. Cu toate aceste admite 
că ar fi o mare greșeală de a se renunţă cu 
totul la atacul central, fiindcă el se impune 
în anumite împrejurări: de pildă, când o zonă - 
a frontului nostru ar permite desfăşurarea 
unei masse. de artilerie formidabilă, sau, când 
acţiunile la aripe au dat greş!). E bine ca 
din acest citat să nu se iee decât sfârşitul ca 
bun şi să se transforme într'o regulă simplă, 
dar totdeauna aplicabilă: actul hotăritor se va, 
încercă cu toate puterile la unul din flancuri, 
sau pe un sector - central al frontului, după 
cum împrejurările şi mersul dinainte al ope- 
raţiunilor ne vor călăuzi.. Astfel au procedat 
armatele austro-germane -pe. frontul de Est 
în contra armatei ruse. 

Procedarea,. uzării a,-fost practicată de ar- 
matele inamice pe îrontul de Vest, după 
bătălia, dela Marna. 

Dar ambele procedări — atacul central 
şi uzarea, cer timp pentru a pregăti actul 

  

1) Gânâral H: Bonnal. Questions militaires,: 2-me S6rie, Paris, 1908. .. : !
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hotăritor; apoi după ce s'a pregătit, o mare 
bătălie nu va fi deajuns pentru a anulă pu: 
terea de rezistenţă a unci mari armate, care 

numără milioane de luptători, şi a. hotări . 
sfârşitul răsboiului. Actul hotăritor va, fi con- 
stituit dintr'o serie de mari bătălii, cari se 
vor da între armate şi grupurile de armate 
pe câmpuri tactice deosebite, la cari vor luă 

adesa parte corpuri de armată aduse de pe 

alte sectoare ale acelueaşi front de operaţiuni, 

sau ale altuia, şi suma rezultatelor lor va 

defini rezultatul actului hotăritor. 
Generalul Bonnal socotea că actul hotă- 

ritor va constă din prima mare victorie do- 
bândită nu mult după încingerea ostilităţilor. 

Dau în rezumat ideile sale: 

Victoria va fi poate rezultanta. succeselor 

parţiale, obţinute pe toată întinderea frontului 

de trupe mai brave şi mai nerăbaătoare decât 

ale adversarului. O asemenea victorie — cum 

a fost cea, dela Solferino, corespunde bătăliei 

soldaților, zisă. paralelă. Progresele artileriei 

ne autoriză să prevedem, chiar şi în bătălia, 

cu forma paralelă, un act de forţă,—în raport 

cu efectivele imense ce se vor angajă în viitor,
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voit şi pregătit ae comandantul de căpetenie, - 
oricare ar fi fost atitudinea de până atunci, 
ofensivă sau defensivă, Presupune deci că. 
atacul dat la o aripă a căzutţ, Comandantul 
de căpetenie se decide să, dee un atac central. 

EI va alege pe frontul său o zonă largă 
de 12—15 km, lărgime suficientă, pentru a 
instală pe ea o massă mare de artilerie şi 
pentru mişcările ordonate massei de infan- 
terie şi de cavalerie destinata a călcă, pe terenul 
ocupat de massele vrăjmaşe din față. Atacul 
va fi pregătit de comandantul acelei masse 
după instrucţiunile generalisimului şi dat când 
inamicul va, f imobilizat pe întregul front de operaţiuni. Dacă atacul va isbuţi să facă spăr- tura în frontul vrăjmaş, primul succes va fi exploatat pe zona atacului de rezerve puter- nice—aruncate Ia, spatele trupelor cari au făcut spărtura—cari vor căută să lărgească, şi să adâncească spărtura. Prin această spărtură va, fi împinsa înainte apoi massa de cavalerie, care a fost adunata Şi adusa, înapoia frontului în vederea evenimentului. Tot pe aci vor fi împinse şi alte masse de intanterie şi artilerie venite din toate Părţile. 

PD
 
-
a
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Știrea isbândei atacului hotăritor, trimesă, 
ca fulgerul dealungul întregului front, . va 
stimulă trupele și le va face să dobândească 
ishânde şi în alte părţi ale frontului, unde 
până atunci fusese ţinute în respect. 

Aceasta este fizionomia marei bătălii. Multe 
din prevederile savantului profesor al şcoa- 

iei de răsboiu din Franţa, 'Sau controlat 

şi verificat în răsboiul de faţă.. Desfăşurarea 

unei mare bătălii centrale, expusă cu multă 

metodă şi limpeziciune, este aşă. Numai con- 
cepţiunea asupra bătăliei hotăritoare, a bă- 

tăliei generale, cred că nu este aceea care 

trebue să, rezulte din acţiunea complexă ce 

se destăşoară pe fronturile uimitoare, de' sute 

şi mii de kilometri, pe cari stau faţă în faţă 

şi la harţa continuă 3—6 milioane de luptători. 
Această concepţiune am căutat-o şi am 

găsit-o în «regulamentul francez asupra con- 

ducerii marilor unităţi». | 

«Pentru a da lupta supremă, care hotărăşte 

soarta, răsboiului şi de care atârnă viitorul 

naţiunii, ori cât de mari ar fi forţele de cari 

dispunem, nu vom zice niciodată, să, sunt prea 

multe. Toate marile unităţi, cari operează pe
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acelaşi teatru, trebue dar să iee parte activă 
la bătălia, generală. E 

«Fiind. dat numărul enorm de - Masse, 
bătălia generală va: fi rezultanta bătălielor de 
armate, mai mult sau mai puţin distincte 
unele de altele, dar legate toate de - aceeaşi 
concepţiune generală. Participarea, totalităţii 
forţelor la, bătălia, generală, va putea fi con- 
siderată ca realizată, dacă toate armatele vor 
fi în stare să concure la realizarea acestei 
concepţiuni cu toate mijloacele, în condiţiunile 

„de timp şi: de spaţiu determinate de Coman- 
dantul de căpetenie (art. 7). n. 

«Bătălia generală este rezultanta bătălielor 
parțiale cari, concurânăa spre acelaş scop final, 
pot să nu fie simultanee» (art.. 56). 

Aceasta este concepţiunea adevărată, a actu- 
lui hotăritor. Ea derivă, ain întrebuințarea, 
masselor pe acelaşi teatru de operaţiuni, din 
întinderea, extraordinar ae mare a, fronturilor 
de operaţiuni, şi din imposibilitatea de a ordonă, 
Şi conduce o bătălie unică, generală, pe un în- treg front ocupat de masse mari de trupe. . Și acum cunoscând toate aceste ne putem da lesne sama pentru ce întrebuinţarea masselor
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mari în răsboiu a contribuit.la lungirea răs- 

„boiului, iar nu la scurtarea lui, cuin se credeă 

de obste înaintea răsboiului actual. | 

Pe teatrul de Vest, după bătălia dela Marna 

şi retragerea Germanilor spre Nord pe noul 

front defensiv, ambele armate vrăjmașe şau 

reconstituit fronturile lor stratego-tactice pa- 

- Talel şi la, mică depărtare; şi apoi au început 

luptele de uzură, de zi şi de noapte, legate 

între ele prin bătălii cu efective mari date în 

diferitele sectoare ale imensului front, bătălii 

cari au durat săptămâni întregi şi au adus 

pagube mari personalului şi materialului ar- 

matelor, dar nu au produs decât schimbări 
neînsemnate liniei fronturilor şi nu au slăbit 

de loc puterea de acţiune a, luptătorilor, nici 

nu le-a redus efectivele, cari 'au putut fi în- 

treţinute graţie marelor rezerve date de massa, 

armată a naţiunilor beligerante. 

- Anul s'a sfârşit, şi nimic nu ne îngădue să 

vedem care va fi, şi când va veni, sfârşitul 

uriaşului răsboiu. 

Pe frontul oriental, bătălii însemnate au avut, 

loc fie pentru întoarcerea flancurilor, fie pen- 

tru străpungerea fronturilor, din Septembrie
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1914 până la Aprilie 1915; şi rezultatul acestor 
mari bătălii a fost în paguba şi câştigul al- 
ternativ al celor doi potrivnici ; teritorii întregi 
au fost rând pe rând cucerite şi părăsite de 

"beligeranţi; sute de mii de luptători şau dat 
sfârşitul pe câmpurile de bătaie după, fiecare 
mare bătălie; arme-de tot felul şi materiale 
de răsboiu, cari nu se mai pot-numără, s'au 
pierdut de ambele părţi; armate întregi au 
fost bătute şi dezorganizate, ' şi totuşi, . nici 
flancurile fronturilor nu au fost întoarse, nici 
fronturile sparte undeva. Un singur rezultat 
cunoscut şi sigur au avut aceste bătălii rei- 
terate în timp de 8 luni. Mai întâi, armata, 
austriacă, şi apoi cea, rusă, au suferit pierderi 

- colosale şi mari neajunsuri. Comandamentul 
serman, speculând situaţiunea, materială, slabă 1 care se găseă armata rusă la începutul 
primăverii, a hotărît a-i da o mare lovitură 
centrală :. ofensiva mareșalului Mackensen asupra, sectorului Dunaetzului, cuprins. între Vistula şi Carpaţi pe un front de 60 km., în- soţită de o incursiune a trupelor mareşalului „ Hindenburg în Kurlanda, executată, spre aripa de Nord a armatei ruse, Această mare bătălie | 

|
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pregătită, cu trupe numeroase, cu numeroase 
rezerve şi cu mari deslocări de tru pe, Susţinuta 
de diversiunea dela Nord şi de acţiuni se- | 
cundare pe întregul front, a început pe la în- 
ceputul jumătăţii a doua a lui Aprilie (s. v.); 
şi, după mai multe zile de lupte violente, a 
avut ca rezultat răsturnarea frontului dintre 

„Vistula şi munţii Beslkizi, apărat de armata a. 
3-a rusă (Radko Dumitrieff),—care nu a fost 
susţinută de rezerve puternice—și retragerea 
„acestei armate şi a armatei a 8-a, care ocupă 
trecătorile din Beskizi şi Carpaţi. Și cu toată 
această mare bătălie, al cării rezultat a fost 

prăbuşirea, frontului rus pe un sector de t0 
km. Și nimicirea a, două mari armate, răs- 
boiul continuă şi azi pe întregul front oriental, 
Marea, bătălie dela Dunaetz nu a, hotărit 

sfârşitul răsboiului austro-germano-rus, După - 
bătălii mari și lupte secundare, pe un front 
de 1.200 lkm., cari au început în Aprilie şi se 
țin lanţ până astăzi, armata rusă s'a, retras 
din poziţie în poziţie în Galiţia şi în Polonia 

de Sud, a ajuns să-şi reconstituiască un nou 

front de operaţiuni, să juguleze pentru câtva 
timp ofensiva aliaţilor și să facă, faţă atacurilor
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reiterate ce necontenit i se dau. Şi de pe 
acest front se .va retrage, va părăsi probabil 
chiar şi teritoriul militar al -Varşoviei, . dar 
îşi va reconstitui un nou front, de unde se 
va pregăti pentru mari lupte şi poate pentru 
o nouă ofensivă. Armata, rusă a fost în adevăr 
bătută, dar nu învinsă: Suma, victorielor şi 
învingerilor încă nu se poate face. 

Deci, după atâtea şi atâtea bătălii, pe cari 
le-a pierdut în ultimele luni, armata rusă, deşi 
a fost uzată în mare parte, nu şa pierdut încă, 
puterea de rezistenţă şi de acţiune. “Retrăgân- 
du-se pe un nou front, bine “constituit, unde 
îşi va reface puterile şi va, strânge tot ce-i 
trebue pentru lupte îndelungate, armata rusă 

„va ÎL în stare să ducă, înainte răsboiul cum 
l-ar fi putut duce în Mandciuria după marea 
ei înfrângere dela Mukden. tă 

Deci, nici pe acest front răsboiul nu a fost 
de scurtă durată, nici nu s'a terminat printr'o 
mare bătălie hotăritoare, după cum prevedeau 
doctrinele franceză Şi germană. Ce a putut 
face ca, să se răstoarne o credinţă întemeiată 
pe 0 doctrină mărturisită de cele mai înalte instituţiuni de studii militare?



Factorul numeric — organizarea masselor, 

factor nesocotit în rezolvirea marilor probleme 

militare. Pentru cei cari-l nesocoteau — și 

aceştia, erau foarte numeroşi, nici-o relaţiune 

nu există între număr şi timp; dinpotrivă, 

generalul Bonnal credeă chiar că, după o 
mare bătălie, armata bătută va pierde orice 
putere de acţiune şi că mărimea, efectivelor 

sale va, deveni pentru ea o cauză i de slăbăciune 

şi de ruină!). 

„ Constatând judecata greșită, care domniă în 

înaltele cercuri militare înainte de acest răs- 

boiu, voiu încheiă 'cu o observaţiune. 

Armata, rusă din Galiţia, după bătălia per- 

dută la Dunaetz, sa retras, bătându-se spre 

Est şi N-E şi şa, reconstituit un nou front de- 

părtat de cel părăsit de 250 km. Se poate 

ca acesta să fie provizoriu şi ca comanda- 

mentul rus să găsească: nemerit a constitui 

un alt front mai trainic pe alte poziţiuni mai 

favorabile planului ce şa făurit Pentru con- 

tinuarea. răsboiului. 

Posibilitatea de a-şi constitui un nou front, 

  

1) La prochaine guerre, 1906.
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la, o aşă de mare depărtare de cel părăsit, 
i-a fost data de rezervele disponibile şi de 
teritoriul țării. Deci legătura, între număr şi 
timp implică și legătura în spaţiu. De sigur 
că dacă la spatele Dunaetzului, la o depăr- 

“are de 50-100 km., sar fi găsit graniţa unui 
alt stat, -comandamentul rus nu ar fi avut 
timpul necesar ca, „să'și aducă noui forțe şi 
material. de luptă ; şi, deci, lipsa, de spaţiu în 
direcţiunea retragerii impusa de vrăjmaş l-ar 
fi împedecat de a-şi organiză noui rezistenţe 
pentru continuarea răsboiului. Deci, numărul, 
ca să poată fi pus în acţiune, are. trebuința, 
de timp şi de spaţiu.: . - e, 

Din acest punct de vedere judecând, frun- 
taria, din. Dobrogea eră, înainte de 1913, foarte 
neprielnică operaţiunilor militare fiindcă. se 
găsiă prea aproape de zona de concentrare a 
armatei noastre. în Dobrogia, şi prea aproape 
de linia: Cernavoda-Constanţa. Prin rectifica- 
rea. ce i-a dat. tractațul de. Bucureşti acest neajuns s'a îndreptat pe Cât.s'a' putut. 
„Tot din acest. punct de vedere judecând forma planimetrică a României, găsim Că ho- tarele de N. şi $. ale Munteniei şi de E. și V.
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ale Moldovei. sunt prea apropiate pentru a 
îngădul operaţiuni de lunga durata, admiţâna 

„toate eventualităţile răsboiului, pe: pământul . 
regatului, cari ar aveă axul lor orientat dela 

„N. la S. în Muntenia, sau dela V. la E. în 
Moldova. Rectificarea, hotarelor țării în sensul . 
lărgirii spaţiului dintre ele se impune din punce 
tul de vedere al trebuinţelor răsboiului. 

30. Răsboiul de uzură. 

Răsboiul actual poate fi botezat «răsboiul de 
poziţiuni», căci, în afară de câteva. mari ope- 
raţiuni, ofensive tactice, făcute în stil mare, 

deoparte şi de alta, mai toate operaţiunile lui 

s'au redus la lupte şi bătălii de poziţiune. Și, 

în această privinţă, doctrina răsboiului nu a . 
ţinut în deajuns sama de învățămintele tre- 

cutului. . ai E ae 

Călăuzindu-mă de idecle generalului von 

Schlichting, publicate în «Internationale Re- 

vue» din Dresda (1900), expuneam astfel ele- 

vilor Şcoalei de Răsboiu, în cursul de fortifi- 

caţiune profesat în anii 1899—1903, princi- 

piele atacului şi apărării poziţiunilor. -.: |
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„ «Regulamentele germane fac să reiasă inte- 
resul ce prezintă atacul fortificaţiunilor de câm- 
pie. Regulamentul exerciţielor artileriei de 
câmpie îi consacră un capitol special, iar in- 
strucţiunea,- asupra serviciului în campanie 
consideră artileria grea de armată ca un mij- 
loc special de acţiune împotriva fortificaţiu- 
nilor. a 

«Astăzi, după generalul von Schlichting, 
lupta are o tenâinţă. vădită ca să iee formele 
unui asediu expeditiv şi să se supună acelo- 
raşi regule. In adevăr, luptele de. întâlnire— 
neprevăzute — tinzând să devină dince în ce 
mai rari, luptele în preajma pozițiunilor. întă- 
rile vor formă poate în viitor singurul pol al 
tacticei luptelor. ! ae 

«Școala: germană nu ' admite atacul forţat 
de cât în bătăliele de întâlnire, în . cari cele 

doă, armate, cari merg una în contra, alteia, 
se isbesc ca la Solferino,: de pildă. 

- «In contra, unui inimic întărit, va trebui să 
se întrebuinţeze lucrările de apropiere ca la 
răsboiul de fortăreață. Numai cu săpa în mână, 
asaltatorul va trebui să câştige teren, şi asal- 
tul final nu va putea fi încercat; de cât când
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apărările adversarului vor fi răsturnate de 

proiectilele artileriei de calibru mare, care 

astăzi urmează armatele de câmpie». 

După terminarea, conferinţelor asupra con- 

ducerii atacului şi apărării poziţielor întărite, 

am încheiat cursul citând următoarea obser> 

vaţiune a generalului von Schlichting;:. 

«Precipitarea cu .care ne deprindem la ma- 

nevre este, în 'ceeace priveşte atacul fortifi- 

caţiunilor de câmpie, cel mai pericolos duş- 

man al comandamentului superior. Pentru a 

atacă poziţiele pregătite trebue timp, de timp 

avem nevoie. Inimicul, întărindu-se, renunţă 

la marile operaţiuni ofensive tactice ; şi ata- 

catorul, în asemenea împrejurare, nu poale 

să-i arate o mai mare, dar şi în acelaşi timp 

o mai fatală, complezenţă de cât descoperin- 

du-se.prea curând şi fără scop». . 

