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CETĂŢILE ŞI-AU FĂCUT DATORIA
„Tunurile vor bubui din toate.
„forturile din Bucureşti, Focşani
": „Şi Galaţi rădicate de Mine, ca
„un Scut puternic ul vetrei stră„Hoşeşti în timpuri d: grele în„Cercări, de cari cerul să pă-

” „zasca Ţara“,

. - .

„(Din testamentul Regelui Carol, -

CETĂȚILE ŞI-AU FACUT DATORIA
INTRODUCERE
|

Şi chiar dacă ar trebui să ne luăm rămas bun

dela cetăţi, după terminarea acestui răsboiu, tot
inima m'ar' îndemnă să spun câteva cuvinte în
amintirea. trecutului lor de mai multe ori i mileniar
și "glorios.
S'ar cădea să fac 'acedsta, “fiindcă o vieaţă

întreagă le-am crezut folositoare şi, am luptat «ca
să le mânţin renumele. neatins.
Eu însă nu cred:că cetăţile vor dispare” aşa de
uşor, cum încearcă unii să dovedească. Cetățile
HU au dat faliment, „cetăţile nu au ajuns încă să
lupte cu moartea, nici groapa nu le-a fost. încă

săpată de puternicii lor. adversari. Cetățile vor
continuă să trăiască, căci ele până astăzi şau
făcut cu vrednicie datoria, ba mai mult chiar. decât. datoria, dacă punem

faţă în faţă slabele mij-

"loace de apărare ce li.s'au dat şi puternicele
mijloace de cari au dispus protivnicii lor.
E

„Credinţa mea .este că cetăţile nu

pâra

ce li se aduce, nici soarta

teşte
; şi această

merită nici

ce li se preves-

credință eu 0 voiu

susţine

cu

tot ce ştiinţa, trecutul, cunoştinţa evenimentelor
şi dreapta judecată. îmi pun la îndămână în fo-

- losul

cauzei ce apăr.

...
A.
..

Acuzările ce s'au adus cetăților în Franţa.
'*

Inainte de a începe apărarea, tre
bue să ascul-

stăm acuzarea,
_Intrun articol publicat

o
în ziarul francez

Temps“, pe la începutul lui
Septembre,

„le

locotenentul-colo-nel Boissonnet
critică cu asprime concursul dat de cetăţile şi locuri
le întărite franceze
în răsboiul actual. | o
Ma
„Rolul

cetățilora fost lamentabil,

ne spune autorul, care plânge pe
nenorociţii guvernatori,
pe
umerii : cărora sa pu
s o sarcină cu neputi
nţă de
Purtât în condițiuni atâ
t de grozave. Nicio cet
ate
franceză nu eră în
st

are să reziste puternicelor
guri de foc german
e. - Nu se putuse în
bunătăţi
decât puţine şi ac
ele f oarte sumar.
.El
e
trebuiau:
reconstruite, de jos
pân ă sus, pe baze noui,

nu Sa putut face
Aceasta
fiind că erau prea
multe. E multă

9

“vremede când îi Franţa se găseşte un număr
„nesfârşit de cetăţi, fiindcă în această ţară prea
„marea dragoste pentru ele nu a 'putut fi sdrunci-

nată nici. de cele -mai grele încercări.
Numărul cetăţei apăsă

N

greu asupra armatei şi

finanţelor ţării chiar pe timpul lui Ludovie al 14-a.
+ Ilustrul mareşal Vauban, întrun memoriu trămis
regelui în 1682, arătă neputinţa de a da garni-.
zoane-şi mijloace de luptă suficiente celor 221
cetăţi şi locuri întărite, şi de a le găsi guvernatori

cu aptitudini suficiente; şi el își arătă teamacă

cea mai mare parte din ele, în astfel de condi- |

țiuni, vorîi rău apărate şi vor cădeă lesne în
mânele inimicului din cauza uşurinţei de a le bom-

bardă şi a ştiinţei
vremea

atacului,

lui. În asemenea

foarte înaintată pe

condițiuni cetăţile pu-

teau aduce mai mult rău decât bine, şi- pentru
aceea Vauban propuneă' regelui să dărâme pe :
toate cele găsite de el nefolositoare. Vauban însă.

nu a fost ascultat, nici în 1682,

nici mai târziu

în 1687, cu tot sprijinul ce i-a 'dat mareșalul Ca-- tinat, care recunoşteă - neajunsurile unui număr

prea mare de cetăţi, şi nici în 1700 când a pre-

zentat un nou memoriu.regelui său, în care spuneă curat;
a
a
Si

„mu Nu ştiu dacă“ trebue numai să ne îndoim
de folosul atâtor cetăţi, sau chiar să ne temem

|

14

|

Din

acest

reținem

a)

interesant rechizitoriu, noi trebue să

următoarele

constatări -

Că Franţa a avut, până la răsboiul actual,

"prea multe cetăţi; cari apăsau greaua asupra
budgetului

armatei

şi provocau

de personal şi de armament;

o adevărată

răsipă

0) Că mare parte din fortărețe şi locuri întă-

-rite fusese

conservate fără
să aivă

real pentru apărarea teritoriului;

vreun

|

folos

c) Că încercările dela Malmaison nu era
u complecte

pentru a stabili puterea de rezistență
a ce“tăţilor. construite după apariţ
iunea obu

zului-mina
şi a determină datele necesare,
după cari trebuiau
să se. construiască nouile cetă
ţi, sau să se îmbunătăţească cetăţile existente
clasate în categoria
_2-a'; în fine
a
|
|
|

4) Că nu s'a

afectat. credite suficiente pentru
a
ţine aceste cetăţi la înălți
mea progreselor realizate
„de, arta con
structorului şi de arta 'ar
tileristului,
după învăţămintele trase
din asediul cetăţei PortArtur.
i

„Articolul It-col
enelului Boissonet,
mul
te

adevături,

a fost

care conţine

cunoscut şi comentat

de

semnat de d-l Chârieles s HuHumb
ertşi publicat în: ma-

rele! ziar, Le
Journal“.

S

15.
chiar pe un-confrate. din Bucureşti, care
«
în rubrica
a :

Din surprizele Strategiei“, sub titlul scris cu .

litere mari : Falimentul Cetăţilor, a căutat să dovedească „că „experienţa răsboiului actual a dovedit inutilitatea, chiar pericolul . cetăților.
|
„- Ca să probeze teza ce susţine, autorul articolului publicat îîn ziarul românesc începe prin a ne
spune că „De când. răsboaele au început să se

povestească, de atunci cetăţile au avut o soartă
tristă. Niciodată. istoria militară nu a vorbit de
o cetate inexpugnabilă. “Troia însăşi a căzut. după
10 ani, graţie-unui vicleşug. Parisul cunoaşte în
1870 asediul, care a înspăimântat - i pe eroii de .
„atunci. Plevna se predă.“
Cum au căzut cetăţile vechi, tot aşa de lesne
au căzut şi cetăţile moderne, pe cari strategii le
credeau inexpugnabile „graţie perfecţionării ostăseşti“. Dar „Anverşul, opera celui mai ilustru, înginer militar, a dovedit Belgiei îndurerate şi nouă .
tutulor că nicio cetate. croită după planuri geniale

nu este inexpugnabilă“ (Anversul. a dovedit altceva).
|
Aceasta fiind intrarea în materie, ziarul românesc trece cuvântul d-lui Charles Humbert pentru
a-şi desvoltă teza, şi. încheie asttel:
„Cetățile vor fi astfel încă o amintire. a trecu- tului (există i astăzi forțificaţii cari au fost păs-

-16.

trate ca o amintire a trecutului și clasate ca mo„numente istorice ; ce va mai aduce viitorul vom.

vedea), căci, în afară de fortificațiile necesare

unui Oraş mare, pentru ca el să se
poată apără

până

îi vine

în ajutor toată armata,

tăţile presărate...

sunt simple mijloace

încolo ce-

prin cari.

năvălitorii găsesc: deagata o minunată
pradă de
răsboiu“
(nu cred ca această concluziune să fie
formulată, sau inspirată de text
ul articolului din
„le Journal“

).
.
|
Articolul d-lui C. Humbert
fiind analizat de o
publicaţiune militară foarte
competentă, mă voi
servi
noscut

de ea pentru a expune vederile
acestui cupublicis
t

şi .om

politic fran

cez.
Răsboiul actuala pus în
desăvârşită lumină nu
numai neutralitatea, dar
şi primejdia cetăților. Nici Li&ge, nici

Namur, nici Maubeuge,
ioogaiderat aproape inexpugn nici chiar
abil — nu

ae
„Pu

i

loviturelor

Privință orice îndoială:
sești,

atât de bine

* curilor

„germane.