Mai târziu am găsit. că. ideele aceste sunt 

în acord cu cele emise de un cunoscut pro- 

fesor al şcoalei de răsboiu din Paris, şi azi 

ilustru comandant al unui: grup de armate 

generalul F. Yoch, care credeă în asociațiunea 

mai intimă a răsboiului de asediu cu răsboiul 

de câmpie, în întrebuinţarea fortificaţiunii tre- 

82572 
6
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„cătoare din ce în ce mai mult pe câmpul de 
„ luptă, etc. | 

Poate eram prea, indoctrinaţ de anumite 
idei tactice, poate că şi experienţa, ce am fă- cut în răsboiul din 1877 —78, a contribuit la înrădăcinarea, acestor idei, eu însă necontenit „ le-am profesat şi pe catedra, şi în serviciul trupelor. In' anui 1896, punându-mă dea cur- mezişul avizului comitetului infanteriei, am oprit pe miaistru de a reduce la a patra parte. numărul uheltelor, cu cari erau înzestrate tru- pele noastre de infanterie şi l-am sfătuit chiar să le mărească dotaţiuneaă, Și am isbutit. „De atunci continuu am luptat ca. să se dee infanteriei tot ce îi trebue pentru a dobândi libertatea, de acţiune pe câmpul tactic şi a o face să tragă tot folosul din armele sale de luptă, focul Şi isbirea; iar părerile ce am avut asupra acţiunii ei în luptă mi-au rămas hestrămutate. 

După răsboiul din 1877—78; a urmat marele Tăsboiu ruso-japonez din 1904-905, care ar f trebuit să confirmi ideile generalului vor Schlichting şi să contribue a, le divulgă. Po- trivnica, să, întâmplat. 
| 
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Maiorul Loeffler, din stât-majorul german, 
în studiul său asupra răsboiului mandciurian 

“face următoarele refiecţiuni : = 
" «Un fapt caracteristic al campaniei din 1904 

e desvoltarea extraordinară ce au luat de am- 
bele părţi fortificația câmpului de biitaie. Ince- 
tineala, întregei campanii şi încetineala opera- 
țiunilor tactice au dat ocaziunea să se facă-o 

largă întrebuințare. Se înţelege fireşte că Ruşii 

ari, în general, au așteptat pe Japonezi pe 

poziţiuni organizate dinainte, să fi întrebuin- 

țat cu prisosinţă sapa şi: târnăcopul. Dăâr şi 

Japonezii au întărit, întocmai ca Ruşii, orice: 

petec de pământ cucerit; şi afară de aceasta, 

de câteori 'au atacat, au profitat de toate îm- 
prejurările ca să se îngroape în pământ. Qâ= 

menii lor, chiar când se culcau pe: linia de 
foc, săpau şi trăgeau alternativ. | 

«Desigur că ar trebui să se dee mai multă, 

atenţiune, în instrucţia.. noastră din tinp de 
pace, lucrărilor de fortificaţie şi, în deosebi, 

construcţiunii şanţurilor executate noaptea, 

fără că să se peardă din vedere că. victoria 
este numai rezultatul focului şi marșului cari-l 

duc din ce în c6 mai aproape de inamic, şi că,
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„ea nu atârnă în niciun caz de lucrările de for- 
ificaţie, ori cari ar fi: . A a 
«Dar, în “conducerea răsboiului, nu-i: de loc 

cu: putință de a luă drept modele absolute .re- zultatele observate în Eztremul Orient și de a. face. din fortificaţiunea Pozițiunilor. punctul de Plecare al acţiunii». A a 
- Știința franceză, pare a f tras aceleaşi învăţăminte din răsboiul mandciurian, jude- 

când după ideele maiorul ui de artilerie R. Meu- nier, brevetat de stat-major, şi profesor la. ” Şcoala, de Aplicţiune 'de Artilerie Şi Geniu!). aa +. Vedem fortificaţia câmpului de bătaie luând o importanţă considerabilă. Aci însă, se. cade a face o distincţiune: lucrările formida- bile executate la Liao-Yang, la Șa-ho, la Muk- den, sunt consecința unei situaţiuni particulare, care e puţin probabil cii se va vede reproducân= du-se într'un răsboiu curopenese, cel puţin întrun. răsboiu pe fruntariile noastre (?). . 
- «Ceeace pare că trebue să se aplice în toate cazurile, e executarea foarte deasă a, lucră-- rilor. rapezi, fie Pentru a întări o. poziţie de- 

, ');La Guerre Russo-Japonaise, Paris, 1906.
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fensivă, fie pentru a se înclestă mai tare pe 

terenul-cucerit, fie pentru a micşură vulnera- 

bilitatea în timpul opririlor în marșul ofensiv. .. 

«Rolul fortificaţiunii de câmpie va fi, de 

nevoie, mărit în viitor. ..» 

Prin urmare, literatura, militară din ambele 
țări, care călăuzeşte opiniunea cercurilor mi- 

litare, nu admite a se transformă în lege în- 

trebuințarea, ce sa dat fortificaţiunii de po- 

ziţiune în războiul din Mandciuria. 

Să cercetăm acuma şi doctrina. 

«Inviolabilitatea frontului, cel puţin în tim- 

_pul când se execută manevrele în afara ca- 

petelor lui, pare astăzi indispensabilă nu numai 

pentru apărător, dar. încă, şi: pentru atacator. 

„ Fortificaţiunea improvizată e singura, capabilă 

să asigure trupelor, însărcinate cu apărarea 

frontului, o. capacitate de rezistenţă, aşă încât 

un atac, superior în număr sau în calitate, 

să nu le poată scoate din poziţia lor decât 

după un număr oarecare de zile de luptă. 

«In împrejurimele Mulkdenului, Ruşii au: 

dispus de patru luni ca, să fortifice frontul 

apărării, care la. începutul bătăliei eră formi- 

dabilă. i
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«Dacă într'un viitor apropiat va trebui să avem un răsboiu cu Germanii, nu se vor scurge de cât 15.zile între. ordinul de mobilizare și primele angajamente Pe front. Vom avea oare putinţa ca, întrun spațiu de timp atât de scurt, să fortificăm, după toate .regulele artei, tere- nul pe. care va trebui să-l apărăm pentru a pune o barieră năvălitorului? : 
- «Chestiune gravă, dar nu insolubilă, şi care 

ceze». 1). | 
- Şi doctrina, franceză, reprezentată prin cel mai acreditat din cei cari au aşezat-o, se în- doeşte că mijloacele de. acţiune întrebuințate de Ruşi la Mukden vor Puteă fi aplicate 

de întinsă, ca cea dela, Mukden (cam. 60 km). |
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Cum se tălmăceşte că în taberele de instruc- 

țiune franceze nu sa făcut o asecmenca în- 

cercare pe porţiuni de 4—5 km. lungime, pen- 

tru a se fixă ideele şi a se putcă formulă in- 

strucţiunile ce statul-major cră dator să deă, 

armatei. Eacă unde duce lipsa în armate a 

praclicianilor-teoreticiani. 

Ideele confuzee asupra întrebuinţării forti- 

ficaţiei poziţiunilor nu sunt datorite, în ultima, 

analiză, decât sugestiunii de care sufereau toţi— 

sugestiunea doctrinei: că -răsboiul viitor va, 

fi de scurtă durată. 

In practica lucrurile sau petrecut altfel, 

căci întrebuinţarea ce s'a dat fortificaţiunii po- 

ziţiilor în actualul răsboiu a făcut să se vadă 

că cea dela, Mulden nu a fost decâto timida 

şi neînsemnată încercare. Și cei cari au inau- 

gurat această întrebuințare au fost tocmai 

Germanii, pe malurile rîului Aisne. Cine ar 

A crezut oare, doă luni mai înainte, că falnica. 

armată germană eră sortită ca într'o zi, după 

o retragere precipitată, să se oprească, aci, 

şi sub protecţia şanţurilor să susțină pe loc 

luni întregi o luptă de uzura. Cine ar n 

crezut, în 1912, că sfaturile ce da von Bern-
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hardi armatei germane, de a aruncă massa din dreapta asupra Belgiei, de a smulge: vic- torii într'o mare bătălie la Nord şi de a că- deă în câteva, zile cu dreapta asupra Parisu- lui,: "vor duce această armată, făcută pentru. manevra, şi isbirile fulgerătoare, în întăriri, executate sub presiunea urmăririi armatei franceze, de cari cu greu se va mai despărţi. Dar trebuinţa îşi impune legile, cari de multe ori sunt foarte aspre. E După răsboiul din Mandciuria, Germanii au meditat mult asupra, pregătirii technice şi conducerii răsboiului. Ce] din urmă răsboiu, al Statelor Balcanice, a fost minuţios studiat de ei. Şi, din învăţămintele culese din ele, Ger- mMaânii Şau stabiliţ metoadele de luptă şi mij- loacele de a, le practică. a E In ceeace priveşte fortificajiunea poziţiilor, ei au învăţat multe Şi multe au reţinut, mul- jumită analizei mMinuţioase a învăţămintelor culese. Germanii, întrebuinţâna metoda ex- perimentală 1) Sau dat mai bine seamă ca 
ia nu e niciodată în stare să înlocuiască 

1) Istor 
experienţa, Generalu] Verdy au Vernois, ajungâna la 
Nachoa Pe câmpul de bătaie, da dracului istoria şi prin-
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Francezii de trebuinţa. ce simte luptătorul de 

a cere protecţie şi adăpost pământului în di- 
ferite împrejurări, în cari se poate găsi pe 
câmpul de luptă, în ofensivă ca şi 'n defen- 
sivă; şi de aceea au înzestrat pe fiecare soldat 

de infanterie cu o uneltă şi au adoptat metoade 

practice şi tipuri noui de adăposturi. 

Indată ce o linie de luptători se opreşte, se 

ascunde şi se adăposteşte. Indată ce trebue, 

să lupte, îşi creează mijloacele. ca să se poată 

retrage nevăzută. In acest dublu scop ea îşi 

pregăteşte poziţiuni tari, cari îi asigură lupta în- 

dârjită, raliarea şi contra-atacarea.. 
- Acesta, e principiul după care Germanii or- 

ganizează, toate fronturile Jor de acţiune. 
„Fiecare front e constituit din mai “multe 

linii de şanţuri-adăpost, paralele între ele, 
depărtate una de alta cam de 100 m,, lungi 

potrivit cu efectivul luptătorilor cari au să le 

ocupe, şi legate între ele prin . comunicaţiuni 

frânte, cari dela, ele duc înapoi la o linie for- 

cipiile ei, şi întreabă foarte simplu: Ce-i aici? Dar istoria, 

e bună pentru a întreţine în timp de pace creerul unei 

armate şi a-l întinde necontenit spre răsboiu ; e cartea 

cea mai fecundă în meditaţiuni... (General F. Foch). 
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tificată,, constituită din şanţuri-adăpost mult mai solid organizate ca precedentele şi armate cu mitraliere. Această ilinie e acoperită pe toată lungimea ei, cu un tavan care adăpos- teşte pe luptători de gloanţe de Puşcă şi mi- traliere şi de spărturi de obuze şi şrapnele. Inapoia, liniei fortificate - sunt construite în pământ camerele de repaos pentru rezervele liniei de luptă, a 
Germanii, îndată, ce au ajuns la nouele po- ziţiuni, după retragerea lor dela Marna, le-au întărit dându-le o organizare: Şi o soliditate progresivă, care în scurţ timp i-au pus în. stare să facă faţă celor mai înverșunate ata- curi ale armatei franceze. Odată cu tăria, ei au căutat, și au obținut, să procure oamenilor tot confortul compatibil cu condiţiunile de luptă în cari se găseau, să-i adăpostească, de loviturile artileriei franceze şi să le ferească. sănătatea de toate boalele cari nasc din vieaţa. în şanţuri. Cei cari au vizitat poziţiunile întărite pe întregul front german au rămas uimiţi de soliditatea întăririlor şi de bunul traiu al tru- pelor ocupătoare. a Dela, începutul „Tăsboiului, şi după câteva
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grele încercări, Francezii ş'au dat seama că, 
mai. presus de învăţămintele teoretice, dobân- 
dite în marele aşezăminte de cultură, militară, 
stau învăţămintele impuse de cruda trebuinţă. 

„Un vechiu proverb grecesc ziceă că «din ne- 
voje s'au născut meșteșugurile». Inţelepciunea 
acestui proverb s'a adeverit şi în răsboiul de: 
faţă. Francezii au lăsat deoparte scolasticis- 
mul şi s'au pus la lucru practic, dedus din: 
nevoile zilei şi împrejurărilor grele în cari 

'se găseau. Bunul simţ i-a făcut să, înţeleagă 
rapede foloasele întăririlor germane, mai cu 
seamă, după ce ofensiva, le'a dat prilejul 'să le 
vadă. Comandamentul a trimis la, toate uni- 
tăţile ofiţeri, subofițeri şi soldaţi de Geniu ca. 
să înveţe pe infanteriști construcţiunea adă- | 
posturilor după nouele tipuri germane. Educa- 
ţiunea, trupelor de Infanterie s'a făcut rapede;; 
şi atunci, cei cari mai 'nainte priveau cu ad- 
versiune mică sapa portativă, şi o găseau că: 
îngreunează, picioarele infanteristului — in pe- 

dite robur — au căutat să-şi complecteze prin: 

toate mijuacele uneltele cari le lipseau. Uneltele: 

dispăruţilor, lopatele şi târnăcoapele găsite 

prin sate, până şi uneltele de parc (din tră-
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Suri), toate au fost prinse pe raniţe de cei 
cari până atunci găseau că eră prea grea mica 
lopată regulamentară. i 

Dacă începutul a, fost mai greu, restul a, 
fost ușor. Francezii Şau organizat în scurt - 
timp un front cel puţin tot atât de tare ca 
cel german, şi l-au înzestrat și rânduit cu tot 
ce trebuiă pentru luptă, traiu Şi sănătatea 
trupelor. Dela ei au luaţ pildă şi Englezii şi 
Belgienii. | Sa ă , 

Pe frontul Oriental, Germanii sau folosit 
tot cam atâta de fortificaţiunea trecătoare, 
iar Rușii, cari o practicase în destul în Mand- 
Ciuria, nu i-au refuzat nici acum serviciele. 

Şi astăzi, fortificaţiunea poziţiunilor face parte 
din metoada de luptă a, tutulor armatelor be- 
ligerante ; luptele, pentru cucerirea, sau păstra- 
rea poziţiunelor, se dau după principiele Şi pro- 
-cedările răsboiului de asediu; iar uneltele de 
lucru sunt considerate ca arme de luptă de. 
toţi luptătorii de orice armă: de infanterie, 
ca şi cei de cavalerie şi de artilerie. Acești 
din urmă, având să, lupte astăzi şi cu inamicul 
din aer, nu se mai mulţumesc să fie nevăzuţi de pe pământ; ei mai caută să rămână ne- 
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văzuţi de aeroplane și de acronefe; și de aceca. 

îşi ascund gurele de foc şi oamenii creându-și 

apăposturi cu ajutorul uneltelor şi sculelor. 

Răsboiul, ce se face pe frontul occidental 

de unsprezece luni, e răsboiu de hărţuială şi 

„de şicană, unde înaintarea, ca şi retragerea, 

nu se fac decât pas cu pas dar cu mari sa- 

crificii; unde forţele morale, ca şi tunul, stau 

în neîntreruptă muncă şi încordare, cari le 

seacă puterile dacă nu le alimentăm necontenit. 

Cum vedem, luptele şi bătăliele de poziţiunt 

au devenit normale în răsboiul de azi; ele 

sunt compatibile cu durata răsboiului și sunt, 

pot zice, un rezultat al masselor cari duc răs- 

boiul. Și e firesc să fle aşă. Când o ţară se 

decide astăzi să intre în răsboiu şi când, pentru 

a-l face, pune sub arme întreagu naţiune, ca. 

“nu se gândeşte să se lase ingenunchiata după 

cea dintăi înfrângere. A trecut de mult timpul | 

când soarta ţărilor se regulă după o singură 

bătălie, sau după o manevră — strategică 

fulacrătoare. Cine mai crede astăzi că soarta,
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unui mare imperiu se va, hotări numai după -o bătălie de câteva, ore, cum s'a hotărit soarta 
Austriei în 1866, după bătălia - dela: Kânig- grătz şi o campanie de 68 zile. Azi nici chiar o ţară mică, cum e eroica Serbie; nu se va „lăsă să fie călcată în picioare de o mare mo- narhie decât după ce. ultimul luptător sârb va trage ultimul .cartuş, e Și dacă e așă, eu mă, întreb: cum a putut cineva să. gândească, serios că două ţări ri- vale, cari nu au îndrăznit să, se provoace la luptă în timp de o jumătate de veac aproape, vor intră în răsboiu. cu armate de milioane de luptători cu cari: au cheltuit zeci de mi- liarde, şi vor pune în mișcare toate forţele lor vii-şi producătoare, numai pentru a încercă “soarta, armelor într'o bătălie inițială decisivă, hotărite fiind dinainte ca cea învinsă să ceară pace şi să primească, toate condiţiile ce-i' va, impune învingătorul. - - Nu. Duelul între naţiuni nu e ca, duelul dintre indivizi. Aceştia es pe teren şi se bat până, când unul din ei e atins. Atunci onoarea, e de- clarată, satisfăcută, şi duelul încetează, Na- ţiunile nu se mai bat astăzi Pentru satisfacerea 
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onoarei atinse, ci pentru ocrotirea, intereselor 
lor vitale; şi, când se hotărăsc să se bata, se bat 
cu toate puterile lor până când ina din ele 
îşi va, secă toate mijloacele de luptă şi va fi 
pusă în neputinţă de a duce lupta mai. de: 
parte. . a E 

Pentru astfel de motive s'a deschis răsboiul 
de astăzi, şi în astfel de condițiuni el se des- 
făşoară. Tot ce se petrece. înaintea ochilor 
noștri intră întrun cadru mare: masse de. 
trupe mari, fronturi de acţiune mari, durata 
bătălielor mare, mijloace de acţiune mari 
Şi nenumărate. Un asemenea răsboiu absoarbe 
toate forţele producătoare — fizice, intelec- 
tuale, morale și materiale — ale naţiunilor şi 
le uzează până la desăvârşita lor secare. 
Răsboiu de scurtă durată, sfârşit printr'o 
bătălie iniţială hotăritoare,. nu se poate. 
Răsboiu lung presărat ae bătălii mari, da, 
căci pentru o naţiune, care a. intrat în răs- 
boiu în condiţiunile de astăzi, jumătăţile de 
măsuri nu sunt permise. Şi de oarece nu.pot 
crede că, vreuna din ele ă fost tărita, inconştient 
în răsboiu, nu pot nici admite că ar putea. să 
încheie răsboiul fără .a fi tras ultimul cartuş.
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0..., darultimul cartuş nu trebue tras înainte 
ca interesele ţării să 'fie satisfăcute, şi ca să-l 
păstrăm, trebue ca răsboiul să fie pregătit 
prin mobilizarea şi exploatarea; tutulor for- - 
ţelor ţării. 

«Cea. mai bună organizare militară. este 
aceea, care, în caz de răsboiu, va mobiliză 
toate izvoarele intelectuale și morale ale ţării 
în. vederea asigurării reușitei lui. Când e în 
joc ființa ţării, nimeni nu are drept să se 
apere numai cu o parte din forţele sale». 

«In viitor se va cere unei țări să-şi conserve 
cât se poate mai mult timp forţele, adică i se 
va cere mai mult să .fie capabilă de. o sfor- 
țare de lungă 'durată, decât de o sforţare in- 
tensă» 1).. o 

Pregătirea răshoiului, 

10. Pregătirea politică. 

Cred că am ajuns să arăt că astăzi răshoiul 
Nu însemnează, numai lupta între două armate, 
ci lupta corp la, Corp între două, sau mai multe, 

') Mareșalul Von der Goliz: la Conduite de la Guerre. 
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naţiuni, cari își aruncă .în bătălie sângele, 

finanţele, energiele morale, speranţele şi liber- 

tăţile lor. Bătălia între armate nu e decât -un 

epizod al răsboiului, epizod hotăritor,: dar nu 

un act izolat şi neatârnat. 

Strategia întrebuinţează,. mijloacele de. răs- 

boiu ce-i punea dispoziţie politica, dar nu le 

creează; ea intră în acţiune din ordinul. poli- 

ticei; ea nu-şi alege scopul ci merge.spre 

scopul ce i-a hotărît politica; ea încetează; 

acţiunea: când îi. ordonă politica. 

Politica, ordonă. Strategia execută. 
Prin răsboiu politica culege fructul sacrificie- 

lor de mai 'nainte; ea nu triumfă însă decât 

atunci când sacrificiele au fost satisfăcătoare. 

Antagonismul între tendinţele politicei, jocul 

finanţelor şi puterea armată a ţării nu poate 

aduce decât nenorociri; lipsa de 'uniune între 

politică, fi înanțe și: armată e cauza “neputinței 

unui stat. Dacă toate aceste forțe sunt com- 

binate, patria poate fi sigură de soarta ei şi 

poate merge cu pasul sigur către progres Şi 

libertate. 

Rândurile aceste nu sunt ale mele; ele au 

fost scrise pentru o mare ţară şi o marear- 

| 7 82372
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mată de un fost profesor la, Şcoala superioară 
de răsboiu din Paris!), un an înaintea marelui 
răsboiu,: Am 'găsit însă, cu cale de a le repro- 
duce în capul studiului pregătirii răsboiului. 
Pregătirea răsboiului cuprinde: pregătirea politică a răsboiului; pregătirea forțelor ma» teriale; pregătirea armatei, . 

- Pregătirea politică a, Tăsboiului, în cercul strâns în care mă, pun, constă din: crearea alianțelor, asigurarea 'neutrilor, pregătirea și întreținerea opiniunii publice favorabilă “râs boiului în ţară şi în străinătate. — - | 
Fă . FI Ra : = 

Ilustrul mareșal Molţke taxă de naive gu- vernele cari se bizue pe alianţe Şi pe înţelegeri cordiale. „Tractatele de alianțe, zicea el, sunt lucruri excelente, dar îndată ce interesele intră în joc ele nu maj sunt observate. Să nu ne prea hizuim pe ele, şi să ne stimăm satisfăcuţi dacă vor fi în stare să conștrângă națiunea, aliată a păstra, neutralitateat, 
+1) Les Japonais en N Iânâchourie,: par le Colonel Cor- donnier, Paris. e e ea ; 

M
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Mărturisirea, aceasta e de mare însemnătate 

“ astăzi, fiindcă ne face să vedem câtă, încredere 

ave, Germania în aliaţii săi. Se indoiă, dacă 

nu de toţi, cel puţin de-o parte din ei; dar se 

îndoiă, și mai mult de sinceritatea puterilor 

triplei înţelegeri, şi de aceea, chiar atât. ge- 

neralul von Schlieffen, fostul cap 'al marelui 

stat-major, cât şi generalul Bernhardi, sfă- 

tuiau ca, în caz de răsboiu cu Franţa, armata 

germană; să pătrundă în Belgia, să-i ocupe li- 

toralul,: şi de acolo să se arunce ca un vârtej 

asupra, Franţei şi Capitalei . ei. Primele suc- 

cese 'vor provocă 'în aliaţii ambelor tabere 

atitudini favorabile Germaniei: Belgia înfri- 

coşată îşi va retrage armata, în cetăţi şi nu 

va, mai mişcă, chiar dacă armatele germane 

i-ar ocupă. o parte din teritoriu. Anglia va 

perde - pofta, de a-şi aminti de cordiala înţe- 

legere cu Franţa, neîncrezându-se în sprijinul 

lui Marte, căruia ru i-a ars până acum des- 

tulă tămâie. Italia temându-se de pedeapsă, 

dacă Germanii vor eşi victorioși şi simțind că 

va câştigă 'cu uşurinţă o bună pradă de răs- 

boiu (Tunisia franceză după Tripolitania tur-
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cească), dacă va intră în acţiune, va trece în 
partea Germaniei. | De 
Numai de Austria nu.se. îndoeşte Germania. 

Cea mai mică isbândă a armatei : germane 6: 
va decide să iee poziţia la: graniţa Rusiei, şi | Chiar să treacă dincolo de graniţă. Interesele. 
ei sunt prea legate de ale Germaniei, şi prea. 
în mare conflict cu interesele Rusiei, ca să nu 
se foloseașcă, de un asemenea prilej bine venit, 
Şi să nu se îmbărbăteze ae orice succes al Ger- maniei. De Austria, Germania e sigură că va 
fi alături de ea, Şi va, merge în contra Rusiei. . Deci, după socoteala, Germanilor, precipitarea acţiunii întrun răsboiu cu Franţa trebuiă. să 
fie nu. numai un act strategic, dar şi un “act: politic de. mare însemnătate, menit: a-i asigură alianțele în cari nu se prea încredea; a despărţi Franţa de: aliaţii săi de la Nord și Vest şi a pune botniţa neutrilor. .. . 
Constat dar că pregătirea. alianțelor, cu adevărata ei sancţiune, nu e considerată, în Germania ca o operaţiune politică, -inaintaşa, Tăsboiului, ci mai mult militara, încredinţata soartei : necunoscute „a primelor. operaţiuni tactice. | 
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„Din acest punct de vedere: găsesc că pre- 
gătirea politică a, răsboiului. nu'a fost bine 

făcută de Germani. a 

După i oeperea operaţiunilor acţiunea, po-. 

litică a Germaniei asupra neutrilor a fost 
destul de bine condusă..O singură defecţiune 
constat până acum: a Italiei, care din aliată, 

devenise neutră; dar această eră fatală și de 

mult prevăzută de unii. 

"Eu găsesc că asigurarea, alianțelor poste- 

vioară declarării răsboiului este o greşită :po- 

litică militară, căci introduce în desfăşurarea 
operaţiunilor militare ale răsboiului factori 

necunoscuți, ' cari pot influenţă | în' rău rezul- 

tatul lui. a 

Factor necunoscut a, fost Armata Belgiană, * 

de care s'a isbit, fără să se aştepte, armata, 

germană la începutul ostilităţilor, care-i stă 

şi azi în cale şi îi stăvileşte cucerirea. coastei 

răsăritene a canalului Mânecei. 

Factor necunoscut a fost Anglia, care a pus 

o forţă neașteptată în calea armatelor ger- 

mane din primele zile de operaţiuni, pe când 

Germania eră sigură că va ocupă nesupărată 

Belgia și litoralul Mânecei, şi va lovi Parisul



102 

înainte ca Anglia să fi putut debarcă în Franţa. 
un singur corp de armată. La, apelul regelui 
George o armată naţională, s'a constituit, ins- 
iruit, echipat și pregătit pentru acest răsboiu 
Ştiinţific modern, unde rezistența fizică şi 
eroismul individual nu sunt de ajuns pentru 
a asigură succesul. La, apelul regelui George 
toate ţările, 'cari constituesc. marele imperiu 
colonial al Marei-Britanii, au trimes în Europa. 
contingentele lor militare pentru a luă parte 
la răsboiul Metropolei. | a 

Factor necunoscut a. fost Italia; aliata Ger- 
maniei, care nu a voit s'o urmeze în răsboiu, a stat neutră nouă luni Şi apoi a declarat, răsboiu Austriei, aliata credincioasă a Ger- maniei. 

" Tot printre factorii necunoscuți, cari tre- buiau absolut cunoscuţi înainte de răsboiu de statul-major german, şi privesc pregătirea, politică a răshboiului, pot pune: 
Neașteptata, mobilizare a armatei ruse şi intrarea ei în acţiune inaintea, prevederilor Germaniei ; - 

Slăbăciunea armatei austriace la începutul tăsboiului ; - 

ș
I
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Rezistența extraordinară a bravei armate 

sârbeşti şi victoriele câştigate de ea asupra 

armatei austriace. 

Pregătirea alianțelor a fost mult mai bine 

făcută și realizată de Franţa şi de celelalte 

puteri aletriplei înţelegere ; şi mulțumită acestei 

pregătiri, Franţa a, putut la început înlătură 

un mare dezastru, iar în urmă luptă cu arme 

egale cu puternicul ei adversar. 

Pregătirea politică a răsboiului găsește un 

auxiliar de cea mai mare valoare în Pressă. 

Pressa, ţării are menirea, ca să, pregătească 

opiniunea publică înainte de răsboiu şi să o 

călăuzească în timp de răsboiu. Pressa şi 

opiniunea publică sunt doi termeni cari nu 

se pot despărți. | 

În răsboiul de azi --înţeleg şi pe cel ce-i 

va. urmă — fiecare naţiune caută, să apere în 

contra adversarului, sau adversarilor săi, toate 

izvoarele vieţei, tot ce constitue fiinţa, morală 

şi materială a naţiunii. E firesc 'dar ca nici 

un element al naţiunii să nu rămână străin răs-
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boiului, nicio formă a activităţii ei, nici un cetățean al: ţării, bărbat sau femeie. Totul trebue pus în joc pentru mântuirea patriei și neamului. 
A Pe 'toate aceste pressa trebue să le facă Cunoscut” populaţiunii ţării. Trebue să înţe- leagă toţi, fără excepţiune: toate clasele so- cietăţii, industriaşii, intelectualii, orăşenii, să- tenii, lucrătorii, muncitorii, că într'un răsboiu ca acesta, . care întrece tot ce mintea ome- nească își închipuiă despre răsboiu, care nu are seamăn în istoria omenirii întregi, fiecare om are un rol şi o răspundere, pe cari nu le poate îndeplini decât cu mintea luminată, Şi muncind fără răgaz, Fiecare trebue să priceapă 'că muncea Şi sacrificiul său, puse la un Joc cu munca şi Sacrificiul concetățenilor săi, constituese forţele naţiunii. | Rolul pressei e mare şi binefăcător, şi de aceea ea trebue să stingă polemicele şi să lupte ca toate partidele să se strângă împre- jurul - marei idei urmărite, să caute şi să Scoată la lumină; toate argumentele unirii Pentru rezistenţă, şi luptă. Ea trebue să nu-şi mai amintească nici vechile duşmănii politice, 

  
T
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nici vechile lupte de interese; o singură da- 

torie are: să facă pe cetăţeni să creadă că 
totdeauna au fost uniţi şi călăuziţi de aceleaşi 

sentimente şi de acelaş ideal. e 

Urmând calea aceasta, pressa își face da- 

toria; neurmând, săvârşeşte crima, o, de „vătă- 

mare a naţiunii“. : .: 

Îndată ce începe răsboiul, pressa e mobi- 

lizată moralmente. De acum înainte ea trebue 
„să facă parte din puterea naţională, pe care 
organele răspunzătoare să-şi poată sprijini 
întreaga lor acţiune pentru atingerea sco- 
pului ce urmăreşte națiunea, sub arme; şi, 
făcând parte din această mare putere, ea, 
trebue coordonată cu celelalte părţi şi supusă 

aceloraşi restricţiuni şi obligaţiuni. În ziua, 

denunţării păcei, ministrul de răsboiu francez 

convocând la Elysee pe directorii ziarelor din 

Paris le-a : spus cam. următoarele cuvinte: 

«Domnilor, me bizuiu pe patriotismul vostru 
pentru a primi de bună voie regimul cel nou 

pe care evenimentele îl impun pressei. Nu 

are să vi se spună totul. La. început chiar 

are să vi se spună puţin de tot, dar vă fă- 

găduesc că tot ce vi se va spune va fi ade=
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vărat. Nirhic nu se va exageră, nimic nu se 

va preface, dar la, fiecare pas vom fi siliţi 
să ţinem sub tăcere oarecari informaţiuni, 

cari ni Sar păreă că pot compromite apă- 
rarea naţională».!). | 

. Toţi se aşteptau lao astfel d6 declaraţitine, 
fiindcă toţi simțeau că răsboiul din 1914 va, 
întrece pe cele mai grozave dintre răsboaie. 
Fiecare simţeă că pătrunde în nişte regiuni, 

necunoscute, în zona, unui infern interzis până, - 
atunci închipuirei omeneşti, şi că pentru 
aceasta trebuie să schimbe, de sus până jos, 
deprinderile: şi moravurile, 
“Regimul censurii militare începeă, regim 

indispensabil, pe care toţi francezii, gazetari 
Şi cetitori, .l-au înţeles şi l-au suportat cu 

„ conștiința că-şi îndeplinesc o strictă datorie 
către Franţa în suferinţă. A. fost o clipă de 
neuitată înălțare sufletească, şi din acea clipă 
-pressa franceză a devenit cel mai puternic 
auxiliar moral al acţiunii militare. Şi clipa. 
aceasta, a fost simțită, de marele public, a cărui 

  

') La, Revue Hebdoimădaira (No. 14, mars 1915): La 
presse pendant la guerre, par Alfred Capus, de Aca= 
dâinie Franqais6, Paris. -
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"conştiinţă şi opinie nu a încetat a fi călăuzită. 

de pressă pe drumul datoriei cetăţeneşti şi 

patriotice. 

Din acea zi, pressa, franceză nu a încetat, 

a propovădui ideile esenţiale cari, trebuiau să 

călăuzească adevărata opinie publică: | 

__Că răsboiul, prin marea, lui desvoltare şi 

prin complexitatea elementelor angajate, va fi 

lung, iar nu scurt cum se credeă până atunci. 

„Că, victoria, eră sigură numai prin uzarea. 

forţelor Germaniei, dacă până atunci Franţa 

va puteă să-şi conserve armata intactă și să 

țină. pept vrăjmașului până când ea. şi aliaţii 

săi îşi vor complectă forţele. 

Că totul, în ordinea militară, ca, şi în cea. 

civilă, trebuiă combinat ca să asigure ma: 

ximum de rezistenţă. - 

Aceste idei trebuiau împărtăşite masselor: 

cetăţeneşti. Trebuiă, mai cu seamă, fiindcă 

Franţa ajungeă la cotitura cea mai tragică a. 

răsboiului: retragerea, spre Sud şi descope- 

rirea, . Parisului DR 

1) La Revue Hebdomadâire (No. 11, mars 1945): Lă. 

presse pendant la. guerre, par Alfred Capus, de PAca— 

demie Francaise, Paris.
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Pressa franceză şi-a, făcut cu prisosinţă da- 
toria şi a binemeritat dela patrie. 

Eu trec sub tăcere atitudinea unei mici 
părţi a pressei noastre' din 'vara anului 1913, 
fiindcă am. cea mai deplină încredere că 
atunci când ora..va sună, “întreaga pressă, - 
română, 'ca pressa, franceză, va şti să-și 
facă datoria. și: înainte şi după declararea 
răsboiului, şi încheiu cu 'cuvintele. prin cari 
d-l Alfred Capus încheie conferinţa sa asupra. 
pressei în răsboiu: „Pressa, cu toate petele 
istoriei ei, merită acum să avem toată în- 
crederea în ea; ea a, desvălit, în 'aceste zile 
tragice, adâncimea, influenţei sale asupra opi- 
niunii publice şiimportanţa rolului său în timpul 
răsboiulul.- Ea a fost mai strâns legată de 
vieaţa ţării ca, niciodată; ea, i-a tălmăcit sen- 
timentele, ea a reprezentat în adevăr pe Franţa 
în acţiune, şi această, colaborare, Franţa nu 
O va puteă, uitâc.. Si Sa 
„Și, ca pressa să-și dee sama mai mult de 
nobila-i chemare în răsboiu, voiu încheiă, spu- 
nând: Energia armatei, numai dacă, e sus- ținută de conştiinţa poporului, poate câştigă 
cauza, ce urmăreşte. 

“
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20, Pregătirea forţelor materiate ... 

Dacă opiniunea, publică e forța morală care 

susţine o armată în acţiune, forța, materială. 

îi este dată de pregătirea forţelor materiale 

ale naţiunii: 

Finanțele, Industria, Știința, " Aceste forţi se 

pregătesc. din timp de pace şi se mobilizează. 

în timp de răsboiu. 

„Dintr'un articol apărut zilele trecute în 

ziarul «Viitorul», întitulat: Răsdoiul aerului 
extrag următoarele reflecţiuni: DE 

«Unii numesc răsboiul de azi «răsboiul mu- 

niţiunilor» fiindcă s'a dovedit că armata con- 

sumă astăzi cantităţi așă . de . mari de.muni- 

țiuni cum: nimeni nu şi-ar. fi. închipuit vreo- 
dată. Alţii îl numesc «răsboiul căilor ferate» 

fiindcă este constatat că Germanii, graţie. ne- 
întrecutei lor reţele de căi ferate, au putut ob- 

ţine superiotitatea când -pe. frontul: oriental, 

când pe frontul occidental de operaţiuni, — 

noi putem zice că, graţie acestei reţele, ei au 

putut operă pe linii interioare, în acelaș timp;
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în contra a doi redutabili adversari, Unii, în 
faţa rolului mare şi. neaşteptat ce au jucat, 
submarinele, voesce să-l boteze «răsboiul sub- 
marinelop», Alţii, uimiţi de mărimea colosală 
a efectivelor sub arme, îl numesc cu drept” 
cuvânt. «răsboiul „efectivelor mari». | 

| «Fiecare din acește numiri şi caracterizări 
sunt exacte, dar cea mai generică, aceea care 
le cuprinde pe toate e desigur «răsboiul Au- 
Tului». . 

«Și muniţiunile şi căile ferate şi submari- 
„nele—totul se cumpără cu aur, şi Statele 'cele 
mai bogate au cei mai „mulţi sorți ca să iasă 
învingătoare. aa 
"«Odată, învederat acest lucru, toate Statele 

intrate în: luptă au căutat să-şi mărească, sau 
să-şi manţină, stocul: de. aur. Ca urmare a 
acestei necesităţi, toate ţările au oprit exportul 
aurului. Şi cu toate aceste, aurul nu. poate fi 
reţinut în ţară în: împrejurările de azi (vor- 
bind! de ţările beligerante). -. 