Qorgievst,
Odo,
sten ja lor

artileriei. germane.

în această

Nici una dinin e cetăţile
ru- |

organizate,

nu

a rezistat ata-

Varşovia, Ivangorod,:
Novo-.
Ossovietz

au căzut
eroiică
că,

;

Kovno,

Brest-Litovsk şi |

una după alta cu
toată
.
MIER

reziDacă unele din ele
au oprit în

loc câteva zile armatele

vrăjmaşe, apărătorii lor |

au plătit apoi scump acest mic avantaj.
Experienţa-arată că o cetate nu poate fi apănată cu eficacitate decât de o armată care o aco-i
pere şi care, înaintea întăririlor, poate să-şi stabi-

lească liniele şi întăririle ca. şi în câmp liber.
Orice cetate asediată e luată (adică va fi luată.
E posibil, nu fatal). Ar fi'o greşeală â se crede că
„acest adevăr nu se aplică decât cetăților. relativ!
„vechi. Exemplul Przemyslu-lui e proba contrără.'
Î$ Da răsboiul balcanic ne arătase că chiar apă-

Srările cele. mai bine organizate de. Turci, ajunşi!
SEstăpâni în arta fortificaţiunii (nu cred), sunt incaA pede de a opri marşul trupelor cari ş'au afirmat
superioritatea asupra. armatei

de- câmp

adversă.

Cu cât o armată dispune de un armament mai
Puternic,
-

Przemysl

cu atât va cuceri

mai răpede

care a rezistat luni: întregi

cetăţile.

Ruşilor,:a

fost recucerit de Germani numai în câteva zile
- (dar Ossovietz câte luni 'a rezistat Germanilor ?).

Dar, chiar dacă aceste mijloace de o putere ex-"
cepţională dau greş, “simpla investire determină cu '
siguranţă căderea unei cetăţi. Odinioară, în 1870,
întrun răsboi de altfel mult mai scurt, Belfort a:
rezistat eroic până la finele ostilităţilor. (Această
constatare; probează tocmai contrariul), Dapazi,
Dag:
chiar apărările formidabile dela Metz fă, fi ih
AA

18
tile,

dacă trupele noastre

ar ajunge

numai

să in-

tercepteze comunicaţiunile acestui
oraş cu armatele de câmp şi cu restul țării
(ce înţelege Ch. H.
prin inut

ile ?). Vor cade din cauza de
inaniţiuue:

“secarea muniţiunilor şi vict
ualelor.

In răsboiul

modeîn nu mai e decât un singur
factor predominant : armata
de câmp (cine contestă ?), Numai ea singură
poate utiliză cu cficacitate un materia] puternic,
pe care "] mişcă după
trebuinţă, şi .se poate opune
înaintării inamicului
prin lucrări de fortificaţiune
improvizată. Ruşii nu
au întârziat să.

facă această cons

tatare. La începutul retragerii din
Polonia ei încă credeau
în aju„torul cetăților.
In urmă au recu

noscut primejdia
tacticei sprijinită pe
ajutorul cetăților: au
părăsit
Ossovietzul şi Brest-L. Dacă
ar îi avut timp, probabil, că ar fi destrus
fără şovăire cetățile
inutile |
şi ar fi luat din ele
tot materialul de
răsb
oiu
vizionările pentru;
Şi aproa le întrebuinţă pe
frontul ales.
Răsboiul cere să

de cari dispunem.

utilizăm bine toate mijl
oacele

Nu însemnează

a utiliză bine.
soldaţii bravi şi material
ul,
immo
bili
zând
u-i în cetăţile cari
rămân

active,

sau

cari

în afara cercului de
operaţiuni

cad.

îndată ce sunt încercui
Fără îndoială că
te. .
adve
rsarii Franţei s'au
vins de această
conidee şi că artileria
extraordinară, de
cu adevărat
care
se

servesc

pe front,

în.

9
masse mari, nu e altceva decat artileria luată din
cetăţi şi transformată pentru operaţiunile de Câmp .
(aceasta ar însemnă că Germanii îşi organizase
fortărețele lor cum nimene nu le-a mai organizat).
„Cetățile sunt condamnate. Aceste morminte ale

garnizoanelor (după

răsboiul din 1870—1871,

cetăţilese numeau mormintele armatelor, astăzi |
sunt mai modeste), aceste magazii cu pradă oferite inimicului nu mai răspund concepțiunilor N0-:
derne : pe front toate forţele şi toate tunurile

disponibile.
Din rechizitorul d-lui. c. Humbert
reținem următoarele:

trebue să.
:

4) Că în răsboiul actual nici una diri cetăţile
belgiane, franceze şi. ruse nu au putut rezistă loviturilor artileriei germane şi atacurilor, „armatei

germane ;
- b) Că experienţa a arălat că o cetate nu poate

nu poate fi apărată cu eficacitate decât de o armată care o acopere;
Cc) Că orice cetate. asediată e şi cucerită, ba
Chiar o simplă investire îîi determină «cu Sigoranţă
Pui

|

.

căderea ;
|
d) Că în răsboiul modern nu e decât un simplu.
factor predominant : armata. de câmp, singura
“care poate utiliză cu eficacitate toate mijloacele

le cari dispune, ori unde şi ori când, şi care se
7

20
poate opune înaintării inimicului prin lucrări de
fortificaţiuni inprovizate.
e) Că Germanii au dat desigur armatei lor de

“operaţiuni
adunat

tot

materialul de răsboiu

ce aveau

în cetăţi, şi că formidabila artilerie, între-

“buințată în masse mari în operaţiunile de câmp,
e de sigur luată de cetăţi.

Părerile d-lui Senator Bcrenger.
Cred că au mai fost “şi alții “cari şi-au vărsat
focul pe cetăţi, şi nu le-a părut de loc rău
când
au ailat sfârşitul lor lamentabil. Vor
fi fost şi,
de sigur, vor mai fi mulţi, căci
aşa li se cade,
dacă au amăgit — cum spune d-l
C. Humbert—

toate

aşteptările

ţărilor,

cari făcuse atâtea sacri-

ficii ca să le rădice, să le armez
e şi 's ă le întreţină.
Dar, în mijlocul atâtor. imprecaţiu
ni aruncate
îpupra

cetăților de cei convinşi de
senatorul C.

umber
t —— Care
“Tue
Tg

aspire

î
mai
Ja

x

rar un

area
cu cu seamăa:
:

minte, oj sfareaa
fiunil

cu un an înaj
inainte, înîn ziua
zi
de 13:
discurş

răsunător,

critică cu

de pregătire militară
i
]ilipsapregat
Franţei,
de iartileimiit
rie ară
şi de a îmbră
că-

precarăd siŞi între
î
j ea
ţiner

fortif; ica» apărarea coastelor, lipsa
tâm
urilor de
instrucțiune,. — Sa rădicat
tate
o

Sa
P
Tâdicat 0 vocevana cu multă
greu» Care a limpezit lucrurile si
A
linistitt spi-soi
IC ŞI a mai i linişti

ZI

rate
ameaid a Po
ai AI
mamare

-

21

ritele, pornite spre sentinţe pe atât de exagerate
pe cât sunt de pripite.
D-l Henry Berenger, senator şi raportor al Comisiunii. Armatei,

într'un

articol publicat

.