«Să luăm, de. pildă, pe Franta. Stocul de 
aur al Băncei Franţei crescuse în ultimul 
an cu 800 milioane. Răshboiul a redus comerţul 
exterior al Franţei, a redus deci şi intrarea, 

c
c
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aurului în ţară. Pe de altă parte industria 
franceză are nevoie de multe :materii prime 

pe care le aduce din. străinătate plătindu-le 

cu aur. Apoi muniţiile şi. materialul de răs= 

boiu procurate de America, le plăteşte tot cu 

aur. Apoi o'mare scădere a, intrării: aurului. 
în Franţa o cauzează neplata, cupoanelor mul- 

tor împrumuturi făcute. în această ţară de 

State cari se află azi în răsboiu. Și străinii, 

cari altă dată intrau în Franța în număr 

atât de mare, au încetat a :mai vărsă zecile, 

şi sutele lor de milioane în 'aur. : 

“ «Pe deoparte plăţile cari trebuesc făcute în 

aur au crescut, pe de alta intrările, auruiui 

au scăzut. A aie 

«Pentru a protege aurul sa făcut o: lege 

care opreşte exportul . lui 'subt orice. formă, 

făcând o singură excepţiune pentru Banca 
Franţei, prin care se fac plăţile pentru străină: 

tate. Apoi, paralel cu această măsură s'a făcut 

apel la patriotismul francez, pe care panica 

mobilizării îl abătuse. De atunci deţinătorii 

de aur vin necontenit să-l schimbe în bilete 

de bancă, şi varsă milioanele de aur în casscle 

Dăncei.. - aaa ia n
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«De altfel, şi în alte ţări beligerante sub- 
scrierile la împrumuturile de răsboiu dove 
desc că popoarele fac serioase sacrificii ma- 
teriale pentru apărarea patriei. 
„«Ce va fi la sfârșitul uriaşului răsboiu? Cum 

se vor reface stocurile de aur, risipite astăzi 
fără prea multă tocmeală cu uşurinţa nece- 
sităţilor inexorabile? 
«Cum se vor lichidă uriașele operaţiuni fi- 

nanciare de aproape 200 miliarde, cât se zice 
că, costă până acum răsboiul mondial? 
“Până atunci trebue să constatăm că arnz 

de căpetenie a răsboiului actual e drugul de 
aur din pivnițele băncilor de emisiune a dife- 
vitelor State. . , 

Da, lipsa. drugului de aur a pus capit ras 
boiului ruso-japonez din 1904—1995. 

In. acest Tăsboiu, bătălia financiară 2 
acelaş loc ca bătălia dintre armatele pl” 
nice. Pacea. dela Portsmuth, care nu a Sti făcut de loc pe Japonezi, a fost primii de d 

causa cauza pu birii batalioanelor lor i 
la începutul răsboji or lor. In Fo eră de 1.450 milioane ; în i datoria RP 

> *" Mantie 1003, ca se ridi , 

jinut
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la 4.830 milioane; sau o diferenţă de 3.380 

milioane la cari, dacă se adaugă împrumutul 

dejă autorizat şi cheltuelele celor două budgete 

anuale, se poate evaluă cheltueala -totala a 
răsboiului la 5.120 milioane lei. 

Ruşii au cheltuit şi ei aproape 7 miliarde. 

-Dar, la cheltuelele făcute de Japonia trebue 

să adăugăm încă 1.320 milioane cheltuiţi cu 

refecţiunea, flotei şi armamentului, cu răs- 

plate, pensiuni, etc.; adică în total 6.440 mi- 

lioane lei. Japonia urmărind o politică. de 

cuceriri şi-a sleit finanţele în curs de 17 luni, 

căci e uimitoare sforțarea financiară .ce a 

făcut Statul de a găsi să cheltuiască lunar 

câte 270 milioane pentru răsboiu,. când în- 

tregul său venit anual, budgetar, nu eră de 

cât de 570 milioane. | 
Japonia a fost deci obligată, după 17 luni 

de răsboiu, să înceteze răsboiul şi să pri- 
mească tratările de pace cu Rusia. Ea a tre- 

buit să renunţe la indemnitatea de răsboiu, 

de care aveă atâta trebuinţă, şi să se mulţa- 

mească cu preţul păcei admis de Rusia. 

Pentru a face răsboiul trebuesc trei lucruri: 

10 bani; 20-iar bani; 3 încă, bani. Colonelul 

80572 8.
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„ «De altfel, şi în alte țări beligerante 'sub- 
scrierile la împrumuturile ds răsboiu dove- 
desc că popoarele fac serioase sacrificii ma- 
teriale pentru âpărarea patriei. 
„„«Ce va îi la sfârşitul uriaşului răsboiu? Cum 
se. vor reface stocurile de aur, risipite astăzi 
fără. prea, -multă tocmeală cu uşurinţa nece- 
sităţilor inexorabile ? . - - 
«Cum se vor lichidă uriașele operaţiuni fi- 
nanciare de aproape 200 miliarde, cât se zice 
că costă până acum răsboiul mondial ? | 
«Până atunci trebue să; constatăm că, arma 

de căpetenie a răsboiului actual. e drugul de 
aur din pivnițele băncilor de . emisiune a dife- 
vitelor State. , | 
“Da, lipsa, drugului de aur a pus capăt răs- 

boiului ruso-japonez din 1904—1905. 
In acest răsboiu, bătălia, financiară a ţinut 

acelaş loc ca, bătălia dintre armatele potriv- 
„nice. Pacea, dela Portsmuth, care nu a satis- 

făcut de loc pe Japonezi, a fost primită, de ei 
nu din cauza, slăbirii batalioanelor lor, ci din cauza, secării finanţelor lor. In. Fevruar 1904, la începutul răsboiului, . datoria . Japoniei eră, de 1.450 milioane ; în Martie 1906, ea, se ridică
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la 4.830 milioane; sau o diferenţă de 3.380 

milioane la cari, dacă se adaugă împrumutul 
dejă autorizat şi cheltuelele celor două budgete 

anuale, se poate evaluă cheltueala totala a 
răsboiului la 5.120 milioane lei. 

Ruşii au cheltuit şi ei aproape 7 miliarde. 

„__-Dar, la cheltuelele făcute de Japonia trebue 
să adăugăm încă 1.320 milioane cheltuiţi cu 

refecţiunea flotei şi armamentului, cu răs- 

plate, pensiuni, etc.; adică în total 6.440 mi- 

lioane lei. Japonia urmărind o politică. de 

cuceriri şi-a sleit finanţele în curs de 17 luni, 

căci e uimitoare sforțarea financiară .ce a. 

făcut Statul de a găsi să cheltuiască lunar 

câte 270 milioane pentru răsboiu,. când în- 

tregul său venit anual, budgetar, nu eră de 

cât de 570 milioane. 

Japonia a fost deci obligată, după 17 luni 

de răsboiu, să înceteze răsboiul şi să pri- 
mească tratările de pace cu Rusia. Ea a tre- 

huit să renunţe la indemnitatea de răsboiu, 

de care aveă atâta trebuinţă, şi să se mulţa- 

“mească cu preţul păcei admis de Rusia. 

Pentru a face răsboiul trebuesc trei lucruri: 

10 bani; 20.iar bani; 30 încă bani. Colonelul 

82572 8.
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Cordonnier, autorulim portantei monografii «les 
Japonais en-Mandchourie», citată de mai multe 
ori în cursul. acestui studiu, stimă, în 1912,— 
călăuzându-se de cheltuelile făcute deJ aponia,— 
ca, în cazul unui răsboiu, Franţa cu budgetul 
său. de 4 miliarde, va. puteă cheltui în fiecare 
lună jumătate din. veniturile anuale, adică 24 
miliarde lei într'un an de răsboiu, 

„ Pentru a; puteă face faţă, unor sarcine atât 
de grele, statele sunt datoare să dee o bună 
orientare politicei lor financiare, să mărească 
"depositele statului Şi să asigure concurenţa 
izvoarelor financiare la. satisfacerea trebu- 
inţelor armatei mobilizate. 

Pregătirea forţelor financiare ale unui stat 
în timp. de pace Şi mobilizarea lor. în timp 
de răsboiu este cheia — de sigur, de aur —, 
care singură deschide şi închide Tăsboiul. Re- 
zolvirea acestei grele probleme trebue să facă 
preocuparea, zilnică a, oamenilor de stat, căci 
lipsa unei bune pregătiri poate compromite 
operaţiunile militară cele mai bine pregătite. 

Se poate întâmplă ca, o țară, care şi-a pre-



115 

gătit. finanţele în vederea răsboiului, să. nu 

poată, intră. la (timp în răsboiu, sau să nu-l 

poată continuă, din cauza, lipsei mijloacelor 

de acţiune; Cazul întâiu. priveşte pregătirea 

materială a armatei; cazul. al doileo,.mobili- 

zarea, industriei ţării. De acest din urmă mă 

voiu ocupă aci. 

Presupun că armata. : a. avu tot ce i-a tre- 

buit 'când.a intrat în-răsboiu. In.ce limite? In 

practică nicio armată, nu are tot ce-i trebue 

când se mobilizează, iar după mobilizare golul 

în partea materială a unei armate merge cres- 

când potrivit cu durata răsboiului. Cauzele cari 

nase golul sunt două: una permanentă, con-. 

sumarea şi uzarea; alta, accidentală, per- 

derile.: 

Statele sunt datoare să iee măsuri din timp: 

„de -pace ca, să întreţie stocul materialului de 

răsboiu de toate categoriile, după cum întreţin 

efectivele armatei. Această întreţinere se face 

prin: înlocuire şi prin reparaţiune. Inlocuirea 

se face: din depozitele armatei, de industria, 

statului, sau cea. privată, din ţară; şi de in- 

dustria, străină, dacă. hotarele ţării nu sunt
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închise. Intreţinerea se face în atelierele Şi 
stabilimentele Statului, sau în cele private. 

E foarte însemnată, această chestiune, şi 
totuşi constat că - armatele beligerante — şi 
unele chiar din cele mai bogate — au negli- 
jat-o, din cauza greşitelor socoteli ce s'au făcut 
din timp de pace, întemeiate. pe informaţiu- 
nile culese din ultimile răsboaie şi mai cu 
seamă din cel mandciurian, şi pe doctrina 
răsboiului. | 

E cunoscută de toţi înverşunarea. cu. care 
luptă armatele beligerante pe cele două mari 
fronturi. de operaţiuni, unde din primele zile ale răsboiului s'au daţ luptele cele mai crân- 
cene. Germanii, în deosebi, sau dedat în pri- 
mele luni la o adevărată, orgie de focuri de tun, de mitralieră şi de puşcă. La cea mai mică alarmă, mitralicrele lor aruncă pe câmp adevărate pânze de gloanţe fără chiar să caute: ţinta; tunurile lor bat zi Şi noapte poziţiile vrăşmaşe Şi la cel mai mie semn de mişcare acopere cu o adevăraţă ploaie de gloanţe, des- cărcate de şrapnele, tot terenul văzut şi ne- văzut din faţa, baterielor lor. E de prisos cred să amintese extraordinara întrebuințare. de
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muniţiuni făcută în luptele îndelungate dela. 

Ypres, Souchez, Soissons, pădurile de pe dealu- 

rile Argonnci, podişul dintre Meuza și Mozela, 

şi munţii Vosgi. Pe frontul de Est, Germanii, ca 

să pregătească spargerea frontului din sectorul 

Dunaetzului, au întrebuințat, se zice, 1500 guri 

de foc de diferite calibre, cari au tras 700.000 . 

proiectile. Işi poate cineva da seama de urgiea 

uraganului de oţel şi plumb, care s-a deslăn- 

țuit asupra întăririlor şi trupelor armatei a 

3-a rusă? Ca și Germanii, Francezii au între- 

huinţat, fără nici o măsură, focul, răspunzând 

prin râsipa risipei de muniţiuni. In luptele de 

pe podişul dela Nord de Arras, în cursul lunei 

Mai, ei au strivit rezistenţa, Germanilor arun- 

„când peste 200.000 proiectile asupra poziţiilor 

dela Carancy şi 300. 000 la începutul acţiunii 

-ofensive din Artois. 

Dar, această întrebuințare de focuri violente 

- si aproape nesfârşite, a avut ca rezultat: se- 

carea rezervelor de muniţiuni şi uzarea ar- 

mamentului. ” 

Prin uzarea, țavei și a ghinturilor soliditatea 

tunurilor şi puştilor nu se compromite, numai 

.
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preciziunea, tragerii şi Justeţea, lor vor suferi, 
şi aceasta e mult. 

Gurele de foc cu cât sunt de calibru mai 
mare cu atât se uzează mai răpede. Aşa de 
pildă: un tun de marină ae 305 mm., care 
aruncă un obuz de 420 Kgr., e scos din ser- 
viciu după 200 lovituri, din caza tocirii ghin- 
turilor țăvei; tunul de 340 după 180 lovituri; 

“iar mortisrul german de 420 mm., numai! 
după 65 sau 70 lovituri trase. Tunul francez 
de 75 mm. rezistă mult mâi bine, căci nu 
începe să peardă justeţa și bătaia de cât după, 
3000 lovituri trase. (Se spune că orice tun de 
câmp, care a-tras. 3000 lovituri, e trimis-la | 
arsenal pentru a se repară); 
Puşca rezistă -bine Ja uzură, dacă are ţava, 

bine întreţinută şi nu e curăţită prea des; ea, 
- poate să dureze mai multe luni Și chiar până la sfârşitul tnui mare 'răsboiu, fără ca. preâci- “ziunea să i se modifice simţitor. Sau văzut 
puşti, cari au putut trage în bune condițiuni până la 4000' cartuşe. Preciziunea .puştei aflată. în 'serviciul armatei Statelor-Unite începe să 
sufere după 1500—41600 cartuşe trase. 

După Generalul Langlois, fiecare tun de
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câmpie trebue 'să dispună de un aproviziona- 

“ment maximum de 5000 lovituri (socotind 10 

zile de luptă cu o consumare maximă de 
500 lovituri de zi) și minimum de 3000 lovi- 
turi. Regretatul general scotea această cifră 

din observaţiunile făcute în răsboiul mand- 

ciurian aplicate la un mare răsboiu european, 

şi cred că, prevederele lui se verifică în bună 

parte de actualul răsboiu. Cât pentru dotaţia 

infariteriei, cred că 2000 lovituri de puşcă vor 

satisface trebuinţele răsboiului. 

Cum vedem dotația maximă a tunurilor 

de câmp şi a puştelor infanteriei corespunde 

duratei lor de serviciu maxime. In cazul unui 

răsboiu mai îndelungat, puştile şi tunurile, cari 

vor trage peste limitele arătate, vor :trebui 

scoase 'din serviciul. frontului din cauza uzării 

țăvei şi trimise la arsenalele de reparaţiuni. 

Dar, în afară de ţăvi, cari cum vedem au 

o durată mare de serviciu, tunurile şi puştile 

au un număr de organe mult mai -delicate; 

cari se scot răpede din serviciu (cum e apa: 

ratul de ochire la tunuri, aparatul de închi- 

dere, afetul, etc.), şi cari tiebuesc înlocuite, 

sau reparate.
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In ceeace priveşte dotaţiunea ce am. fixat 
pentru muniţiuni, se ştie că nu poate fi pro- : 
curată în întregul ei din timp de pace, fiinacă, 
pulberile, sau materiele explosibile, cu cari 
sunt încărcate, au o durată de traiu peste 
care nu se poate trece fără ca ele să nu-şi 
peardă calităţile balistice. Așă de pildă, -pul- 
berea, din cartuşele infanteriei nu trebue con- 
servată mai mult de zece ani. Urmează dar 
că stocul de pace va fi mult mai redus; dar 

„ Pentru a asigură stocul de răsboiu trebue să 
existe în ţară: materiele prime necesare aces- 
tui stoc şi ateliere rânduite pentru fabricarea 
muniţiunilor infanteriei Şi artileriei. De această 
chestiune m'am interesat mult ca ministru, 
Şi la plecarea mea, din minister am lăsat stu- dii complecte pentru. mărirea capacităţii de lucru a marilor stabilimente de artilerie. In intenţiunea mea eră ca arsenalul armatei să fie complect reorganizat împărţindu-l în două: O secţiune, unde se găsește, având ateliere pen- tru construcţiunea, trăsurilor armatei Şi ateliere entru repararea, Şi chiar fabricarea, armelor | portative ; şi alta, instalată pe alt teren, spe-
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ial orgânizată pentru fabricarea, proiectilelor 
şi turnătorie. - | 
„Dar trebuinţele unei mari armate sunt nu- 

'meroase şi foarte variate, iar industria militară, 
oricât de bine și de complect organizată ar fi, e 
incapabilă să le satisfacă pe toate ; de aceea 
e nevoie ca Administraţiunea Militară să stu- 
dieze din timp de pace rechiziţionarea, fabri- 
celor şi stabilimentelor industriale din ţară, 
de cari va aveă nevoie în timp de răsboiu, 
iar Statul să acorde subvenţiuni pentru insta- 
laţiunile şi dotarea, lor cu cele necesare pen- 
tru fabricatele speciale ale armatei. Cu modul | 
acesta, ele vor fi oricând în stare de a A re- 
-chiziţionate şi puse în serviciul armatei. 

Mobilizarea, industriei private e de mare 
însemnătate în zilele noastre. Dar aceasta, 
trebue făcută cu rost şi socoteală din timp de 
pace, pentru a coordonă toate mijloacele ma- 
ieriale şi personale. Baza. organizării acestei 
mobilizări este recensământul stabilimentelor 
industriale şi controlul lucrătorilor industriali, 
ţinut pe categorii. Cei găsiţi trebuincioşi, după 
planul de mobilizare, vor fi mobilizați pe loc 

întocmai ca. personalul căilor ferate şi al ad-
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ministraţiunii poştelor, telegrafului şi telefoa- 
nelor. 

O bună organizare a mobilizării industriale 
cere ca, pe lângă Ministerul de Răsboiu, să. 
funcţioneze comisiuni mixte industriale : o co- 
misiune pentru industria, armamentului, muni-- 
fiunilor, explosivelor, materialului technic şi de 

- transport; o comisiune pentru industria alimen- 
tarăşia îmbrăcămintei ; şi o comisiune sanitară ; 

” toate compuse din specialiști militari şi civili şi 
legate de organele speciale şi răspunzătoare ale 
administraţiunii răsboiului. Acestor comisiuni 

„le revine sarcina de a coordonă toate mijloacele 
ţării şi de a pregăti mobilizarea lor, ajutându-se 
de organele militare referente (personalul tech- 
nic al artileriei şi al geniului, personaluladmini- 
strativ şi personalul sanitar) şi de biurourile de : 
recensământ şi rechiziţiuni, cari funcţionează. 
pe lângă fiecare cerc de recrutare. 

Țările mari pot dă o altă organizare. An: 
glia, :a cării pregătire militară eră la, începu- 
tul răsboiului în stare embrionară, văzându-se | 
ameninţată de lipsa, de muniţiuni şi de mate: . 
rial de răsboiu, a înființat acum trei luni, subţ. 
presiunea trebuinţei «un minister, zis, al miu-
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niţiunilor», şi rezultatele dejă dobândite par a. 

fi bune după cum mărturisește primul mini- 
stru, d-l Asquith, în discursul cu care închide: 

parlamentul (17 Iulie st. v.): «ministru Lloyd 
George, care a adunat împrejurul său o ple- 
iadă de specialişti, a reuşit să organizeze pro- 

„ ducţiunea industrială a materialelor necesare: 
pentru continuarea, viguroasă a răsboiului, pe: 

o bază pe care nimeni nu ar fi visat-o».. 

In Franţa, înaintea acestui răsboiu, există, 

pe lângă ministerul de răsboiu, un sub-secre- 

tariat de stai care îngrijă de partea admini- 

strativă, a armatei. După lecţiunile învăţate în 

cursul anului de răsboiu, s'a mai înfiinţat pe: 

rând: un sub-secretariat pentru muniţiiinile de: 
răsboiu, şi un sub-secretariat al sănătăţii (ser- 

viciele sanitare). Titularii acestor trei sub-se- 

cretariate, cari au rang de miniștri, strânşi 
în jurul ministrului de răsboiu, organizează. 
exploatarea, părţii industriale refârente şi în- 
grijesc ca armata, să fie îndestulată la, timp. 
cu tot ce-i trebue pentru â luptă, d, trăi, şi. 
a-şi îngriji sănătatea. 

„Organizarea ce propun e identică cu acea- 

sta, cu deosebire că înlocuesc sub-secretarii
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de stat, cari în organizarea noastră nu pot 
„există, şi nici nu e trebuinţă de ei, cu inspec- 
torii generali respectivi dela ministerul de 
Tăsboiu, cari au, şi trebue să aibă, capacitatea 
şi răspunderea, pregătirii armatei. 

In fine, pentru a pune în legătură această or- 
ganizare, în vederea trebuinţelor majoare ale 
răsboiului, cu regimul nostru parlamentar, 
controlul permanent al pregătirii trebue să 
revină comisiunilor parlamentare, permanente, 
alese de Senat și de Camera deputaţilor. 

. Za 1 

Intrun articol întitulat «L'Acadâmie des 
Sciences et la Guerre» !), d-l Gaston Bonnier, 
membru al Academiei de Ştiinţe din Franţa, 
spune că, pe lângă serviciile aduse Armatei . 
Si Națiunii, de cari s'a putut vorbi, 

«Mai sunt şi altele aduse apărării naţio- 
nale de membrii Academiei de Ştiinţe, dar 
asupra cărora nu se poate insistă, înainte de a se sfârşi răsboiul: aceste privesc invenţiu- tii 4 

1) La Revue hebdomadaire. No. 12 (20 Mars, 1915) Paris. | . ! 
..
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nile tehnice pentru perfecţionarea armelor 
de răsboiu, artileriei, aviaţiunii, reperajului 
exact al locului unde se găsesc bateriile duş- 
manului; chestiunile de ravitaliare, proble- 
mele agricole impuse de scăderea mânei de 

„lucru din cauza mobilizării, etc». 
In mica sa'.cuvântare, din şedinţa dela. 

3 August 1914, prezidentul Academiei de Ști- 
inţe zice: «In situaţia în care se găseşte Pa- 
tria, sunt sigur a fi interpretul tutulor mem- 
brilor Academiei, nemobilizaţi de un serviciu. 
public, declarând în numele lor că se ţin la. 
dispoziţia Guvernului pentru a ajută Apă- 
rarea Naţională, fiecare în specialitatea sa». 

La 10 August, academicianii sau grupat. 
pentru a constitui şase comisiuni ale Apărării | 
Naţionale: Mecanica şi Aviaţiunea.; Telegrafia 
fără fir; Radiografia; Himia, şi Explosibilele;. 
Medicina, Hirurgia şi “Higiena; Alimentarea... : 

Prin aceasta, ştiinţa franceză a fost mobili-- 
zată pentru apărarea, Patriei. 

Aceste secţiuni s'au pus în legătură cu toate: 

organele armatei, au început lucrul și rezulta-- 

tele nu au întârziat. Rămâne ştiut că, nu se: 

pot aminti decât acele de cari se poate vorbi:
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Chiar în ziua de 10 August, q-l Delorme a 
comunicat . Academiei un apel. adresat hirur- 
gilor asupra necesităţii de: a înlătură. pe cât 
cu. putinţă amputaţiunile. Academia de ştiinţe 
-a trimis apelul acesta tutulor medicilor capi 
-ai formațiunilor: din interior şi rezultatele do- 
bândite au fost de cea; mai mare importanţă, 

La 5 Octombrie, d-l Delorme a.cetit, Acade- 
miei un foarte interesant memoriu întitulat: 
-Consideraţiuni generale asupra tratamentului 
Tănilor de răsboiu; şi..studiul său are cele 
mai bune urmări pentru îngrijirea răniților, 
căci provoacă. noui mijloace preventive contra 
tetanosului şi face să fie: întrebuințate chiar 
la, ambulanţele divizionare, iar nu înapoi; prin 

„aceasta, scapă de moarte şi de mutilare o 
mulţime: de răniţi. Sa 

- Un profesor: de himie: dela Sorbonna, exa- 
minând o serie de obuze ; germane, găseşte 
în ele-o pulbere, constituită dintr'un. amestec 
de mai multe varietăţi de fosfor, care putea 
fi introdusă,. într'o cantitate oarecare, în-cor- 
pul rănitului de. gloanţele, sau de sfărămătu- 
rile, proiectilului: de 77. Existenţa : fosforului 
fiind cunoscută şi ştiinau-se - că el alterează
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ţesăturile omorând celulele, şi constitue un 
„teren favorabil culturei. microbilor introdușşi 
în corp de:pământul sau de bucățele de haine 
aduse de gloanţe, sa recomandat hirurgilor 
să debrideze larg rănile şi să; curețe cu cea 
mai mare grijă toate rănile făcute de Şrap-. 
nele şi de sfărâmăturele de obuze. 

D-l Amar a comunicat Academiei rezultatele 
experienţelor făcute asupra, raporturilor dintre 
alimentare și forţa luptătorilor, şi conchide 
că, în tradiţiunile alimentare ale popoarelor, 
se găsesc adevăruri fiziologice de cari higiena 
alimentară trebue să ţină; samă: un soldat 
hrănit după, tradiţiunile sale îşi va vedea forţa . 
musculară mai bine păstrată, şi chiar sporită, 
decât. daca, ar fi supus unui regim alimentar 
mai bun şi mai hrănitor, dar cu care nu a 
fost încă, deprins. . 

Printr'o notă: comunicată Academiei, la 3 
| Noembrie, d-l Le Roy arată -că a: ajuns să 
realizeze impermeabilitatea, improvizată a, hai- 
nelor. întrebuințate de soldaţi în răsboiu, după 
ceau fost confecţionate şi chiar purtate ; şi Aca- 
demia, recomandă, procedarea întrebuințată: 

Din puţinele:citate se vede -de ce impor-
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tanţă este pentru o armată în răsboiu gru- 
„parea forţelor ştiinţifice în folosul apărării na- 

| ționale; şi când se va, şti tot folosul ce au tras 
armatele din munca intelectuală a oamenilor 
de ştiinţă. din Franţa, Germania, Anglia, etc., 
atunci se va vedeă ce însemnătate are expre- 
siunea ce întrebuinţez: «mobilizarea. ştiinţei». 

Da, în Germania, ca şi în Franţa, întreaga, 
Ştiinţă a fost mobilizată în folosul răsboiului 
naţional. Armatele sunt insoţite de consilieri 
ştiinţifici, pe cari comandamentele îi consultă, 
asupra prevederilor meteorologice, asupra. 
mijloacelor sanitare impuse de împrejurări 
şi de trebuinţele momentului, asupra. alimen- 
tării zilnice a, trupelor, asupra mijloacelor 
himice întrebuințate de adversar în luptă, 
asupra măsurilor de salubritate Şi higiena ce 
trebuesc luate în diferite împrejurări pentru 
a ocroti sănătatea, armatei, etc. 

In Franţa, ca şi în Germania, laboratoarele 
şi cabinetele de lucru ale oamenilor de ştiinţă, 
ca şi aşezămintele de cercetări Ştiiriţifice, s'au 
pus în serviciul armatei ; şi toată munca lor 
nu urmăreşte decât un singur scop: să stoarcă, 
din ştiinţă tot ce foloseşte . conducerii răsbo-
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iului. Deviza științei nu mai e azi umanitatea 
ci salus patriae. i 

- Ştiinţa românească, reprezentată prin secţia 
Ştiinţifică a Academiei Române şi prin Facul- 
tăţile de Ştiinţă şi Medicină, are aceeaşi dato- 
rie de îndeplinit. Sunt încredinţat că o va în-. 
deplini, chiar înainte de a bate ceasul. 

30, Pregătirea Armatei. 

Un scriitor militar a, scris undeva că o na- 
fiune trebue să aibă armata politicei sale, sau 
politica armatei sale. Aa 

Când politica unei ţări urmăreşte un scop 
— îndeplinirea, unei aspiraţiuni, — ea trebue să, 
consulte organul competent al armatei, care 
singur e în stare a-i arătă mijloacele mate= 
riale prin cari ţara - va puteă, atinge scopul 
ce urmăreşte. Politica, făcând cumpănă între 

profit şi pagubă, între scop şi sarcinele impuse 

de scop, va decide dacă trebue, sau nu, să 

acorde armatei ceeace-i cere pentru a atinge 

scopul urmărit. 

Fără un acord desăvârşit între organele 

răspunzătoare ale Armatei şi Politică, nu se. - 

82572 9
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poate atinge idealul unei naţiuni. Armata unei 
țări trebue privită ca barometrul aspiraţi- 
unilor ei. Când i se-sporeşte efectivul, sau i se 
îmbunătăţeşte armamentul, se simte că aspi- 
raţiunile, sau ambiţiunile țării, merg crescând; 
când va fi dată uitării, sau i se va reduce 
efectivul, atunci se va vedeă că aspiraţiunile 
țării sunt în descreştere, sau chiar părăsite. 

Creşterea efectivului armatei noastre dela 
1866 până la 1877 şi înzestrarea ei cu un ar- 

„mament nou: şi de bună calitate, a făcut să 
se vadă aspiraţiunile domnitorului Carol: qo- - 
bândirea ncatârnării României. 

Politica imperialistă a Japoniei sa rezămat 
totdeauna pe o armată din ce înce mai nu- 
meroasă şi mai bine pregătită pentru răsboiu. 

- Când armata e pregătită de acţiune, poli- 
tică poate radică vocea şi formulă, voinţa :ei. 
Politica, e stăpâna şi armata servitoarea ei 
devotată; dar politica nu trebue să : ordone 
decât când praful de puşcă s'a uscat şi baio- 
netele s'au ascuţit. . 

A pregăti o armată, înțeleg a-i da puterea ! 
numerică maximă, pe care populaţiunea ţării 
e în stare s'o suporte; a-i da cea mai com-



  

131 

plectă pregătire de răsboiu printr'o instruc- 

țiune sănătoasă şi susținută; a o înzestră, cu 

tot ce-i trebue ca să lupte.şi să trăească; în 
fine, a-i da, un bun comandament. | | 
Și în privința pregătirii armatei, răsboiul 

«de azi ne-a făcut să învăţăm multe într'un an. 

Organizarea, numărului a fost lăsată la o 
parte de unele din ţările beligerante. Anglia 

a neglijat-o până acum cu desăvârşire, iar 
astăzi face storțări uriașe ca să-şi improvi- 

zeze armata de care are trebuinţă politica sa. 

De sigur că acum, dându-și sama de peri- 

colul la care a, expus-o actualul .răsboiu, va, 

renunţă la o lege militară, care trebuiă de 

mult îngropată, şi va, introduce serviciul obli- 

gator.-Ea s'a convins astăzi că, tăria, ce-i dă- 

deă, situaţiunea, ei de putere insulară, a slăbit 

de când ştiinţa răsboiului a, deschis drumuri 
noui armatelor în aer şi pe sub apă. 

Armatele, pe cari Anglia trebuiă să le aibă 

înainte de răsboiu, ea a început să le orga- 

nizeze după începerea, răsboiului. | 

- Belgia a. fost surprinsă : de răsboiu tocmai 

-după ce pusese, abia, de un an, în aplicare noua 

lege militară, care eră menită să-i dee o ar- 

a
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mată, dacă nu în raport cu populaţiunea ei, 
cel puţin destul de tare pentru a putea face 
faţă, aliată cu o mare putere, unei invaziuni. 
Când răsboiul a, izbucnit, a lipsit armatei bel. 

_giene puterea numărului; şi acestei lipse se 
datoreşte în parte răpedea, cădere a cetăților 
sale. 

E 
Puterea numerică a armatei ruseşti a, fost. 

cu totul inferioară puterii numerice a popu- 
laţiunii sale. Cauzele sunt multe şi de ordine: 
diferite; ele nu încap în cadrul acestui studiu. 
Mă mulţumesc a constată faptul: Rusia, e în: 
plină evoluţiune socială; din această cauză. 
toate instituțiunile ei sufer. | 

Puterea numerică a armatelor germane şi 
franceze a fost bine pregătită şi deopotrivă. 
întrebuințată. | | 
..Dintre toate armatele beligerante, singura. 

care a avut o pregătire tecnhnică şi materială. 
aproape complectă la începutul răsboiului, a, fost armata germană; şi din acest punct de vedere ea va constitui multă vreme prototi- pul armatei" pregătită de răsboiu. Ea nu nu- mai că a reţinut tot ce a avut de învăţat din răsboaiele trecute, dar pare chiar că a pă-
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truns şi tainele viitorului, căci mai nimic, din 
ceeace altora sa părut! neașteptat, pe ei nu 
i-a surprins. 

Un exemplu, între atâtea. 

In 1886, tacticianii germani susțineau că 
atacurile bruscate vor şti să învingă chiar şi 
rezistenţa cetăților celor mai tari, ne cum pe 
a armatelor cari luptă pe poziţii deschise, şi 
au formulat chiar metoade de atac în toate - 
amănuntele lor. Metoda generalului von Sauer 
-e cunoscută, cred de mulţi. Pentru a o pune 
în aplicare sa înzestrat armata cu artilerie 
grea de armata (cu tragere curbă şi înhă- 
mată), şi mai târziu s'au construit gurile de 

“foc de foarte mare calibru, transportate cu 
auto-tractoare. Această artilerie eră menită 
să curăţe dela distanţă mare toate obstaco- 
lele, şi să destrugă rezistenţele pasive şi orga- 
nele de luptă din sectorul ales pentru spar- 

:gerea, frontului. Vechia tactică a răsboiului 

de asediu, precum şi a atacului şi apărării 
poziţiunilor, păreă clasată în archiva, ştiinţei 
retrospective a răsboiului. 

Când s'a cunoscut aceasta, toate ţările s'au 
gândit ce ar puteă să mai dee armatelor ca,
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să, poată începe lupta la, distanţe cât se poate 
mai mari: pistoale automatice cari bat departe, 
puşti cu bătaie mare, guri de foc de calibru : 
mare cu bătaie mare şi cu putere de destru- 
-gere şi mai mare. Cu un cuvânt totul trebuiă, 
să fie armonizat: masse mari de luptători, 
arme cu bătaie mare, fronturi de lupta mari, 
pregătirea, şi. începerea acţiunii la distanțe 
mari. Totul eră: mare, colosal. Dar, tot întin- | 
zând spre mai mare, legea contrastelor s'a va- 
rificat: prea marele s'a isbit de prea micul. 
Și atunci multe armate au constatat că, aler-. 
gând după prea mare, au scăpat din mână ar- 
mele cari le trebuiau pentru prea, mic, că mij- 
loacele de luptă la distanţe mari le au luat din 
mână mijloacele pentru lupta la distanţe mici. 

Germanii însă, deşi puneau în evidenţă nouile 
metoade de lupta, cari păreau a-i fi. făcut să. 
uite pe cele vechi, urmăreau cu cea, mai mare 
atenţiune evoluţiunile artei răsboiului Şi căutau. 
a-i satisface toate trebuinţele. 

Astfel, deşi arta, specială a răsboiului de 
asediu păreă altora părăsita 'de Germani, la. 
marele Stat-major german se găsiă că, ofițerii 
de stat-major nu cunosc în „ajuns. toată arta.
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conducerii răsboiului de asediu, şi se propunea 

chiar ca la marile comandamente serviciul 

operaţiunilor să, fie constituit din două sec- 

țiuni: a.operaţiunilor de câmpie şi a operaţiu- 

nilor de asediu. Mai mult încă, în regulamentul 

lucrărilor de campanie al trupelor de infan- 

terie se introduceă un întreg capital asupra 

lucrărilor de pământ, ce are de executat in- 

fanteria la atacul unei cetăţi sau poziţii în- - 

tărite (atacul regulat, după vechea, şcoală vau-. 

" banieană). Cu alte cuvinte, armata germană, 

care preconiză răsboiul ofensiv, atacul bruscat, 

_cruţarea trupelor, nu uită să înveţe şi vechea 

metodă care cere timp şi răbdare. 

Care poate fi explicarea acestui paradox? 

Cred că am găsit-o. Neapărat că, metoda ger- 
mană eră în acord cu tendinţele școalei (doc- 

trinei) germane, care rezultă din combinarea 

massei cu iuţeala în orice acţiune. Dar, Ger- 

manii s'au gândit şi la, mijloacele adversarului. 

De pildă, șau zis: Mijloacele de cari dispunem, 

gurile. de foc de 28, 305, 420, pe care le putem 

aduce cu armata, sunt în stare să lupte cu 

armamentul fortăreţelor construite de Francezi 

şi Belgieni până la sfârşitul veacului al 19
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(tunuri şi obuziere de 13 Şi 21) şi să-l distrugă ; dar dacă, întâmplător, vor adoptă Şi ei aceleași calibre şi ni le vor opune, lupta de artilerie atunci făcându-se cu arme egale, cetăţile vor puteă, rezistă atacurilor bruscate, şi atacatorul ca să le poată, Cuceri, va trebui să ducă o luptă, îndelungată şi pas cu pas.iAceeași jude- cată se aplică şi acţiunii împotriva pozi țiunilor Organizate defensiv, Şi judecând astfel, ei au căutat să dee armatei nu numai metode de lupte şi regulamente de lucrări, ci și arma- mentul şi materialul necesar de luptă. Şi atunci,. când, după, retragerea, lor dela, Marna, Germanii au fost siliţi să încâapă răshoiul de Şanţuri, ei au dispus de tot ce le trebue pentru a face faţă noui Situaţiuni în care se găseau: mortiere mici de sistem vechiu, aruncătoare de bombe de sistem Krupp, aruncătoare de mine (Minen'werfer), : de diferite calibre, cu Cari puteau să bată Şanțurile vrăjmaşe la, . distanțe mici şi să, distrugă şi pe apărători 

linielor: lor şi să Supra vegheze mişcările vrăj- maâşului, fără ca observatorii să fie văzuţi şi
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expuşi loviturilor adversarului, Ei au dispus 
de bombe de mână (granate) pentru lupta, din 
şanţuri. In fine, au dispus de un personal 
instruit și înzestrat cu materialul trebuincios 
pentru «lupta zisă de mine», pe care au în- 
trebuinţat-o pe o scară foarte mare. 