în „le:

Matin“ (13 Septembre 1915) şi intitulat -Nos Pla„ces Fortes, aduce în discuţiune moderăţiunea.- şi
dreapta judecată, Eacă ce scrie el:
„Cetățile, se întreabă -el, au dat faliment în
acest răsboiu, cum se pretinde de unii ? Sau au
adus armatelor şi naţiunilor serviciul aşteptat dela
ele, şi care justifică singur imensele cheltueli fă-“

cute cu ele înaintea acestui răsboiu?
| „Problemul

a fost pus din nou zilele aceste cu

prilejul retragerii armatei ruse. El mai fusese pus.
la începutul răsboiului când, rând ' pe rând, cetăţile Liege, Namur, Maubeuge, Anvers, au căzut
în câteva

zile sub

presiunea greaa armatei ger- .

mane. Căderea, sau părăsirea cetăților Przemysl,
Lemberg, Varşovia, Novo-Georgiewsk, Brest-Litowsk,

descop»rând imensul teritoriu rus, au'rea-

dus chestiunea

la ordinea

zilei în staturile-ma-

joare ca şi în „parlamente, şi e cu totul” natural
ca. opiniunea publică la rândul ei să se. preocupe.
„In ceeace priveşte pe Franţa, omisiunea se-

“natorială a armatei, după ce a delegat pe mai
- mulţi din” membrii săi în cele patru mari cetăţi
de Est — Verdun, Toul,: Epinal şi Beltort —a

|

22

ținut să asculte

şi pe guvern

rilor ce trebuesc

în privința hotări-

luate. Cetitorii ziarului „Ie Mar:

tin“ mă cunosc, ca săştie că nu voiu publică
n

mic care să nu fie întreg compatibil cu trebuințele
|
acţiunii noastre militare, „Nu sunt oare adevăruri
folositoare cari trebuesc spuse ţării,
evoluţiuni de
"idei cari trebuesc să pătrundă până în adâncimea
.

| gândirei. naţionale ?
„Ce serviciu aşteptam dela cetăţi înaintea o
răsboiului ? Ce

rol-'aveau ele să” joace

rarea răsboiului2
„Ele trebuiau

după

-

mai

decla-

întâi să înlesnească opera: |
ţiuniie armatelor în câmpie prin
punctele de spri
jin fixe,
pe cari le, mănțineau

acestor armate.

spre

Trebuiau

ele inimicul

mai

pentru

irebuinţele

cu samă

să atragă

şi să-l silească a le asedia,
pen-

„tru a. se face stăpâni pe
nodurile de comunicațiuni pe 'cari ele le stăpânesc,
comunicaţiuni indispensabile inimicului
„Cetățile

mare ?„Nu

pentru a progresă.

au

îndeplinit

mai

o

oprire

|

îndoită

.

che-

|

e nicio îndoială
că rezistența impro=

vizată a capetelor
pus

această.

seri

de pod Liege şi Namur
a imasă

“armatei.

germane,
siluiă Belgia. Această rezistență
care
a permis, în acelaş timp, armatelor
franceze şi engleze:
difice Concentr
să-şi moarea în cont
ra atacului
care ve-

|

23

niă prin Flandra "(a care ele nu se așteptau 0,
E
şi mai sigur că admirabila rezistență a cetăţii Verdun a dat un steajăr posibil manevrei
„dela Marna şi a mănţinut în mânele Franţei eşin-

dul Argonei, care aacopere şi astăzi departamen-

“tele noastre de Est contra! invaziunii;

-„Fortăreţele ruse, în fine, nu au permis oare,
în timp de un an, armatelor ruseşti să săvârşească
cele mai temerare manevre pe teritoriul austro-

„german ? Şi e drept oare ca să le imputăm slă„. biciuni, când toată lumea ştie lipsa, care au dus-o,
de muniţiuni şi de arme, fără de cari nici cetăţile, nici armatele nu pot ţine ?
„Exemplul foarte special al cetăţii Anvers, împinsă lângă fruntaria Olandei ; acela, nu mai puţin special al' cetăților Maubeuge 'şi Lille, slab
pregătite înainte de răsboiu, nu ar puteă să cumpănească imensele servicii-aduse de Verdun, 'Toul,
Epinal: şi Belfort.
„Un -mare învăţământ însă trebue reţinut din

acest răsboiu cu privire la cetăţi, și adus la cu-

noştința naţiunii : Nicio

cetate uu trebue să se.

lase a fi investită de artileria grea inimică, Nu există fort, nu există cazemată betonată,

nu există redus,

oricât “de betonate ar îi, cari să

1) Să se vadă : Din învățămintele răsboiului de astăzi, Vol, 1,

De

|

-

;
poată rezistă timp mai i lung enormelor calibre şi
puternicelor explosibile, pe cari ni le-a descoperit
acest răsboiu..

„O cetate nu trebue să se apere pe linia sa .de
“apărare, ci înainte. Prin aceasta ea devine un

punct în deosebi însemnat-al frontului de operaţiuni, dar nimic mai. mult decât atâta (neapărat
că, mai. mult nu : după cum pe-un front tactic
se găsesc puncte tactice cari au O deosebită im
portanță ; tot aşa şi pe un front strategic se vor

găsi puncte strategice însemnate). Trebue dar să
se ştie că.o cetate nu trebue deslegată nici de
armată, sau armatele,

cari O acoperă: înainte,

nici.

de serviciele dinapoi car&-i asigură evacuarea,
totdeauna posibilă,: în raport cu necesităţile militare pe cari numai generalul de căpetenie are
căderea să le judece, _
-.
„Cetatea participând astfel la mobilitatea generală a armatelor, trebue să fie mai mult ca
altădată, înzestrată cu mijloace mobile — drumuri
largi, căi ferate, racordări strategice — cari să-i

permită elasticitatea complectă în regiunea
fortificată al cării centru, lărgit şi mlădios,
„Acesta e învăţământul ce s'a tras în oi
E
în ceeace priveşte cetăţile. Exemplul lui
Bazaine
la Metz demonstrase înd
ajuns câtde prime
Sunt cetăţile cari devin loc uri
P
nejdioase

de _Scăpare. Acest.

ÎN

|

|

.

exemplu nu a fost, nici
boiul de faţă. Onoarea
capi militari se opun.
noaştem bine, dacă am
dament nu a luat toate:

_

i

-

|
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nu va fi, reînouit, în răs-.
şi ştiinţa marilor noştri Ar însemnă că nu-l cucrede că marele comanmăsurile necesare —trac- -

toare automobile, drumuri,

căi ferate:de racor- .

dare — pentru a adaptă cele patru mari „cetăţi,
la rolul cel nou din acest răsboiu.
„Nici faliment, nici încăpățânare,

DE
dar o.mai

bună întrebuințare printr'o mai bună înţelegere.
Franţa

să fie. sigură: marile sale neînvinse —

Verdun, Toul, Epinal, Belfort — vor continuă să-i
„fie pavăza„spre răsărit până în ziua biruinţei“.
Aşă dar, d-l senator Berenger e în totul de
altă părere ca d-l senator C. Humbret. Nu crede
nici în falimentul, nici în -primejdia cetăților, dar
crede în folosul ce. pot aduce operațiunilor, când
„ele sunt întrebuințate cu rostul pus în evidenţă
de actvalul răsboiu, rost care pentru noi însemnează cooperațiunea cetăților şi locurilor. întă„rite în operațiunile factice şi stategice ale
armatelor.
Din părerile d-lui senator Bârenger, cari.nt concordă

cu ale precedenţilor, eu rețin următe arele :

a) Că atât cetăţile franco-belgiane, cât şi cele
ruse,

au fost

de

folos „operaţiunilor - armatelor

N

de câmp;.
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5) Că nicio cetate nu trebue să se lase a îi
„ învestită de artileria grea vrăjmasă.
c) Că nu există întărire care să poată rezistă:
timp mai lung enormelor calibre şi puterniceloi.
explosibile,

pe

cari

le-a

boiu; .-

d)
ei

Că'o

de

descoperit

cetate nu trebue

apărare,

ci

înainte;

acest

râs,

să se apere pe linia,
-

_

e) Că cetăţile trebuesc să fie; mai mult
ca altă
dată, înzestrate cu: mijloace mobil
e, sau cari a
sigură mobilitatea personalului şi
materialului,

Priviri retrospective asupra Art
ei: F orti-

i

iicațiunii.

j

De. sigur că

"discuţiunea ce sa încins,
în privinţa utilității cetăților,
anul trecut, după căderea
cetăților! belgiane şi cetăţii:
franceze Maubeuge,
şi anul acesta, după
căderea cetăților ruseşti
de
pe Vistula, Bobr şi
Niemen, e un semn
vădi
t
al crizei prin care
trece astăzi arta fortif
icaţiunii
şi organizarea defens
ivă a ţărilor, cri
za
- care e
preludiul unei nOu
i evoluț

iuni, iar nu pre
cursoa-:
„rea
« agoniei. Şi fiindcă.
ac
ea
st
ă
cri
ză
i tăgăduită, mam
nu poate
hotărit a-i Cercetă
ade
cauză, a determină
vărata
.
îVea

asupra

artei

urmările ce nea
părat va
fortificaţiunii,
asupra organi-

97
“zărei cetăților şi asupra legăturei tactice şi strategice a acestora cu operaţiunile armatelor
; şi
a ajunge astfel, pe. cât experienţa răsboiului.şi

ştiinţele culese până acum mă vor îngădui, să
schițez învăţămintele ce putem trage în această “
chestiune, care se -discută cu atâta pasiune, dar.
nu şi cu 0 egală competenţă.
-"1.'Lupta dintre Cetăți şi mijloacele de atac.