Deşi surprinşi la început, Francezii au putut 
în curând opune arme egale unei situaţiuni 
la care nu se aşteptau. Ei au găsit în depo- 
zitele lor vechile mortiere _neghintuite, au 
construit rapede în uzinele. lor aruncătoare 
de mine, au întrebuințat cu profuziune gra- 
natele aruncate cu mâna, au pus:la lucru 
minarii Geniului; Şi în curând lupta, după 
noua ei formă, s'a, însghebat pe tot frontul 
în condițiuni de o perfectă, egalitate. 

Un singur lucru a lipsit armamentului 
francez pentru răsboiul de poziţiune, gurele 
de foc cu tragere curbă, din care cauză ar- 
tileria franceză s'a găsit în inferioritate faţă, 
de cea germană, cu toate calităţile neîntrecute 
ale tunului lor de 75. Nu a trecut însă mult 
timp şi armata, franceză a. fost înzestrată cu . 
tunul scurt (obuzier) de 155 de sistem Ri- 
mailho, gura de foc remarcabilă din toate
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punctele de vedere, pe care mulţi o considera 

superioară obuzierului german de 150. 

„ Prin incordarea puterilor și graţie industriei 

sale private, Franţa, a putut în scurt timp să 

elimine toate lipsele materiale cu cari intrase 
în răsboiu şi să, înzestreze armata cu tot; ce-i. 
trebue pentru a duce lupta îndelungată, în 
condiţiunils cerute de actualul răsboiu. De- 
sigur, că, dacă Franţa nu ar fi dispus de mij- 
loacele pe cari le are, şi dacă coastele sale ar 
fi fost blocate, ea nu ar fi putut să dobândească - 
atât de răpede tot ce-i lipsiă, şi sorții răsho- 
iului sar fi întors înpotriva -ei. Şi, spunând 
aceasta, trebue să amintesc că lipsele materi- 
ale constatate şi la armata franceză nu sunt 
datorite decât concepţiunii greşite a răsboiului. 
„Dar, mai presus de lipsele din pregătirea 

technică datorită, autorităţii militare, au fost 
lipsele şi neajunsurile pregătirii provenite din 
„neacordul dintre politică și armată, ceeace 
dovedeşte încă odată că numai guvernele bune 
Pregătesc o armată bună, 

* 

Și ca să încheiu acest mie studiu, numai



    

139 

câteva cuvinte îmi rămân să spun asupra: 
comandamentului armatei. In studiul intitulat 
«Şcoala, Comandamentului» 1) ziceam : 

«Acţiunea, Comandamentului superior și 
activitatea organelor subordonate trebuesc. să, . 
se lege şi să se susţină, una, pe alta. Inaltul 
comandament fixează direcţiunea şi scopul, şi 
dă impulsiunea. Comandamentele în subordine - 
işi împart lucrul, şi, sub impulsiunea de sus 
şi în direcţiunea dată, concură la îndeplinirea. 
scopului propus. Ele sunt instrumentele de 
lucru ale comandamentului superior. . Cu in- 
strumente proaste, cel mai desăvârşit artist - 
nu va face nimic bun, pe câtă vreme cu 

instrumente bune, chiar și un artist mediocru 
va puteă face o: lucrare de valoare. inta, . 

noastră însă trebue se fie ca să avem in”: 
strumente bune puse în mânele unui bun 
artist, Si a 

«Un bun comandament, aşezat pe întreaga. 

scară a. comandamentului militar, asigură, 

unitatea în judecată -şi unitatea în acţiune, 

„din cari izvoreşte dorinţa de a fi totdeauna. 

  

1) Publicat în 1910.
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în acţiune, întemeiată pe prudenţă. în hotărire, 
-adică inițiativa şi curajul răspunderii. 

«Reuşita unei bătălii nu atârnă atât de o tac- 
tică superioară şi de un armament mai bun 
decât al adversarului cât de un comandament 

"superior. In răsboiul din 1904, dacă Japonezii 
Sau arătat în' totdeauna, superiori Rușilor, 
aceasta, se datoreşte mai cu seamă activităţii 
Şi energiei lor, cari fi împingeau necontenit 
înainte către scopul comun. 

«In aceasta constă, astăzi însemnătatea co- 
mandamentului militar. Cultura lui profesio- 
nală trebue îndreptată în această direcţiune de activitate intelectuală, şi fizică, ae judecată 
Şi iniţiativă, întemeiate pe cunoştinţe tactice 
“sănătoase, încercate Şi practicate necontenit - în timp de pace pe câmpurile de manevre 

„Puterea unei armate atârnă astăzi de capacitatea, comandamentului, adică ae va- loarea ofiţerilor puşi în capul ei, căci ea e produsul. calităţilor dobândite an cu an prin munca acestora, pricepută, şi conștiincioasă, în toate ramurile activităţii militare». Am zis aci că nici-un conflict nu trebue să existe între politica, financiară a ţării Şi poli-
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tica ei militară. Dacă armonia între aceste 
există, pregătirea materială a armatei e asi- 
gurată. Dar pregătirea ei morală ? Pregătirea. - 
morală stă în pregătirea înaltului comanda-— 
ment. 

Armata, are nevoie de un bun comanda- 
ment şi, pentru a i-l da, partidele politice, cari. 
guvernează o țară, trebuesc să renunţe la, in- 
teresele lor trecătoare şi să nu aibă în vedere: 
decât binele armatei, care este binele patriei : : 
Salus patriae, suprema lex.



 



    

PREVEDEREA IN PREGĂTIREA 
MILITARĂ | 
— 

Organizarea Apărării fruntariei de Nord 
a Franţei | 

- «Trebue să recunoaştem că, operână pe linii 
interioare, vom aveă în faţă-ne cele mai mari 

primejdii. De aceea să cade a pune în joc 
toată îndrăsneala, şi tot avântul nostru şi a 

întrebuință mijloacele cele mai hotăritoare 
în conducerea răsboiului. Noi Germanii trebue 

să ne deprindem, în deosebi, cu asemeni ope- 

raţiuni, căci, dacă, vom fi chiemaţi  într'o zi 

șă luptăm cu puterile bine cunoscute cari ne 

înconjoară, ne vom găsi puşi pe o linie inte- 

rioară între Rusia, Franţa şi Anglia, cum s'a 

găsit altădată Frederic cel Mare între. Aus- 

tria, Rusia și Franţa».



  

144 

«O armată germană, care va, operă între 
Rusia şi Franţa, pe linii interioare, va trebui 
să lase la Est, Sau la Vest, chiar după o 
mare victorie, forțe destul de însemnate, destul 

„de puternice, pentru a ţine în loc luni întregi 
pe inamicul bătut şi a-i împedecă orice încer- 
care agresivă. E dar de interes capital ca 
prima, victorie să, fie desăvârşită pentru a 
paraliză, multă vreme pe cel intâiu adversar 
ce vom atacâ...», îi | | 
Am găsit aceste rânduri în însemnata, scriere 

a generalului von Bernhardi, întitulată «Răs- 
boiul de astăzi», publicată, în Germania, pe la, 
sfârşitul lui1911 şi tradusă în franţuzeşte în 
1913. Ele rezumă doctrina germană asupra ope- 
raţiunilor pe linii interioare, doctrină bine cu- 
noscută de multă vreme de Statul-Major francez. 

Pentru ca operaţiunile pe linii. interioare 
să poată reuşi trebue ca depărtarea, între. 
armatele celor doi aliaţi, cu cari va; luptă, o. 
armată, să fie mare; căci, cu cât armata care. 
„operează pe linii interioare are adversari mai 
puternici, cu atâta, trebue să fie mare şi dis-. 
tanţa ce desparte. pe cei doi adversari ai săi, 
pe cari voeşte a-i bate separat.
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Această distanţă, oricât de mare ar fi la 
început, se va micşură, zi cu zi, dacă victoria, 
hotăritoare cu cel dintâiu adversar atacat va 

întârziă, şi dacă în acest. timp al doilea ad- 
versar va avea mijloace să,. împingă înapoi 
trupele ce i sau pus în faţă. Orice. zi de în- 
târziere va fi o pagubă. adusă operaţiunilor 
armatei interioare. . | | 

Pentru a face faţă acestei tactice, armatele 

aliate—în cazul de faţă, franceză şi rusă—trebu- 
iau să-şi acordeze acţiunile în timp şi în spaţiu. 

Prin ce mijloace? Armata franceză, care 

ştiă, că va fi cea dintâie atacată, trebuiă: să-şi 

pregătească din vreme mijloacele ca, să întârzie 

lupta hotăritoare, să-şi păstreze forţele ne- * 

atinse până câna aliata sa, va fi fost în stare 
să rostogolească . pedicele ce i s'ar. fi.opus, 

şi apoi să iea cu hotărîre ofensiva strategică 

în contra vrăjmaşului, sau vrăjmaşilor. CO= 

muni (armatele Germano-Austriace). 

Eră, armata franceză în stare să adopte o 

asemenea atitudine. operativă? Da, ar fi fost 

în stare, dacă şar fi organizat apărarea frun- 

tariei de Nord, tot atât de bine cum a orga- 
nizat pe cea de Est. 

82572 10
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Și judecata şi încercările răsboaielor trecute 
ne încredințează că fortărețele nu au perdut 
nimic din rostul lor de altădată în apărarea 
țărilor, ci ca, dinpotrivă, au mai câştigat. 

La începutul unui răsboiu, în perioada mo- 
bilizării şi concentrării, sarcina fortăreţelor 
de pe fruntarii este defensivă. Ele ' susţin în 
timpul acestei perioade apărarea fruntarielor, 
dând protecţiune căilor celor mai însemnate, 
nodurilor de 'căi ferate, podurilor de pe fluvii, 
strâmtorilor, etc. Cu cât se simte această pro- 
tecţiune, cu atât ea, ajută sarcina grea. şi 
multiplă a trupelor de acoperire; ea micşu- 
rează părţile fruntarielor cari trebuesc apă- 
rate cu trupe şi garantează, acestora, un ajutor 
la timp şi Chiar o retragere asigurată. 

Fortificaţiunile de pe fruntarii sunt: dease- 
menea de un mare sprijin pentru deiensiva 

„Strategică. Pe ele se bizue armatele ca să 
câştige timpul trebuincios pentru manevra, 
care are de Scop. aducerea, masselor acolo: 
unde ofensiva vrăjmaşului, sau ofensiva! lor „tactică, cere sa le aducă. 

Dar, importanţa, fortăreţelor de fruntarie nu se reduce numai la acest rol de curată
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defensivă. Dacă la început ele sunt datoare 
să acopere mobilizarea, şi concentrarea, pe 
urmă tot ele trebue să ţină deschise. eşirile 
în ţara inamică. Momentul critic al trecerii 
unui riu, câteodată executată chiar sub ochii 
inimicului, poate fi, dacă nu înlăturat, cel 
puţin redus prin capurile-de-pod. Trecerea, 
unui râu, în linişte şi siguranţă, este în aceste 
împrejurări, primul pas al unei ofensive vi- 
guroase. 

Fortificaţiunile de pe fruntarii cari se gă- 
sesc pe frontul de invaziune, pot să sprijine 
cu mult folos rezistenţa, armatelor. Ele stavi- 
lesc un spaţiu considerabil şi descarcă cu 
atâta armata .de câmpie, căreia servesc ca 
puncte de sprijin pe flancuri şi ca cetăţi de 
depozit. 

“Când o armată e silită | să bată în retra- 

gere, fortărețele de pe .fruntarii pot 'opri în 

“loc şi împiedecă pe vrăjmaş de a urmări 

armata, cu: baioneta în coastă 1). 

Ideile. cuprinse în rândurile de mai sus, fac 

parte din doctrina răsboiului, admisă şi ur- 

:) La guerre d'aujourd'hui: importance de la, forti- 
„ fication, par le gensral von Bernhardi.
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mată de armata germană, şi cunoscută de 
cea. franceză. Nu zic şi urmată de aceasta, 
din urmă,.fiinâcă ea a fost cam demult; pă- 
răsită de armata franceă, numai din pricina 
unei tălmăciri greșite a spiritului ofensiv. 

* 

După răsboiul nenorocit din 1870 — 1871, 
Franţa şi-a reorganizat apărarea teritoriului .- 

după studiile şi planurile ilustrului generâl de 
„ Rivieres, i 

Organizarea ce s'a dat atunci fruntariei de 
Est e de mare folos. operaţiunilor. armatei 
franceze în răsboiul actual. Din nenorocire 
pentru Franţa, nu s'a dat aceiaşi organizare 
temeinică şi fruntariei de Nord pentru mo- . tivul falăcios că eră "acoperită de neutrali- 
tatea, Belgiei, după cum Şi porţiunea frun- 
tariei de: Est, cuprinsă între Montbeliard şi 
Geneva, eră acoperita de neutralitatea Elveţiei. 

Totuşi, fruntaria, de Noră eră acoperită, între 
râurile Sambra Şi Scarpa, cu întăririle dela Maubeuge, Condg, Valenciennes, Maulde, Flines şi Lille. |
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În studiile întreprinse după 1871, ca, şi în 
cursurile profesate la marile şcoli militare din 
Franţa, stă pusă în vază trebuinţa organi- 
zării apărării acestei fruntarii. - i 

Colonelul Delair, profesor - la școala, dela 
Fontainebleau, susțineă în anul 1882, impor= 
tanţa organizării unei poziţiuni centrale între 
râurile Sambra şi Escaut, constituită din ce- 
tăţile Conde și Landrecies, sprijinită pe Va- 
lenciennes şi Quenois. Aceste cetăţi trebuiau 
modernizate şi complectale. Maubeuge, după el, 
eră prea în aer ca, 'să. poată face parte - din 
sistemul de mai sus; totuşi, din punctul de 
vedere al unei ofensive franceze prin Belgia, 
el îi recunoașteă, însemnătatea. | 

» Colonelul Delair găsiă, poziţiunea dela Hir- 
son foarte importantă, fiindcă prelungiă spre 
Est acţiunea perdelei defensive de Nord şi 

stăpânea drumurile cari duc, prin valea râului 

Oise, la Paris. Aceeaşi însemnătate acordă ŞI 

vechilor cetăţi Douai şi Arras, dela Vest, 

cari comandă drumurile ce , duc la Paris prin 

Amiens. 

Aceste erau ideile şcoalei franceze, idei pe
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cari actualul răsboiu le-a controlat şi găsit 
sănătoase. | | 
"Mai târziu, în 1890, ilustrul general belgian 

- Brialmont a propus să se organizeze pentru 
apărarea, fruntarici de Nord 0 regiune întărită 
între Escaut și Sambra, constituită din Va- 
lencienneş, Maubeuge, Landrecies Și Char- leville. 

| 
Pe ce se razemau propunerile organizării 

fruntariei: de Nord, când ea eră acoperită de 
neutralitatea Belgici, garantată de puterile 
semnatare ale tractatului de Franctort? De 
sigur că cei cari: le-au făcut bănuiau că neu- 
tralitatea, unei țări nu acoperă, totdeauna frun- 
taria, țării vecine. 

Şi această bănuială a fost, întemeiată. Cei 
cari pricep asemenea, chestiuni au studiat dacă în cazul unui răsboiu între Germania şi Franţa, Germanii vor: aveă interes să, silu- iască, neutralitatea, Belgiei, garantată de ei, pentru a: pătrunde în Franţa, prin acea țară. Studiind și meditând, ei s'au convins că Ger- manii vor intră prin Belgia în Franţa tocmai din cauza organizării puternice a fruntariei de Est.



  

151 

Cei dintâi cari au dat alarma au fost gene- 

ralii belgieni Briaimont, Dejarâin şi Ducarne. 

Generalul. Brialmont credeă că, pe când 
forţele germane din Lorena, vor ține în loc 

forţele franceze, o armată, germană de trei 
sau patru corpuri de armată, plecând din 
Aachen (Aix-la-Chapelle), va trece Meuza între 

Lige şi Maastricht şi va pătrunde în Franţa, 

prin valea Sambrei, legându-se cu armatele . 

din Lorena prin un corp de armată, care ar 

fi traversat Ardenii. belgieni. şi Luxemburgul 

şi se îndreaptă spre Mzitres, Chiar după ce 

oraşele Lidge şi Namur au fost transformate 

în cetăţi tari, Brialmont, care a luptat din 

răsputeri pentru a, obţine această transfor- 

mare, nu a încetat de a crede că ofensiva 

germană sc va desfăşură tot pe stânga Meuzei, 

şi a susţinut cu convingere deplină că ofen- 
siva pe dreapta, Meuzei, deacurmezişul Lu- 
xemburgului şi Ardenilor belgieni, e inadmi- 

sibilă din cauza terenului, sărăciei regiunii şi 

lipsei de comunicaţiuni. | 
Generalul Dejardin” a fost cu totul de pă- 

rerea lui Brialmont. Între. altele, el a. susținut 

că un atac al germanilor prin Ardeni şi Lu-
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xemburg nu constitue «o mișcare deajuns 
covârşitoare, pe care Francezii să nu o poată 
pară rapede cu forţele concentrate între Toul 
şi Verdun». Cât ae drept a judecat acest 
ofițer, ne putem da, seama astăzi, când fap- 
tele au confirmat demonstraţiunea. Generalul 
mai credeă că, pentru a, trece pe stânga Meuzei, Germanii vor luă, drumul dela Nord, 
între Litge Şi Maastricht, de preferinţă celui 
dela' Sud, între Namur şi Givet, care e prea 
aproape de fruntaria franceză, şi că direcţi- 
unea marșului armatelor germane va fi valea, râului Oise, lăsâna Maubeuge la Vest. 