Cadrul, în care voesc -să aşez discuţiunea
chestiunii fortificaţiunii permanente; nu mă îngădue să fac istoricul acestei arte tocmai. de
când neamurile au început să lase urme de tre- cutul lor, nici să scotocesc istoria militară pentru
a pune în cumpănă cetăţile cari și-au îndeplinit
datoria şi cele cari nu, şi a arătă cari. trag mai.

mult la cântar.

Şi chiar dacă timpul şi cadrul

mar îngădui, las altora sarcina dea face a„ceastă lucrare de simplă erudiţiune.. Eu mă voiu -

mărginia spune numai că din ziua când omul

a început+să lupte cu omul, nevoia .de a-și apără avutul, familia şi libertatea i-a sugerat ideea
de a se întări: nevoia a născut arta; Prima
casă cu ușa, care se închide pe dinăuntru, prima

culă, primul grup de case, împrejmăit cu: gard

de lemn,

ne dă cea dintâi idee de arta. fortifi-

28

caţiunii născută din instinctul apărării.
cu
“cu

Incepând ,

popoarele cele mai primitive şi isprăvind cu
cele mai. civilizate,: nu vom găsi niciunul

|

care, în cursul veacurilor, să nu fi pus la contribuţiune această artă pentru a-şi apără
tul

şi a-și

garantă

viitorul.

-Şi,

prezen-

dela începutul

veacurilor şi până. astăzi, câte răsboaie nu au

:

fost, câte cetăţi nu au căzut pradă vicleșugului
surprinderii, focului. şi tunului, şi câte armate
nu şi-au găsit mormântul . în ele; şi totuşi, cetăţile au reînviat din

„pentru

cenuşa

lor şi s'au

pregătit

,

noui. lupte, pentru noii victorii, sau noui

înfrângeri.

a

a

„Şi dacă e aşă, eu nu văd cum războiul de

față a putut, aşă ca din senin,

să declare

cetă-

ţile în stare de faliment şi să le iee dreptul
de a mai
există (prin sentința d-lui Ch.

E cineva care să iee în setios prorociaHumbert).
că de

azi înainte țărele nu

"ban pentru

vor

mai

cheltui

nici un

a-şi creă cetăţi şi cetăţui ? Cred

că
nu. Dar cred că şi 'cei cari sau
grăbi
t
să
declare cetăţile în stare de faliment
fraudulos le.
vor găsi în curân
d

motive

omul

de

reabilitare.

a simţit nevoia

|

de a-şi
face intăriri, a simţit şi nevoi
a de a găsi mijloace
de luptă în
contra întăririlor. Arta
fortif

icaţiunii a
provocat naşterea artei
atacului întăririlor : maşi-

|
.

Din ziua când

,
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nele de dărâmare (berbecii, turnurile), maşinele de .

aruncare (onagrele, catapultele, balistele,. pivele,
tunurile) au fost născocite de trebuinţele atacului
fortificaţiunilor. Dar,la început arta atacului a

fost inferioară artei fortificaţiunii şi progresele ei
au mers încet din cauza lipsei mijloacelor de atac.
Cei cari cred că cetăţile în vechime aveau, faţă cu

atacul, mai puţine mijloace de apărare ca astăzi nu cunosc nici istoria artei fortificaţiunii, nici ista=.

_ria artei poliorcetice. Pentru a găsi un echilibru
între aceşti antagonişti trebue să ne rădicăm până

la a doua jumătate a veacului al 17-lea, când ilu:

.

strul mareșal Vauban, prin. perfecţionările aduse
„ artei fortificaţiunii, prin, metodizarea procedeelor:

de atac şi prin perfecţionările artileriei şi metoadelor de tragere, a dat noui

puteri fortificaţiunii

permanente, dar: în acelaş timp a creat noui miţ-. -

loace de atac, cari, bine utilizate de ofiţeri capabili, au putut asigură lupta dreaptă între atac şi
apărare.
|
Cum spun, arta

e
atacului „cetăților

a

:
rămas: !

multă vreme inferioară artei fortificaţiunii
şi apă:
tării cetăților, şi nici chiar Românii nu
au putut

face un pas hotărât în această artă până
în vea-=:
cul al 3-lea înainte de IL. H. Lips
indu-i alte mij-:

loace,

atacatorul

caută

să

pătrundă

în

cetăţi.
prin porţile lor, întrebuințând
surprinderea, trăi
N

30
darea

şi tot felul de vicleşuguri. Trocnii au plătit .

scump darul ce le-a făcut Ulise, şi de
lumea se fereşte de dărnicia grecească.

atunci

„Cu timpul mijloacele atacului înbunătăţindu-se,

atacatorul s'a încumetat să pătrundă în
cetăţi
după ce distrugeă prin foc o parte
din împrej-

muire, când eră; făcută de lemn,

„o prăbuşă
de

zid.

.

Când

prin “mină

şi foc,

|

sau

când

după ce

eră

.

făcută
|

însă zidurile cetăților. ajunsese
să fie aşă

„de tari încât nu eră

chipde "prăbuşire,

torul a fost silit să caute
mijloace

ataca: |

de a le dă-

râmă cu maşini de isbire. Dar
maşinele de isbire
fost mult

„au

timp

cuvânt

generalul

racteristica

aşă 'de slabe încât 'cu
drept

Langlois

războiului

a putut” zice

de asediu,

că „Ca-

înainte de a

se

în contra fortificaţiunii
permanente. Ca exempl
e
tipice de această

se

găscă cu mânele

legate în

—.

torul

ea
m

m

neputinţă, din timpur
ile vechi,
pot îi date asediul
Troei făcutde Greci
şi asediul Alesiei de Iuliu
Cesar; dar mai caract
erig= „tice sunt exemplele
din războiul 'de o
sută de
ani dintre Franţa
şi Anglia (1837—14
53
), când.
artileria nu apărus
e încă în faţa
cetăților:

aL
zid, solid

construit,

al unei cetăţi sau cetăţui 1),

Dar, chiar după ce tunul a apărulîn faţa cetăţilor, asediatorul nu a putut decât cu, multă

greutate să-şi deschidă drumul înăuntrul unei cetăţi prin spărtura făcută cu. tunul în zidul ei:
istoria răsboaielor Românilor şi Ruşilor cu Turci
i

“e bogată în exemple de asedii neisbutite din cauză
că tunul nu a putut răpune tăria zidurilor.

Lupta tunului cu zidul cetăților. a fost înde:

lungată şi a. trecut prin multe faze până
când
tunul a fost în stare să lupte cu sorţi de
isbândă. inpotriva cetăților; şi acest câştig de cauz
ă se
-datoreşte, cum am spus, marelui inginer.
şi militar Vauban.
De atunci încoace lupta dintre aceşti doi
an-

tagoniști a fost âprigă şi fără. răgaz.

PR
Lai
a
La început; artil
eria de asedi
u trebuiăe
împinsă
Până aproape de piciorul zidurilor ca
să le poată

Sparge. Cu timpul, căpătând puteri noui, ea găsi

mijlocul să le spargă dela distanţe din ce
în ce mai
mari. La început, ea nu putea dărâmă
decât

zidurile pe cari le vedeă, şi nu aveă

nicio: acţiune

asupra apărătorilor şi armamentului cari
se adă-

Posteau înapoia unui parapet de păm
ânt;

mai

iârziu, ea ajunse să poată dărâma
şi zidurile pe,
Di ANI
.
[) General Lang!ois,: Questions
de, d&fense Nationnale. (Paris,
:
1

a

1906),. .

2.
cari nu le vedeă şi să scoată din luptă artileria şi:

apărătorii ocrotiţi de massa de pământ.
Apariţiunea tunului ghintuit, în 1859, provoci .

o nouă criză în arta fortificatorului şi impuse noui .
„modificări :elementelor constitutive ale fortifica: |

țiunii, precum şi organizării cetăților, modifcări
sintetizate în proiectele maiorului belgian Brialmont,

care de pe atunci s'a gândit — spirit pre-

vezător-—

la: | introducerea

artileriei

cuirasate în

„ fortificaţiunea terestră. Puterea de dest
rugere a :
tunului ghintuit a provocat d nouă evol
uţiune în

arta fortificaţiunii şi în aplicaţiunea ei
la orga-

nizarea

cetăților,

*

Dar echilibrul dobândit ă fost de
scurtă du
rată,
căci chiar în anul 1872,

răsboiului

din

1870—71,

după experienţele

generalul

Brialmont a
recunoscut că progresele, pe
cari zilnic le realiză
arti
leria,

trebuiau
să aducă în mod

fatal modițicări profunde formelor
obicinuite (învechite) ale
fortificaţiunii permanente.
Şi, în adevăr, echulibrul,

ce

se

dobândise

după

tuit, s'a rupt îndată

apariţiunea

ce a apărut

tunului

ghin=

obuzul-mină.

La încercările făcute la
Kosel (Silezia) în 1883
cu obuzierul de: 210
mm,

care trăgea obuze în=
cărcate cu 19 kg de:
piroxilină, boltele de
de
un metru grosime au fost străpunse. La zid
acelaş
'.
rezultat s'a ajuns şi
la Ku mmersdorf
7
cu obuzele,
,

a“

33

încărcate cu 22—26 kg de piroxilină, trase de
mortierul de 210 mm...
a
Incercările făcute în Franaţa, la fortul
Mal-.

maison, în 1886, cu tunul de 155. mm și
cu mor-

tierul de 220 mm, cari au tras
obuze încărcate

cu 29 și 33 de kg de melinită, au
confirmat

rezultatele date de cele din

Germania.

* Concluzinnea acestor încercări
a fost că nouele

fortificaţiuni, construite dela apariţiu
nea tunului
ghintuit până la 1885, in mai.
erau în stare să reziste artileriei atacului. Aceast
ă constatarea
Slârnit o mare panică în lumea
militară, panică:
pc care presa a.rezumat-o astfel
: „E aproape cert

Că tragerea cu obuze încărcate
cu nouele explosive, a căr
or întrebuin

țare se va impune, va desiruge orice lucrări de întărire.
Fortificaţiunile permanente par

că şi-au trăit traiul. Ele

vor fi în curând puse alături de zidurile
Chinei, şi din vechea. .
lor putere nu va rămâne
decât intențiunea de a
se apără“. (Cetăț
ile condamnâte au fost
graţiate.
,

D-! Cu.

Humbert

le condamnă astăzi
din nou.:
Vor fi ele din nou graţia
te ?).
|
|
Acestui strigătde alarmă
, generalul Brialmont:
a răspuns: -,V

ă înşelaţi, căci nu
există putere
pusă în lucru de Om,
căriia să nu i- se
poată
opune 0 putere egală
şi de semn contrar“,
Şi, în adevăr, experi
enţilor, cari au co
nstatat
3

S4
slăbiciunea elementelor constitutive ale fortifica.
:
su
.
_.
a
a
țiunii permanente, au urmat, fără
.
e
:
nicio
pdrz
ere.
j
.
însemnate experienţe pentru a dete
.__.
rmină forme e

şi. tăria nouelor elemente.
Cele, dintâiu experiențe au avut
loc în țara
noastră, la Cotroceni, în anul 1885
, pentru a str:
bili
valoarea: militară a cuirasam
entelor

terestre; |
iar acestora au urmat experienţele
din Franţa,
dela Bourgesşi Châlons, din
1888, pentru a de: |
termină grosimea

bolților, materialul de constr
ue:
țiune şi metalul cuirasamente
lor. Rezultatul a fost:
o boltă de.2 m,, 50—3 m.
_grosime, făcută din .
beton de ciment arma
t, rezistă obuzelor-min
ă:
cupolele

de. oţel turnat de .2

0 cm grosime (construite de uzinele
dela Montlugon)
şi de fier laminat (construite
de uzinele dela St.
Chamond),
asupra cărora s'a
tras Obuze-mine,
în
cărcate cu „65 kg melinită,
cu mortierulde 27
0 mm nu au
fost scoase: din
serviciu,.
Aa
„Ace

ste rezultate s'au
crezut suficiente: şi
conchişi au servi t
ca bază pentru st
ab
il
irea elei
or forturilor şi fort
işoarelor cari :

Zătoare

actuale.

Prin

aceste

„Care fusese
câştigat de ar
tileririe
e în; dauna fortic
țiunii, s'a restabil
a.
iţ...
Astăzi.
'
însă
,” după: încerc
ările
4

marelui

răsboiu,

|
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sa văzut că experiențele făcute. în Franţa nu
au
fost complecte, căci, dacă au ajunssă stab
ilească

elementele ortificaţiunii, au fost departe
de a de:
termină şi formele întăririlor ; şi din acest
punct

de vedere găsesc critica adusă. de Lt-colonel
Boissonnet nesuficienței încercărilor, cu totul
înteme-

iată. Chestiunea reliefului şi suprafeţei
întăririlor .

a făcut, din potrivă, în Gemania Obie
ctul preocu-

pării susținute a specialiştilor, constructori
şi ar-

tilerişti, cari, dându-și sama de coeficie
ntul de

vulnerabilitate, ce ele introducîn rezisten
ța întă-

ririlor permanente, au căutat să prof
ite 'de e] in
troducând în armâmentul destinat a
luptă în con.
tra fortificaţiunilor permanente guri
de foc spe-

ciale, capabile de a anulă apărarea cetă
ților prin
destrugerea organelor viui și de lupt
ă ale fortu-

rilor și fortişoarelor. A
|
Astăzi, când constatăm efectele și
ne putem da
ama de cauze, ni se pare foarte curi
oasă această

livergenţă de vederi într'o chestiune
militară, căeia experienţa de poligon trebuiă
„să-i dee în
“Tanţa aceeaşi soluțiune ca în Ger
mania: Cum

om vedeă însă, chestiunea fortiticaţiunii
permaente

nu a fost complect rezolvită în ultima
şi acala ei evoluţiune. Deocamda
tă

mă mărginesc să .
rag atențiunea asupra unui cur
ent ce s'a format,
la începutul

acestui

veac, care

are

E]

N

Franţa,

multă legătură cu ch
estiunea ce ne preocu
pă şi:
adus multe neajunsuri
operaţiunilor armatei
fran .
„ceze la începutul
acestui răsboiu.
Pe câ
|

nd în Germania do

ctrina răsboiului ine
pingeâ spre mărirea
calibrelor artileriei
de câmp
artileriei grea, ca
re însoţeşte armate
le de opere

la învăluirea
pr

econizată de
Germania ca
Pentru a obți
ne Victoria.
inijloc '.
„»
Ob
uzierului Serm
'zice Langlois,
an
,
Să-i răspunde
mai .
m cu

Pabil de a Pătr
un tun IŞor,
casă fie Prevăzut unde scutul cu care bateri
el
e. Am numi
e lor-au :
t Pe Pom-po
acum e tovară
m, care de
şul indicat
.
al tunului nost
ru cu tra!
E
ai:

|
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gere răpede1)“. Aşa se -face că în Franţa nu
s'a

adoptat nici obuzierul ușor şi că târziu, când cei

răspunzători şi-au dat sama de lipsa. lui,
s'a: recurs la inovaţiunea căpitanului Malandrin,
care
permitea
.să se! transforme traiectoria: întinsă a
tunului în traiectorie curbă, cu alte cuvinte
să se
transforme, Când nevoia cere, tunul în obuz
ier.
De sigur că asemeni soluțiuni nu se primesc decâ
t. ”
când nevoia bate la uşă!
|
Şi astfel, pe când,

în faţa cetăţii Port-Arthur,

Japonezii aduc mortierul de 280 mm, mult mai -

puternic decât cel de 220 ; pe când Germania, care
şi întemeia doctrina militară pe o ofensivă furtu-

oasă, lucrează la ornanizarea unei artilerii puter-

ele de câmpie, Franţa hotărită

mult să în-

mai

capă răsboiul pe teritoriul
ei, riu se gândeşte deât cum ş-ar putea transformă tunul de 75

mm în

buzier, şi cum ş-ar pute mări numărul gurelor de

c de câmpie prin adoptarea
econizat

de "generalul

tunului pom-pom

Langlo.s, care

în ţara sa.

sur 0 ilustraţiune militară

Langlois. Questions de defense nationale, 1906.

———

.

-

-

a fostde

Y

ică şi uşoară în stare de a însoţi ori unde arma-
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2. Măsurile
- superioritatea

|
După

ce

luate de Germani pentru a E
atacului asupra cetăților organiza

după

Germanii

bilitatea cetăților,

rițiunea

1886.