Generalul: Ducarne, vechiu cap al Corpului ' de 'Stat-major, a: văzut lucrurile mai puţin 
"limpede ca precedenţii. El a găsit că ideele " generalului Brialmont asupra unei invaziuni 'în Franţa prin stânga Meuzei nu' sunt înte- meiate. După, părerea sa, o armată germană, care ar înaintă pe la stânga, ar fi prea departe de forţele principale germane din Lorena, și ar găsi în faţa-i o cetate ca Maubeuge; ar da şi peste 'Givet, Ayvelles “şi Hirson, cari i-ar împedecă drumul. Pentru a, încercă o asemene operaţiune, armata de invaziune ar trebui,
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mai întâi, să cucerească, cetatea Liege, sau 
Namur, sau Grivet, cetăţi de mare: valoare, 
«cari impun un lung asediu, astfel că s'ar 

"expune la un mare dezastru, în caz când 
ofensiva în Franţa nu i-ar reuşi şi ar fi silită 
să se retragă». Pentru aceste motive genera- 
lul Ducarne crede că Germanii, dacă vor silui 
neutralitatea, Belgiei, vor urmă regiunea, din 
dreapta, Meuzei şi vor atinge frontiera fran- 

"ceză în sectorui Sedan—Carignan—Stenay. 
Ceeace mi se pare straniu în această ches- 

tiune este cum, nişte ofițeri, cu o autoritate 
necontestată în țara lor, cari şau dat atât 
de bine sama, de realitatea lucrurilor, nu au 
fost în stare să convingă guvernile belgiene 

| și să le facă a da. armatei: şi apărării terito- 
„iului O organizare, care să pună Belgia la 
adăpostul nenorocirilor ce s'au abătut astăzi 
asupra ei. Aa 

Să cercetăm mai departe părerile cercurilor 
“militare germane şi franceze. 

Generalul german von Bernhardi, o auto- 
ritate militară cu mare greutate în Germania, 
a susţinut, chiar în anii din urmă, cu toată 

organizarea perdelei Liege—Namur, putinţa
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unei ofensive germane deacurmezişul terito- 
riului belgian. 

In Franţa, scriitorii militari autorizaţi ad- 
miteau posibilitatea, unei ofensive germane 
prin Belgia, şi susțineau că, într'o asemene - 
eventualitate, Francezii ar aveă, acelaşi interes 
ca şi Germanii ca să siluiască neutralitatea 
Belgiei. 

In «la France Militaire» se ceteă în 1910: 
Dacă în această oră un răsboiu ar isbucni 
între Franţa şi Germania, Belgia ar fi deîndată, 

„Siluită. Aceasta e convingerea. celor cari ur- 
- măresc evoluţiunea - ideilor şi instituţiunilor 
militare în Germania. 

«Opiniunea mea, scrieă un critic militar în 
«la Revue d'Infanterie» e că Belgia nu e nu- 
mai drumul răsboiului . dintre Germania şi 
Franţa: cea este câmpul de bătaie, unde se va 
desnodă chestiunea europenească a egemoniei 
germane, pentru ca stăpânirea acestui câmp de 

. bătaie şi mănţinerea, sau suprimarea indepen- 
denței Belgiei, constituesc soluțiunea: chestiunii». 
“In «la Revue francaise des questions diplo- 

matiques et coloniales» se ceteă, în 1912, ur- mătoarele rânduri: «Ea (Germania) are tot 

 



  

  
      

135 

interesul să-şi lărgească câmpul de. acţiune 
în aşă chip ca, luptână cel puţin cu arme 
egale pe principalul teatru de operaţiuni, să 

„poată produce la timp oportun o diversiune. 
eficace, făcând să intervină noui forţe pe un 
alt teatru convenabil ales. Germania nu poate 
alege un teatru de operațiuni accesoriu, dar ho-. 
tăritor, mai bun ca Belgia. Să ne gândim ce 
impresiune ar produce ştirea, care ar cădeâ 
ca o bombă, numai după câteva zile de la, 
declararea răsboiului, că 200.000 germani se 
îndreaptă spre izvoarele râului Qise, la opt 
sau zece zile: de marş de forturile Parisului». 

Nu numai Francezii, dar şi străinii, au sim- 
ți această impresiune şi şau dat sama de 
catrastrofa care ameninţă Franţa, îndată după 
invingerile armatelor aliate [ranco-engleză la 
Charlerois şi Mons. 

De alttel, chiar istoria mărturiseşte că mai 
toate răshoaiele dintre Germania şi Franţa» 
dinainte de 1870, sau desnodat în Belgia; iar, 
pentru cele ce aveau să urmeze dela 1870 
încoace, Generalul von Schieffen, fost cap al 

Marelui Stat-major german, a declarat că dacă 

armata germană ar întâmpină greutăţi pe dru-
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mul cel drept, sau dacă acesta i-ar fi închis, se 
za admite ca aceste neplăcute pedici. vor trebui 
întoarse prin Elveţia sau' prin Belgia (Deutsche 
Revue, 1909)1). „ 

Cred ce am arătat deajuns că înaltele sfere 
militare franceze îşi dau sama, că neutrali- 
tatea, Belgiei eră o simplă expresiune diplo-  matică fără nici o sanctiune militară. Nu numai 
că-şi dădeau seama, dar încă întrevedeau eve- 

„ nimentele așă de limpede, încât acum mi se 
pare că le citeau în cartea, soartei, In adevăr, 
eacă ce am găsit într'o scriere a, generalului 
Herment, intitulată : 1'Etat des Forteresses belges 
et sa repercussion sur la defense de notre fron- 
tidre du Nord, apărută pe la sfârşitul. lui 1912: 

«Generalul Brialmont presupuneă că ofen- 
siva germană (prin Belgia) se va face cu 3 
Sau 4 corpuri de armată, Generalul Ducarne 
stimă, că ea se va face cu 6 sau 7, Acesta se 
apropie mai mult de adevăr; . trebue însă să 
recunoaştem că ilustrul inginer își expunea 
ideele la o epocă în care armata germană nu avea decât 20 corpuri de armată, iar for- 

  

1) Ren Bremer, Capitaine commandant (adjoint d'Etat-major: Patrie avant tout (Bruxelles, 1912).
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tificaţiunile Alsaciei şi Lorenei nu aveau des- 
voltarea de: astăzi. 

«Dacă Germanii se decid a silui neutralitatea 
Belgiei, vor face-o pentrucă vor să încerce prin. 
Belgia marea lovitură, şi e probabil că evalua- 

- Tea generalului Ducarne trebuie considerată ca 
un minimum. Franţa. fiind îndatorată să-și 
păzească fruntaria Alpilor şi să păzească, ia-. - 
răşi Algeria, Tunisia şi Marocul, nu poate 
dispune decât de 17 corpuri ae armată. Ger- 
manii, opunându-i 14 corpuri de armată sus- 
ţinute de întăririle loreno-alsaciene, vor aveă 
pe câmpul de 'bătae forţe ecuivalente forţelor 
franceze; şi terenul limitat al operaţiunilor 
le va, permite să, ţină piept în bune conai- 
țiuni. Le rămâne dar 11 corpuri disponibile. 
Presupunând că vor lăsă: două pe fruntaria 
rusă, pentru a, grupă împrejurul lor corpurile 
de rezervă şi a cooperă cu armata austriacă, 
ei vor dispune de 8 sau 9 corpuri de armată 
pentru a, încercă operaţiunea pătrunderii prin 
Belgia. Va; fi, în adevăr, o mare forţă pe 
care Germanii o vor mări încă cu divizii 
de landwehr». , 

Distinsul scriitor francez şi-a dat destul de
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bine seama de planul campaniei alcătuit de 
stat-majorul armatei germane. Dar, preve- 
derile sale nu sunt produsul unei simple in-: 

„tuiţiuni, ci al judecării și cumpănirii opera- 
țiunilor probabile. Căci, eacă cum judecă ge- 
neralul Herment evenimentele presumtive: 

«Amintirea, atacului Port-Arthurului, dat de 
flota japoneză, nu va lăsă în pace pe vecinii 
noştri.:Dacă Germania se hotărăşte de răs- 
boiu şi dacă are gândul să opereze prin 
Belgia, armata sa se poate mişcă brusc, poate 
lovi 'răpede şi tare fiindcă are mijloace: are” 
numeroase corpuri de armată, date de nouele 
legi militare, are efective mari, pe cari le 
întreţine în timp de pâce, are două tabere - 
de instrucțiune la “Malmâdy și la Elsenborn 
(ângă graniţa, Belgiei), unde întruneşte în 
fiecare an brigade şi divizii pentru manevre 
Şi şcoale de foc. Nimic mai lesne ca, să aibă 
acolo câte o âivizie gata de marş. Tot: astfel 
pcate să aibă trupe pregătite în numeroasele 
garnizoane, cari există între Aix-la-Chapelle 

“şi Rhin, dela Wesel până la, Coblentza, şi 
Mayentza.... ! 

«Două corpuri de armată pot fi dar arun- e
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cate pe neaşteptate asupra cetăţii Liage cu . 
ajutorul căilor ferate. Această operaţiune are 
să fie și mai uşoară, când se va isprăvi le- 
garea liniilor belgiene cu cele germane dela 
Stavelot şi la Malmeay... Precedate de două 
divizii de cavalerie, susținute de ciclişti şi de 
trupe pe infanterie în automobile, - cari vor 
pune mâna pe gări, trenurile vor urmă aproape 
fără întârziere; şi aceste două corpuri îşi vor 
puteă începe debarcarea la Herve şi la Pe- 
pinster, la 8 sau 10 km. qe forturi, după trei 
ore dela trecerea, fruntariei de cavalerie (dela 
aceste . localităţi până la fruntarie nu sunt 
decât 17—18 km]... 

«Cavaleria, însoţită de infanterie în auto- 
mobile, va fi după trei ore în faţa cetăţii, 
care se găseşte la 30 km. de fruntarie, o.va 

. învesti, o va, bombardă şi va aruncă cea mai. 
mare panică în oraș şi în mica garnizoană...» 

Evenimentele s'au petrecut aproape cum 
„au fost prevăzute. e 

Siluirea, neutralității Belgiei : şi invaziunea, 
armatelor germane în Franţa prin fruntaria | 
ei de Nord fiind prevăzută de mult, să cer- | 
cetăm ce măsuri s'au luat de guvern şi de
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comandamentul francez pentru a le opune 
acestei eventualităţi. - 

Organizarea defensivă a fruntariei de Nord 
trebuiă complectată pentru a putea servi 
armatei franceze : fie ca bază de operaţiuni 
ofensive, în cazul când timpul şi mijloacele 
i-ar fi permis să pătrundă în Belgia, înainte, 
sau în acelaş timp cu armata, germană; fie 
ca, baza defensivă, în cazul când ea, ar fi 
trebuit să rămână în defensivă, strategică pe 
acest front, sau pe întregul front strategic. 

S'a făcut aceasta ? A 
În scurtul timp al şederii sale în capul 

Ministerului de Răsboiu, d-l Messimy a pre- 
zentat Parlamentului un proiect de lege pen- 

tru dărâmarea, cetăţii Lille, forturilor Maulde, 
Fline, Hirson, Conde-sur-Aisne şi citadelei Laon. 
Nici Germania, nu ar fi putut cere cevă mai 
mult pentru a-şi înlesni operaţiunile, în cazul 
când. interesele lor le-ar f impus să atace 
Franţa prin Belgia, : 

Cetatea, Lidge, fiină apărată ae o _garni-
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zoană slabă, armată cu tunuri cari nu puteau 

“luptă cu tunurile germane şi surprinsă înainte . 

de a se fi mobilizat; apărarea fruntariei de : 

Nord fiind slăbită . prin dărâmarea şi decla- 

sarea punctelor de rezistenţă, cari o acopereau, 

invaziunea, Germanilor în Franţa, prin Belgia, 

nu puteă să întâmpine pedici serioase, nici 

„cel puţin la fruntaria franceză; şi drumul 

spre Paris, prin „valea Oisei, îi eră aproape 

“ deschis. 

Nici guvernul, nici parlarnentul, nu au pre- 

văzut la timp acest eveniment.. | 

Fortul de oprire dela Hirson, 'care ținea, 

drumurile dintre Sambra şi Meuza, şi apără 

intrarea - în valea Oisei, a fost dărâmat în ... 

urma unui vot recent şi fără discuţiune al. 

Camerelor franceze ; şi. astfel, singura apărare, 

care mai rămăsese fruntariei de Nord, în 
sectorul Mauberge-Mezitres a, fost suprimată, 

“pentru cea, mai mare satisfacere a statului- 

major german. 

Cetățile Conde (pe Escaut) şi Quesnoy fu- 

seseră declasate acum opt ani. 

Maubeuge, tot atât de expus pe cat e de 

însemnat în apărarea fruntariei de Nord, nu 
22572 - ii
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eră pregătit să primească un atac neaşteplat. 
Insemnătatea lui nu eră, contestată de nimeni, 
şi totuşi nu i s'au dat mijloace la, timp ca să, 
i se mărească capacitatea de: acţiune şi de 
rezistenţă. e 
Timpul nu a îngăduit ca, tot ce a fost de- 

clasat şi condamnat la peire de votul Parla- . 
„mentului, să se îndeplinească. Nu e mai puţin 
adevărat însă că aceste cetăţi şi puncte în- 
tărite au fost părăsite; şi astfel armata Ger- 
mană a fost atrasă spre fruntaria de Nord a: 
Franţei de chiar guvernul ţării, care a su- 
primat toate obstacolele ce-i stau în cale.. Dar, 
acţiunea guvernului îşi găsește justificarea în 
impasibilitatea, sau adeziunea, Statului-Major,: 
căruia. se datorește, în ultima, analiză, desor- 
ganizarea până, în temelie a apărării fruntariei 
de Nora. | a 
- Intemeiaţi pe slăbiciunea fruntariei de Nord 
şi pe siguranţa statului-major francez, în res- 
pectarea cel puţin parţială a, neutralității Bel- 
giei, Germanii au conceput planul lor de răs- boiu, care aveă mulţi sorţi de isbândă, 
“Statul-major francez a avut, ce e drept, în vedere şi ipoteza trecerii armatei Germane 
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prin Belgia, dar numai pe dreapta Meusei, 

adică în dreptul capătului de Est al fruntariei 

de Nord, prin sectorul dintre Mezieres: şi Mont- | 

medy. a 

În faţa realității, Francezii au fost” siliţi, 

sub presiunea masselor germane, să-şi schimbe 

planul de operaţiuni pentru al pune în acord 

cu situaţiunea neprevăzută ce li s'a, creat prin 

invaziunea întregii Belgii; şi Franţa atunci s'a 
văzut la două degete de prăpăstia, în care eră 

să cadă, dacă factori neașteptaţi nu înterve- 

niau la timp 'ca să o salveze. 

E curios, dar demn de reţinut, acest: fapt 

paradoxal: Pe când Germanii pregăteau răs- 

boiul ofensiv, organizând puternic apărarea 

Rhinului prin fortificaţiuni, cari i-au costat 

104 milioane mărci dela, 1893 până, la 1901 şi 
alte 340 milioane dela 1902 până la 1914, 

Francezii pregăteau răsboiul, mai mult de- 

fensiv, desorganizând apărarea, fruntariei de 

Nord a ţării lor. Inţelepciunea popoarelor e 

adesea, greu de tălmăcit. : ' 

Și, pe când in Germania se puneă atât preţ 

pe combinaţiunea, operaţiunilor ofensive cu 

organizarea, apărării fruntarielor şi teritoriului
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imperiului, în Franța nu s'a cheltuit nici a treia parte, amănându-se an Cu an acordarea, 

nu eră discutat de nimene. 
„ Explicarea perderii din vedere a oportuni- tăţii satisfacerii acestei, rebuințe, o dă gene- ralul Herment;: 5 NE «Fortificaţiunea ne oferă mijlocul sigur de a ne spori Puterea, mijloc pe care adversarii noştri de peste Rhin nu se sfiesc de a-l în- trebuință, şi ar fi 0 nebunie a-l despreţui. Există, însă într'o parte a statului-major ge- neral un spirit potrivnic fortificaţiunii, al cărui reflect, a fost nefericitul Bertaux, când, în 1911, a răspuns unui deputat, care îi arătă insu- „ Acienţa, apărărilor graniţelor noastre: «0 mare naţiune se apără cu o armată, solid pregătită Şi mobilizată în condiţiunile cele mai răpeziy. Această concepţiune este cu totul necomplectă, căci nesocoteşte o parte din atuurile pe cari le putem avea în mână; şi, pentru a fi vic torioşi, nu trebue să nesocotim nimic. Dap Bertaux, "Reavând timpul să “pătrundă che_ stiunile militare, nu Ştiă că însuşi Napoleon,
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care aveă experienţa răsboiului, scrieâ undevă 

că cetăţile sunt tot atât de folositoare pentru 
răsboiul ofensiv, cât pentru răsboiul defensiv». . 

Oricare ar fi cauza, şi oricine ar fi răspun- 

zător de lipsa, organizării fruntariei de Noră, 

trebue să constatăm că, în Franţa chestiunile | 
militare se discută prea mult şi se perde 

prea mult timp până li se dee o deslegare, 

uitând prin aceasta că o deslegare, chiar me- 
diocră, dacă. e oportună valorează mai mult . 

decât cea mai bună, dată prea târziu. 
O asemene greșală s'a făcut şi cu înzestrarea - 

- armatei cu artilerie grea, de armată. Voind 

să dee armatei un material superior celui. 

adoptat de armata germană, Francezii au îm- 

pins studiele şi experienţele prea, departe, şi 

“au lăsat să lreacă timpul, acest factor neîn- 
lăturat, care trebue să reguleze toate acţiunile 

noastre în chestiuni de organizare militară; 

şi, căutând să atingă, perfecțiunea, ei au fost 
surprinşi de răsboiu fără material de asediu 

şi de poziţiune, în stare de a luptă în condi- 

țiuni egale cu artileria germană. 

Şi astfel, pe când discuţiunile technice şi 

financiare se lungeau prea mult în Franţa, în
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Germania 'se lucră, la organizarea liniei Rhi- 
nului; se transformau marile. cetăţi, cum e Metzul care mai fusese transformată după 1880, “pentru a putea rezistă atacurilor. şi a putea luptă cu noua artilerie de poziţiune; şi se fa- bricau guri de foc de calibru mare, .de 150, 210, 280 şi 420, unele inhamate, altele cu trac-. ţiune mecanică, toate însă în stare dea urmă deaproape trupele şi de asuprimă obstacolele artificiale, cari le-ar stă în cale şi ar fi lipsite de un armament capabil de a Juptă cu ele. . Acestei cauze, mai cu samă, se atribue răpedea, cădere a .cetăţilor belgiene şi franceze, cari "au fost cucerite în primele luni ale răsboiului. Germanii, îndată ce Şau dat seama, de tre- buinţa organizării defensive a fruntariei de Vest, au creat în Alsacia şi Lorena o puternică perdea, defensivă, punând toată metoda Şi stă- ruinţa, cari le sunt caracteristice Şi nedân- du-se la oparte în fața oricărui sacrificiu de bani. | 

Astfel făcâna,. ei au întărit linia, Mozelei, dela, Sierck, la. Nord, până la Metz, la Sua. Pe acest sector au construiţ O linie de forturi, depărtate unul de altul de s km., cari în-
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terzic trecerea, fluviului pe-o lungime de 

- 50 km, Sie 

La Metz au construit, la 4—5 km. înaintea 

liniei forturilor pe frontul de Vest, o serie de 
grupuri de întăriri permanente, numite Fesfe, 

cari dau o nouă putere de rezistenţă celebrei 

cetăţi. 