şi-au dat sama de vulnee

construite. înainte şi după ap

obu

zului-mină, au căutat să
profite «d
starea de inferioritate a fort
ificaţiuni faţă cu n
uele progrese
ale artileriei pentru a dă o nouă
€
recțiune atac

ului. Mijlocul l-au găsit

în organite
rea unei artilerii de asediu înh
ămată, numită &
ei şi artilerie grea de armată. Rolu
l acestei artilei

trebuiăsă fie de-a acceleră desf
ăşurarea operaţii
nilor asediulu
i şi de

a le pune. în acord cu impi
iunea dată operaţiunilor
de câmpie, acord impt,
„de unitatea ce treb
răsboiului.

ue să predomine în conducer
e

Cu alte cuvinte,

'rolu

l acestui nou ele
ment ofensiv eră de
a dă armatelor mijloacele
ne
cesare, cu cari să învi
ngă rezistenţa forturil
or
dt
oprire, sau să încerce
un atac improvizat
în cor
tra unei cetăţi, fără
a recurge la parcurile
ordinare
de asediu. Dar rolul
lui mai eră şi de a ajut
ă la tre
buinţă artileria de
câmp în luptele. de
câmpie şi
le a înterverii în
mod. hotărîtor în
lupt
ele
ziţiuni.
de po|
a
Cum vedem, Germanii
NE
tind. spre o organizarea
unică, care, are de scop
a dă armatei de operaţiuni

39
„tot ce-i trebuie pentru a puteă luptă în aceleaşi
„condițiuni pe orice câmp de.luptă. Aceasta 'este o "mare'evoluţiune a tacticei veacului al 90-lea, care
rupe totul cu trecutul. Inceputul acestei organizări
îl găsim la Germani

în anul 1891, dar adevărata

fiinţă îi este dată prin legea din 1899. Şi de atunci

incoace mijloacele armatei de câmp' sau sporit:
dându-i, pe lânpă obuzierul ușor de 105 mm şi Obuzierul greu de 150.mm, tunul de 10 cm şi 12 cm.
cu tragere rapede, mortierul de 21 şi 28 cm şi, în
line, mortierul de 42 cm, unele cu tracţiune ani-

mală, altele. cu tracţiune mecanică, dar toate în
stare a urmă

oriunde armatele

de operaţiuni ; şi

inzestrând trupele de. pioneri şi de comunicaţiuni
cu tot ce le trebuie pentru atacul cetăților şi poziîiunilor întărite. -

i

» Odată înzestrată armata

Iu

cu acest nou element

„ofensiv, Germanii cred, sau lasă să se creadă,

că

nici-o cetate nu va. mai fi în stare să le stee în
drum. Credinţa aceasta le-a fost, ce e drept, su-

gerată chiar din 1886 de generalul de artilerie ba'varez, Von Sauer, care susţinea cu multă convin'gere că o armată, care ar dispunede 20 baterii

de obuziere de 15 cm şi de 8 baterii de mortiere

de 21 cm, ar puteă aşezându-le cam la 8 km. de
linia forturilor unei cetăţi, 'să facă o spărtură de
„12 km în această linie bombardând3 forturi vel

-

40

cine. După două sau trei
ore de boimbardare, g
neneralul Von Sauer garantează ruinar
ea forturibt
şi

deci posibilit

atea de a aruncă coloanele
de ai
în interiorul cetăţii prin int
ervalele dintre forturi
„destr
use. Chiar dacă fortur
ile ar fi cuirasate, el
se îndoeşte de reuşita
bombarbării din cauza
d
mensiuni
lor considerabile a țin
tei ce ele prezenl:

„Scopul ce urmăre

şte generalul bavarez e
dublu
"ca german şi ca general de
artilerie, el vreă s
convingă pe camarazii săi
âvea în curând artileria gede superioritatea ce '
rmană asupra fortăre
elor şi for
turilor de oprire fra
nceze;

ca preconi |

tificaţiunii lui Von Saue
r sunt următoarele: sup
ri.
„marea forturilor; împrăştierea art
ileriei cetăţii în
“ntăriri mici şi ap
dintre aceste întăropiate; micşurarea. intervalelor
riri

; întrebuinţarea.
excluzivă a

intinse şi curbă a
artilerie
_
as'a3 in
spir. at maio. rul| Sci atacaului, De ideile ace
s- .
|
hu

te

:
mann, adevăratul
crea-

Său
za
re. şi care

sa,

lioaca
tt
apli

e
in

A.a
Români

pentru

Organi„i

„o . rării. co
. ridorului
cuprins înt
.
obeştiPă
lor ŞI gura
Prutului (regiune re dealurile O-! ;
anie-Nă ămoloa
bat
a întărită Focsa- Galaţi),,
!.
Subt
d

forma de grupuri
de!
! Aşezate pe una sau mai
multe linii,
|

! pu
"e

U

4

Ideile acestor doi creatori al noului sistem de
fortiticaţiune au isvorit desigur.din o dreaptă a"preciere a condiţiunilor. şi a mijloacelor cu cari.
vor luptă armatele. în viitoarele răsboaie,

ele au

“fost chiamate, sub forma lor primitivă, sau tran- sformată, să redee fortificaţiunii posibilitatea de a
puteă luptă cu noua artilerie, care în curând

eră

să fie adoptată şi de celelalte armate europene.
Un singur punct slab li se atribue: legarea artileriei de teren, adică immobilizarea ei: Prin aceasta,
artileria de cetate devine inferioară artileriei. grele de armată,. care se poate mişcă odată cu armata
pe care o însoţeşte,

pe

câtă vreme

gată de întăriri chiar când

ea rămâne

garnizoana

le-

cetăţii o

părăseşte, sau'e silită să se retragă.
Pentru a înlătură acest inconvenient

şi a ga-

rantă în acelaşi timp puterea .de rezistenţă a unei
cetăţi, maiorul Mougin,

din armata franceză,

pro-

puneă un alt sistem mixt: compus dintrun armament cuirasat legat de întăririşi un. armament
mobil. Cupolele cari conţin armamentul fix sunt
incrustate în nişte mari blocuri de cimeat (50 m. .

lungime, 30 m.

lăţime.şi 10 m.

adâncime)

pe

cari autorul le numeşte „Forturile viitorului“, dar

cari în realitate nu sunt decât nişte baterii cuirasate, aşezate pe linia de luptă a cetăţii la in-

terval de 2—4 km.
e

una de alta. Inapoia liniei
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baterielor cuirasate,. cam la
100 m., e o linie ferată de centură acoperită
Printr'un parapet de
3 m. înălțime. Pe această
linie se mişcă platior.
mele cari poartă câte
un tun cu afetul Său. Artileria menită să. apere intervalele
fiind mobila
se poate aduce, după,
trebuinţele luptei, dintr'un
sector în altul, pentru
a susţine lupta cu artileria
atacului şi a sprijini
apărarea acolo unde
ata:
cul devine mai ameninţător,
când

trebue,

cului..

său pentru a o scoate,
din zona, reperată
de artileria ata:

i

a

Date
Principiul fiind stabilit,
nimic.
nu
împedecă să
Ne închipuim artileria
mobilă,

de pe platformele
cari se mişcă pe
două şini paralele
, înlocuită prin
artilerie instalată
în trenuri cuirasat
e, sau mişcată
"Prin ajutorul auto
-tractoare

lor. E
-. Combinând Sistem
mul. Mougin, vo ul, Sauer-Schumann CU. siste.
m găsi te

mat,

după

melia pe care S'a
răze

noua fortificaţiu
mană, şi după
ne
ge
rcare se va. puteă
imagină pentru
viitor organizarea
cetăților, în caz
când ele NU vor
fi înmormântate,
i,
cât se pare,

|

Acum îmi rămâne
să arăt în ce star
cetăţile belgiane
e.se găseau
, franceze
şi

ruse
tractorii fortificaţiu
nii perimanente , pe. cari deAU răspuns aşte
le acuzăcă nu
ptării. Dar, în
ainte de a face
acea-

2

4

sta voiu reproduce rândurile următoare din scric-

rea unui cunoscut profesor dela Școala superioară
de Răsboiu din Paris!). .
„Trebue să observăm că mai niciodată, în istoria răsboaelor, nu s'a găsit o cetate asediat ab-

solut la înălțimea celor din urmă progrese ale armamentului. £ lesne de înţeles pentru ce: atucatorul e în stare să profite de pertfecţionările cele
mai

recente, de mijloace

de

destrucţiune

răpede

realizate şi substituite celor vechi aproape deodată. Totuşi, cetăţile s'au apărat bine când au
fost bine comandate. Calitatea lucrătorului precumpăneşte calitatea instrumentului.
„Tactica răsboiului de asediu, care a parut
multă vreme bazată numai pe artite;ia de calibru
mare, reiă la începutul secolului ale 20-lea un ca-

zacter mai raţional. Artileria nu mai e principalul
factor al luptei. Se revine la ideea mai dreaptă asupra rolului primordial al Infanterici, ajutată de
Geniu. In fine, puterea de destrugere a artiterici
asaltatorului e ţinută în cumpana de împrâstivreii
și protecţiunea nouă ce se dia oranelor apărării.
„Evoluţiunea însă continua mereu. Fiecare zi
aduce noui elemente, cari ameninţă să rupa cum

a
:
1)) Fortifeicetioa Cuiressrte, pir

(e Mr d: heur
Dicezen cz,
; es
Lp

aa

AM

„_păna dintre atac şi apărare,
când într'o parte:
Când într'alta.
|
|
„Ce ne aduce veacul al'20-lea,
şi ce pare că
ne va mai aduce, în susținerea
procesului acesta?
„Din punctul de vedere tactic,
artileria asediului

evoluează către mobilitatea guri
lor de foc şi ră
pezeciunea tragerii. Se
caută pretutindeni a 0
scoate de subt tutela căilor fera
te, cari până astăzi
„erau neapărate
pentru

transportul

zionarea muniţiunilor lor.

lor Şi aprovi-

-“ „Artileria grea de arm
ată, inhămată,

mai

întâi.de Germani,

a îns

|
introdusă

„res sub acest raporit, pro emnat un mare pro:
gres neîncetat urmărit
timp
de peste douăzeci ani,
decând
primele parcuri uşo
are de asediu.

s'au
|

creat
|

„Modificările aceste scurtează
faza preliminară

care se putea' folosi
cele de rezistență. ca Să-şi organizeze mijloaEle trag. deci cumpăn
“Partea atacului,
a în
i
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de foc comparabil cu al atacului. Totuşi, va trebui
negreşit să se mărească dotaţiunea actuală, căci
altfel cumpăna va trage şi mai mult în partea atâcului. Invăţămintele asediului “cetăţii Port-Arthur

(1904—1905) ne vor fi preţioase: „Tunul cu tra„gere răpede întrebuințat în răsboiu pentru întâia
„0ară—scria un ofiţerde ordonanţăal generalului
„Kondratenko, ilustrul apărător al acestei cetăți—
„va

aveă

ca

urmare

schimbarea

„tacticei şi mai cu seamă a

şi

rectificarea

artei fortificaţiunii.“

Starea cetăților în ajunul răsboiului.
|. Cetățile belgiane şi rolul lor în răsboiul actual

In 1987, guvernul
unui conflict înthe

belgian,

Germania

examinând
şi Franţa,

cazul
şi-a pus

întrebarea : ce măsuri ar trebui luate ca să împe-

dice teritoriul Belgiei de a deveni teatrul de ope-

raţiuni al vecinilor săi. Rezultatul studielor făcute

de persoane competente a fost:

|

Reorganizarea apărării liniei Mceuzei, între fruntaria Olandei şi confluența fluviului cu râul Sambra (Belgienii îşi amintise cuvintele lui Jomini :
şi
cine e stăpân pe Meuza € stăpân şi pe Belgia),
fusese
transformarea cetăţii Anvers, care mai
întătransformată, în 1860, într'un puternic câmp

rit, adevărat

redus al apărării neutralității Belgie

: + Prin realizarea acestui sistem defensiv guvern:

“belgian credea: că beligeranţii vecini nu vor pu
- “utiliza teritoriul Belgiei ca bază de operatiuni;
armata belgiană va găsi mijlocul ca să manevre

„pe

amvele

maluri ale Meuse-i, fără

să-şi peard

| „comunicaţiunile „cu Anversul ; şi că, în
fine, op
“raţiunile unei armate de ajutor vor fi înlesnit
-Fortificaţiunile cari s'au constituit pe Meuza
suni
Il. Capul-de-pod dublu delă Liăge constituit dintr
linie de 12 forturi şi fortişoare,
care încingeă-or
şul Ia o. depărtare de 5—G km.
Desvoltarea lini
forturilor
fiind

cam de

49 km., intervalul dint:

întăriri este în mijlocie
de4 km.

2.

Capul-de-pod dublu dela. Namur, constitu

dintr'o centură de 9 forturi
şi fortişoare, aşeza!
la 4—5 km

. departe de. oraş.: Inte
rvalul dinti

forturi e de 4 km

e

e
“Cum vedem, sistemul
admis pentru organiza
re
acestor doă capete
de-pod este clașicul
sistem
pu
nctelor

rană a

«
de sprijin, cari co
nţin artileria de
sig
u
liniei defens
ive.

Intreaga artilerie din
foi
tur: Şi fortişoare este
Cuirasată. Zidăria a
făcută cu beton de
fos
mult decât probabil ciment de Portland. E ma
că

gros
dedusă de experienţele fă imea bolților e ce:
cute în 1886 şi 1888
Armamentul adop
tat a fos

t: tunudel.
120 mn

|
şi 150 mm;
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obuzierul de:120 mm şi 210 mm;

şi mortierul de 210 mm. Pentru apărarea: apropiată, tunul de 57 mm.
.
Lucrările, începute la 1888, au: fost complect

terminate în 1891.

i

Observ ca cetăţile| Meuzei, mai cu seamă ; Liege,
fiind aproape de fruntarie, trebuesc considerate în .

îndoitul lor rol: de capefe-de :-pod de manevră şi
de acoperetoare de fruntarie. Dacă le considerăm ca cetăţi-așezate lângă fruntarie, pe drumul de în- .
vaziune al marelor armate, găsim de îndată ca organizarea lor este incomplectă şi în dezacord cu
situaţiunea geografică. Asemeni cetăţi trebuesc

să aivă totdeauna o incintă — nucleul central ——
continuă, care să încingă localitatea şi o parte din. "magaziele şi aprovizionările

cetăţii. Această

in-

'cintă trebue considerată nu ca un redus al apârării cetăţii, ci mai mult ca o barieră de siguranţa,
destinată: a înfrână urniările unor panice, cari sc:
pot produce aşă de lesne la fruntarii; a izolă po-..
pulaţiunea oraşului de garnizoana cetăţii; în fine
„— şi acesta este rolul ei de c?petenie — a evită

incursiunile şi chiar pătrunderea

trupelor inimice

_ în oraş, înainte de a câdeă linia forturilor, în cazul
unui atac forţat, sau prin surprindere. Din acest
punct de vedere, folosul incintei este atât de marc,
“în cât

Generalul

Brialmont,

într'o

scrisoare,

ce

.

,

a

i

48.

„mi-a trămisîn

1895, ne sfătueşte a o construi şi

împrejurul capitalei noastre, care se găseşte atât |
de aproape de una din fruntariele
țării.
|
|

. Dar, în afară de lipsa acestui element, îndispen-

sabil unei cetăţi de lângă frunfarie, consta
t că or- :

ganizârea liniei principale şi unice de apărare a

fost defectuos concepută şi executată. Intervalele
dintre - forturi sunt

aşă de mari,

3—4

km, în cât

apărarea lor în contra unui atac prin surprindere | |

"va îi foarte greu de realizat. E. adevărat că
auto- |
rul proiectului îşi dădea seama de acest
mare neajuns, dar leacul ce propuneă: „liniă
seva complectă prin redute între forturi, cari
se vor cons-

trui în “momentul oportun“, eră fără
efect. |
Cetat
ea

moni, după
minată

în

Anvers,

refăcută

de- Generalul

Brial-

apariţiunea turului ghintuit şi ter.
.

1864,

const

a dintr'o incintă şi o cen!
tură! de: forturi aşezate la 3
km. de incintă. Nu i
a trecut: însă mult după răsboi
ul din 1870 şi sa ;
Văzut că organizare

a

dată cetăţii

nu-i asigură
o bună apărare ; şi, după
noui studii, s'au început lucrările de transformare
şi îmbunătăţire.
Noua

linie de forturi, care
constitue linia prin- !
cipală de apărare şi transformă
cetatea ' într'un
mare câmp întărit are
o desvoltare de 108
km
şi e depărtată de 9-1»
km de vechea linie de
forturi, care s'a transtor mat într'o
incint| ă continuă. :i

;
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N

Noua linie e constituită din forturi, fortişoare şi
redute, armate cuartileria de siguranţă cuirasată,
Lucrările de transformare ale acestei cetăţi urmând a fi terminate 'în 1913, trebuiă. să .se so=

.

cotească încă 2 sau 3 ani până când punerea; lor
în stare de a funcţionâ să fie complect terminată,

In ceeace 'priveşte capetele-de-pod Liăge şi Nas:

mur, după. cum am arătat,

organizarea

x

lori”

puteăfi considerată în 1914 decât ca o bină,::;
osătură a liniei principale de apărare, care' țre- buiă complectată pentru ca să poată rezistă unt?
asediu şi chiar unui-atac forţat: Insă cum ele sunt

„ aproape de fruntaria germană, mai cu seamă Liege, -

organele răspunzătoare să îndoiau că vor ave

„timp, în caz de mobilizare, ca să le pună în stare

să-şi
„de apărare. Opiniunea publică chiar începuse

evenimentele

politice. din

arate neliniştea

după

Port-Arthurului

măriă şi mai mult neliniştea.