- Nouele întăriri ale Metzului au redus sim- 

ţitor spărtura dela, Morhange, dintre această 

cetate şi piciorul Vosgilor (la sud). Această, 

spărtură, care are 85 km. de lărgime, e tăiată 

în două părţi inegale de o regiune de păduri 
şi bălți pe o întindere de 20 km. între. Dieuze 

şi Sarreburg. Dela. Metz la Dieuze sunt apro- 

ximativ 55 km., din cari, dacă se scade partea 

ce cade subt acţiunea, directă a, cetăţii, ră- 

mâne o spărtură de 35 km., închisă prin 

întărirele ce se fac la Delme (Est de Pont-ă- 

Mousson). Spărtura, care rămâne între Sar- 
reburg şi piciorul .Vosgilor, nu are de cât 

doisprezece km. de lărgime. 

- Cum vedem, ideele cari au călăuzit pe Fran- 

cezi la organizarea, sistemului defensiv al Fran- 

ţei, şi cari au fost criticate cu atâta înverşunare, 

nu erau absurde, fiindcă Germanii, după o
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matură judecată, le-au adoptat şi aplicat în- tocmai, 
| 

Dar organizarea. fruntariei de Vest nu Sa oprit aci. Pentru a 'indigui complect Alsacia de Nord, Germanii au prelungit apărarea Strasburgului spre Vest rădicând întăririle dela, Molsheim Şi Mutzig, cari comandă valea “ Tiului Bruche Şi drumul care duce la trecă- toarea, Saales. Pentru a împedecă această linie de a fila rânău-i întoarsă pe Ja dreapta Rhinului, între fluviu şi Pădurea Neagră, Ger- manii au refăcut fortificaţiunile dela Neuf.- Brisack, au construit întăriri pe amândouă malurile - fluviului cari apără trecerile dela, Huningue şi Bâle, şi au rădicat întăriri noui pe înălțimele dela Istein (Nora de Huningue). Cu modul acesta, întreaga fruntarie ger- mană, dela, ducatul Luxemburgului şi până la fruntaria Elveţiei, este, astăzi, poate mai solid organizată decât. fruntaria, franceză din faţă, cuprinsă între Verdun, la Nord, şi Belfort la Sua. ... De Da Am insistat asupra întrebuinţării ce au dat Germanii fortificaţiunii permanente, în veacul al 20-lea, Pentru a Organiză apărarea, frunta-
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rielor ţării, fiindcă mulţi credeau că o 'ar- 
mată, pregătită pentru operaţiunile oiensive, 
poate să se priveze de ajutorul fortificaţiunii. 

- Atât pregătirea, răsboiului de azi cât Şi eve- 
nimentele ce s'au perindat până acum ne-au. 
dovedit tocmai contrariul. 

Organizarea militară a Belglei. 

In Belgia, fară bogată și civilizată, avută în 
mijloace de traiu şi de propăşire, locuită de un 
popor plin de vieaţă şi înzestrat cu cele mai 
frumoase calităţi sufietești,. spiritul militar, 
care de veacuri sță legat de ființa valonului 
Şi flamandului, acum eră înăbuşit de tenâin- 
ţele materialismului cari pătrunsese în între- . 
gul popor. SE - 

Desvoltarea extraordinar de mare a indus- 
triei belgiene, câştigarea pieţelor de desfacere 
străine, bogăţiele cari se acumulau în cassele - 
de fer ale capilor de familie, frumuseja, ţării, 
gustul artelor, slăbise mult energiele şi în- 
dreptase năzuinţele spre incropirea unei vieţe 

liniștite şi satisfăcute. Bunul traiu și folosinţa 
de bunurile vieţei intrase adânc în fiinţa, Bel-



170 

gianului şi-l făcuse să peardă sentimentul pe- 
ricolului care mijă: împrejurul lui. Belgianul 
nu mai consideră armata ca o instituţiune de 
stat menită să garanteze existenţa ţării, nu 
consideră serviciul militar ca o datorie de sânge 
a cetăţeanului. Neutralitatea, Belgiei fiind ga- 
rantată de marile puteri ale Europei, ar- 
mata nu mai eră privită de popor ca apără- 
toarea neatârnării ţării, ci mai mult ca pă- 
zitoarea ordinei şi liniştei interioare, aşă de. 
des tulburată de nesfârşitele greve muncito- 
reşti. Singurul rost al armatei în timp de 
răsboiu eră ca să-şi arate dorinţa, de a face 
să, se respecte: neutralitatea, țării, rămânând 
ca, după un gest timid, să se retragă în aaă- 

- Postul ce-şi crease lângă gurele Escautului, 
Aceste sunt cauzele pentru cari Belgianii 

"nu se ţineau datori a-şi face serviciu militar, nici nu dădeau armatei cinstea, ce i se acordă în alte ţări. Legea, militară, incuviinţă, exone- rarea, de serviciu militar, iar tineretul cult preferă carierei militare toate carierele pe cari statul, comuna şi. societatea i Je: puneau la, în- demână. e 
Zeci de ani Sau pus ca să. se transforme
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sufletul unui popor cu tradiţiuni .de glorie, 

care luptase veacuri întregi pentru neatâr- 

narea, lui şi a popoarelor vecine. Zeci de ani 

i sa cântat cântecul neutralității, garantată 

de cei cari i-o acordase, şi de zeci de ani el 

trăiă, şi-şi vedeă de nevoile zilei, lăsând în sar- 

cina, tutorilor săi grija, de a-i garantă hotarile 
țării şi bunurile agonisite. i 

Dar, toate au un sfârşit şi, ca toate, acest - 

vis ademenitor a trebuit să se sfârşască. 

Oamenii de stat şi patrioţii începuse de mai 

mulţi ani să se îngrijască de starea creală 

Belgiei prin tratactele internaţionale. 

Intre cei dintâi, cari au simţit slăbăciunea, 
garanţiei puterilor mari, a fost generalul 

Brialmont. Sfaturilor lui datoresc Belgianii or- 

ganizarea apărării Meusei şi crearea, puternicei 

cetăţi de refugiu, Anvers, redusul apărării Bel- 

giei. Dar, dacă parlementul nu a precupeţit 

mijloacele materiale pentru organizarea apă- 

rării teritoriului, nu tot aşă a făcut cândi 

s'a cerut sa : complecteze apărarea cu o ar- 

mată, numeroasă și înzestrată cu tot ce-i tre- 

bue. Guvernul ţării, sub presiunea reprezen- 

tanţilor poporului, nu a înţeles ca legea orga- :
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nică a armatei trebuiă schimbată, în întregime, 
că ţara aveă nevoie de o armată, numeroasă, . 
cât se cuvine să ridice un popor care numără 
8 milioane de suflete, că toți cetăţenii datorau - 
serviciul militar, că educaţiunea poporului tre- 
buiă scoasă din drumul pe care o dusese con- 
cepţiunea, prefăcută a. -tractatelor, atât de 
efemere şi fără, garanţii materiale, pe cari 
marile puteri le fac şi le desfac cu atâta uşu- 
rinţă şi fără mari scrupule. : 

Luptele dintre partide, şi mai ales influenţa 
atât de nefastă a masselor nerăspunzătoare, 
au făcut ca, în Belgia să se întârzie an cu an 
modificarea legii militare ; Şi astfel, pe câna 
peste Rhin se: ascuţeau săbiile şi se uscă, pra- 
ful de pușcă, în Belgia se discută dacă eră 
oportun şi 'politic a se aboli legea care sta- 
bileă că recrutarea armatei se. face normal: 

"prin angajări voluntare, şi dacă eră, necesar 
a se spori efectivul de pace al armatei. A 
trebuit chiar ca o altă țară, mult. mai mică, 
dar cu: aceași situaţiune, creată de tractatele internaţionale,. să, se alarmeze de pericolul care ameninţă, pe Belgia şi s'o sfătuiască, să iee măsuri de apărare. ..
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Mica, Elveţie, creată şi garantată şi ea de 
nevoia mănţinerii echilibrului între interesele 

marilor. state vecine, simţise de mult lipsa de 

garanţie în tractatele, cari-i asigurau neutrali- 

tatea, şi trebuinţa, de a-şi apără singură această, 
neutralițate nu numai prin organizarea, defen- 
sivă a teritoriului, dar și cu o armată nume- 
roasă, bine organizată şi înzestrată, cu tot ce-i 
trebue pentru răsboiu. Armata elveţiană, or- 

* ganizată după un tip :care nu poate conveni 

altor armate, e o adevărată, forţă, care spri- 

jinită pe puternicele întăriri, naturale şi arti- 

ficiale ale Elveţiei, va, fi în stare să-şi apere 

“singură neutralitatea ţării şi să facă a-i se 

„plăti -scump orice încercare de a i-o călcă. 

Cei cari cunosc de aproape organizarea ar- 

matei elveţiane şi sufletul elveţianului, își dau 

sama de tăria acestei armate şi de ceeace va 

fi în stare să facă când va fi chemată să apere 

hotarile ţării sale. 

In Elveţia s'a judecat mult mai bine datoria 

ce are un' popor de a-şi apără integritatea 

teritoriului, chiar dacă e garantată de marile 

puteri; şi, în dreapta lor judecată, Elveţianii 

nu s'au sfiit de a judecă foarte aspru pe oa-
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menii de Stat belgiani, cari nu: se gândeau 
deajuns la soarta ce-i aşteptă, nesocotind or- ganizarea mijlocelor de apărare. 

«Primejdiile, prin cari s'a strecurat regatul 
regelui Albert în timpul crizei internaţionale 
din 1911, au lăsat, la Bruxelles, o impresiune mai adâncă decât -cea mărturisită. In sfârşit 
sa înţeles şi acolo că tractatele, cari asigură 
neutralitatea unei ţări, pe cari unii s'au spri- 
jinit multă vreme pentru a înlătură grija * 
celor cari .găseau armata insuficientă, sunţ 
departe de a, constitui 'o garanţie sigură, şi ca 
lordul Palmerston avea, dreptate când zicea 
că cun Stat mic nu poate cere ajutor unui Stat 
mare, înpotriva atacurilor nedrepte străine, decât atunci când însuşi a, încercat: tot ce i-a stat în puiere ca să-şi garanteze neutra- litatea. siluită». Die | 

- «Dar, niciodată până în acea zi, Belgia nu a făcut aşă, ceva. Ea îşi organizase puterile militare numai atât Cât. trebuiă ca să poată „Testabili ordinea, în desele greve din basinele de cărbuni Şi în turburările tot atât de dese din oraşele mari, Incolo, ea sa lăsat să fie legănală de cantilenele Pacifice, cari au fost
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prea lung timp la modă și de mișcătoarele 
“ordine de- zi ale congreselor păcii;- şi s'a în- 
crezut prea mult în autoritatea tribunalului 
dela Haga». : 

<A trebuit să vină evenimentele din 1914 
pentru a o deşteptă. Conflictul franco-german. 
din Maroc, încordarea, stăruitor crescândă | 

“între Londra, şi Berlin, expediţiunea din Tri- 
politana, complicaţiunile . din Balcani, neui- 
tata manifestaţiune a, Kronprinţului german 
în Reichstag, planurile de campanie atribuite 
marelui Stat-Major german, redeșteptarea spiri- 
tului patriotic şi militar în Franţa, toate aceste 
au făcut pe oamenii de Stat belgiani să simţă, 
ghimpii aşternutului de trandafiri, pe care 
se odihneau liniștiți de atâţia ani, şi să se 
deştepte îngrijiţi de soarta țării lor». 
Cam astfel judecau patrioţii elveţiani, prin 

glasul celui mai autorizat ziar elveţian 1), si- 
- tuaţiunea Belgiei în mijlocul conflictelor in- 
ternaţionale, cari sguduiau atunci până. în 
temelie echilibrul politic al bătrânei Europe 
Şi trebuiau să ducă fatal la prăbuşirea, lui. - 

  

î) „Journal de Genăve: La defense nationale Belge“ 
(16 mars 1912).
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De atunci nu au trecut decât doi ani până 
la răsboiul de azi. Cecace s'a făcut înainte, 
Şi după 1911, nu au fost decât numai nişte 
jumătăţi de măsură. 

Fortificaţiunile Meusei, cari aveau un traiu 
de aproape 30 ani, nu s'au transformat, nici 
nu s'au armat ca să poată face faţă artileriei 
de atac, pe care Germanii şi Austriacii o 
pregăteau în marele lor fabrici, Krupp (Essen) 
şi Skoda (Pilsen). S'au votat credite pentru 
a transformă, armă şi mări rezistenţa câm- 
pului întărit Anvers; dar, pentru diferite mo- 
tive, terminarea acestui frumos program, care 
trebuiă să transforme numita cetate într'un 
adevărat redus al apărării, s'a amânat necon- 
tenit aşi că răsboiul a surprins-o nepregă- 
tită de luptă. 

Pentru a asizură apărarea teritoriului, sa 
dat Belgiei o nouă lege militară, menită a 
ădică calitatea şi a mări efectivul armatei 
naţionale; dar, și această lege a fost numai 
O jumătate de măsură, căci a ţinut, ca mai 
inainte, o parte din miliţiele ţării subt de- 
peadința Ministerului de Interne, Şi nici nu a
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asigurat îndeajuns sporirea” efectivului ar- 
matei în timp de răsboiu: 

Belgia, cu o populaţiune de 8 milioane lo= 
cuitori, ar fi putut oricând, subt domnia unei 
bune legi militare, să rădice 'o armătă de cel 
puţin 500.000. oameni. Pentru apărarea, teri- 
toriului şi pentru constituirea garnizoanelor | 
locurilor întărite, Belgia avea trebuinţă, în 
împrejurările. răsboiului de astăzi, de o ar: 
mată solidă, şi bine încadrată de cel puţin 
409.000 oameni. Nu a avut-o, şicâta avut nu 
a fost complect încadrată, din cauză că, legea 
din 1908, pusă târziu în aplicare, nu a: avut 
timpul necesar ca să-şi producă efectele. Și, . 
neavând armată suficientă, răsboiul a găsit | 
bariera Li&ge-Namur, aşezată aproape de frun- 
tarie, fără pază, adică fără garnizoane de 

siguranță destul de tari, așă cum se cuvine 

să aibă locurile întărite, cari acoper hotarele 
unei ţări. 

Aceleaşi cauze. produc aceleaşi efecte peste . 

tot pământul. Dacă Belgia nu a avut până 

anii trecuţi. o bună lege de organizăre, şi 

pot zice că nu o are nici astăzi; dacă nu sau 

luat când â trebuit măsuri pentru sporirea 

82572 12



Î78 

efectivului armatei și complectarea cadrului 
ofițerilor; dacă nu sau deschis armatei cre- 

ditele necesare pentru complectarea arma- 
mentului și modernizarea locurilor întărite, 
cauza, unica cauză, e-că în acea țară a fost 
un conflict permanent între politica, socială, 
politica financiară Şi politica militară, din 
care aceasta, din urmă a eșit totdeauna în- 
vinsă. In Belgia, ca şi în alte ţări intrate 
astăzi în. răsboiu, glasul conducătorilor ar- 
malei, singuri în stare a cunoaşte toate ne- 
voile ei, nu a.. fost ascultat, din cauză că 
interesele mari ale țării au trebuit să cedeze 
pasul intereselor mici - ale partidelor politice; 

„Şi, “când conştiinţa datoriei către ţară sa 
deșteptat în sufletul conducătorilor Statului, 
evenimentele nu au îngăduit. să, se câştige 
timpul perdut într'atât amar de timp. 
Și când am văzut cât ae brav şi de patriot 

s'a arătat poporul belgian, când am cunoscut valoarea, neîntrecută a, ofiţerilor belgiani, când am aflat cu câţ foc, cu câtă inimă, cu câtă tenacitate, cu cât dispreţ de mvarte soldatul, cetățeanul şi femeea belgiană au apărat cinstea drapelului şi peticul lor de pământ, . ţinând



.
 

179 

pept celei mai puternice armate din lume şi 
dând o mână de ajutor neașteptată arimatei 
franceze, nu trebue oare să ne întrebăm: Ce 
ar fi fost şi ce-ar fi putut face armata. bel- 
giană, dacă i s-ar fi dat de mult o bună lege 
militară şi mijloacele materiale pentru a 0 
aplică în toată întregimea ei ? DE: 
“«Armata, care cucerise Anvers-ul s'a arătat 

dela început până la, sfârşit o armată de 
luptă în toată puterea, cuvântului. Ea nu cu- 
prindeă un singur regiment de landwehr sau 
de landsturm. Soldaţii aveau chipul de atleți; ei 
mergeau cu îndemnul unei sănătăţi desă- 
vârşite : şi, totuşi, elementul uman lipseă, căci 
nu se zăreă nimic din avântul sărbătorii, al 
paradei vesele, cu care suntem obicinuiţi: a, 
vedeă oamenii în ziua, lor de glorie... Aceste 
fiinţe în haine cenușii nu erau decât roatele, 
buloanele, șuruburile, unei mari. maşine 'de 
răsboiu. Și, privind cum treceă, cu sgomotul 
lui, acest uriaş instrument de luptă, tot aşă. de 
lipsit de remuşcare ca un ciocan-pilon şi de ne- 
îndurător ca un spărgător de pietre, nu puteam 
să mă împiedic de a mă minună gânâin- 
du-mă că i-a, disputat, atâta timp isbânaa,
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viea, bărbăteasca, eroica .şi așă de puţin pre- 
gătita, mica armată a micei Belgii» 1). 

Cetăţeanul american autor al acestor rân- duri cu cari închee notele sale culese în campania din Flandra, trămite' din Londra Poporului Belgian, omagiul său de iubire: şi de admiraţiune : SR 
«Văzusein, ceeace fusese «o grădină .boie- rească», prefăcută : întrun pământ de dezo- lare; poporul său, acest Popor care-mi apăruse totdeauna, cum apăruse şi altora, cuprins de patima bunului. traiu şi. a vieţei de plăceri, nepăsător și fără nici -o aptitudine militară, l-am văzut că, deodată, se arață, plin de energie Şi de mijloace de acţiune, că-şi desvăleşte un suflet fără frică, gata de luptă, de luptă, stă- ruitoare, de luptă fără sfârşit. Cine nu va pricepe că Belgienii mi-au sedus inima şi mi-au cucerit admiraţiunea. Sunt belgiofil, o spun pe față şi a-şi TOŞi dacă, Du a-şi fi. Reproducâna aceste rânduri, cari mărturi- „Sesc admiraţiunea, ce toţi avem pentru bravul Şi mărinimosul popor belgian, nu mă pot opri 

') «La guerre en Flandre», par E. A. Powel, cor- re-pondant special du. «New-York World»,
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de a constată că Şi Belgia, ca multe din ţările 
beligerante, a fost victima lipsei de prevedere 
politică a guvernanţilor săi. 

Prevederea, este, şi va rămâne, cel mai 
însemnat factor al pregătirii de răsboiu a 

„unei ţări.
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