1911 1). Amintirea. atacului îlotei japoneze asupra,
Dacă

Germania se decide să intre în răsboiu, şi dacă

interesele sale

îi cer să opereze

prin. Belgia, ea

obr
va mârge. răpede şi va isbi cu putere în orice
stacol care-i. va .sta în cale.. Pentru a face faţă

„acestei împrejurări mult probabila, Liege şi Namur

astăzi, de generalul Herjeu.
1) Din învățamintele răsboiuiui, de

(pag. a169..), Bucurdieşti, 1915.

i

,

trebuiau,

cel puţin, să aibă

garnizoane

de sigu: |

ranţă destul de tari. După socotelele făcute,
Liâge, :

de pildă, a cărui linie principală de rezistenţă e de
49 km. ar fi avut nevoe deo garnizoană minimă
.

de 36000 mii oameni (în care intră 2500
0 trupe
de infanterie). Cu această garnizonă,
cetatea ar

!

4
i

„fi putut — presupunând că ar fi avut timpul
să-și
termine lucrările de punere în stare
de apărare—
să resiste unui atac forţat.
|
Dar, în Belgia s'a putut obține
mai. lesne bani

pentru fortificaţiuni decât o lege milita
ră, care

să
dee ţării o armată numeroasă şi bin
e organizată.

Parlamentul, belgian a întârziat să
dee
-.
legea

Belgiei,

i.
de care ayea atâta trebuinţă,
,
„d
şi chiar
târziu“

nu i-a dat-o decât pe jumăta
te. Legea militară,
pusă în întregulei în aplica
re abia în. 1913,nu
“putea. urcă decâtîn 1918,
efectivul armatei de

1) L'Etat
1913.

des

Belges,

par

2) Pierre Dauzet: Guerre
de 1914 (Paris),
ECE

.

ă

le

general

Herment.

'
i

i
i

de 120000 oameni *);
iar garnizoa-

Forteresses

:

„

După relaţiunile apărute
până acum, armata
regelui Albert nu a putut
dep
ăşi în războiul actual efectivul

Paris,

„Il

!

câmpie la 180000 oameni
, în afară de: 130000
trupe de a doua mână
cari urmausă constituiască garnizoanele cet
ăților.
e

——__

i
4ţ

.

dl
l

nele cetăților Meuzei nu sau putut constitui aşa
cum se prevedeă în planul: lor de mobilizare.
Găsindu-se în această situaţiune,

ce acţiune au

„Putut avea cetăţile belgiene?
|
Fără organizare complectă, fără armament îîn
stare de a luptă cu artileria atacului, fără garnizoane suficiente şi fără un sprijin reciproc între
ele şi armata de câmp, cetăţile. beigiane nu:puteau de sigur să-şi îndeplinească integral misiunea .
ce li se încredinţase.
Pentru.a face să: se înțeleagă mai i bine rolul
ce au jucat în acest răsboiu fortificaţiunile Meuzei,

şi în special capul-de-pod Liege, voiu schiţă în
câteva rânduri, evenimentele militare şi. politice,

cari s'au desfăşurat în. primele zile ale lui Au
gust (s. n.).
Pentru

a puteă

pătrunde cât se poate mai ră-. |

pede în Belgia, Statul-major german a mobilizat

în taină corpurile 7, 9 şi 10 de armată, cu cari
îşi propusese să invadeze în Belgia îndată după
declararea răsboiului, să surprindă armata belgiană. nemobilizată. şi să intre, aproape fără

luptă, în Licge, unde Germanii aveau un emisar, „pe locot. -colonel belgian Eckstein. (Belgienii, des-

coperindu-i felonia, l-au îwpuşcat după o judecată

sumară).

La 2 August (st. n.) corpul al 8-lea de armată

52
pătrunde în ducatul Luxemburgului, siluindlu-i-neu

tralitatea. Aceeaşi procedare va întrebuinţă Ger:

mania şi cu Belgia, dacă nu va cedă stăruinţelor

guvernulusău.
i Speranţa unei învoeli nu era încă

perdută. Tratativele se continuă şi în ziua de3,

(în noaptea de 2J3, guvernul german adresase u

"ultimatum guvernului belgian ca să lase liberă
trecere armatelor sale prin Belgia) după cum
probează. conversaţiunea care. a avut loc, în acea
„zi, între ministrul de Externe Von Jagow şi ba-

ronul Beyens, ministrul Belgiei la Berlin !):

„J. Ce: voiţi. E o chestiune de 'vieaţă sau de
moarte pentru imperiu. Dacă armatele
germane
nu vor să fie: prinse între ciocan
şi nicovală,
ele trebuesc să dee o. mare lovitură
Franţei, pentru
a se puteă întoarce în contra
Rusiei,
|

B. Dar fruntariele Fraiţei sunt
destul: de întinse pentru ca armata germană
să mai aivă
nevog.
de;a trece: prin. Belgia;
J. Ele. sunt prea solid fortificate.

De. altfel, ce
vă, cerem-?: Nuruai atâta :
să ne. lăsaţi drumul
liber ; să nu destrugeţi drumurile. de fer:
şi tunelele;

şi să ne: îngăduiţi ca să, ocupă
ăm.

de: cari. avem, mare. trebuinţăe.
A

fortărețele

ÎN
nene

1

Histoire

llustree

l-&re, Partie, Pașis..

da

la Guerre

de 1914 par Gabrie
l Hanotaux,
4
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(Von Jagow a făcut a douazi, 4+ August, aceeaşi
declaraţiune și ambasadorului Angliei: „Că trebue
să ajungă în Franţa pe calea cea mai răpede şi
|
|
mai uşoară“),
Din această convorbire notăm un fapi-precis:
Germanii

cunoşteau starea fortărețelor belgiane;

pentru a pătrunde mai răpede în Franţa, ci alegeau drumul Belgiei, fiind convinşi că rezistenţa,
ce vor întâmpină pe fruntaria de Est a Franţei,
îi va face să peardă un timp, care nu intra în
socoteala planului lor de răsboiu.
Germanii,

înainte

de

a-şi

termină mobilizarea

pătrund în Belgia în ziua de L August (st. n), şi
atacă

fulgerător

cetatea

Liege

cu corpurile 7 şi

10 de armată (armata generalului Emmich), dar
sunt respinşi cu perderi mari ; aceasta“ii sileşte
să mai aducă corpul al 9-lea de armată şi o divizie de cavalerie, cari aveau altă destinaţiune.
In noaptea

de 4 spre 5, ci incercară un atac,

care de asemenea e respins de garnizoana cciăţii.
de a
Toate incercările făcute în zilele urmatoare
ioarie
pătrunde în forturi sunt respinse cu perderi
mari. Fortul Fleron rezistă şase zile celei mai in-

cetăţii
verşunate bombardări. Cât timp torturile
armată
nu au fost atacate de artileria grea de
cu Succes
de calibru mijlociu, ele au putut susține

lupta.

ȘI
Dar,

organizarea apărării liniei principale
de

luptă nu fusese nici însăilată,.
când
mane

trupele

ger
au apărut în faţa cetăţii,
aşa
că
din prima
noapte (4spre5), aceste
se pot încumetă ca să atace
“- intervalele dintre forturi.
In noaptea de 5 spre 6,
o brigadă

de infanterie germană

atacă. intervalul
„ dintre forturile d'Evegnce
şi Fleron
(frontul de
Est), care
nu era apărat decât
de un simplu şanjadăpost de 150 m lungime;
Dar garnizona cetăți
“în ce stare de inferioritate
se găsea faţă de puterea
copleşitoare
a atacatorului

? -E de ajuns să spun
că, pe frontul de Est, Belgianii
nu dispuneau decât
de 1500 baionete pentru
apărarea celor cinci
tervale Cuprinse între
inforturile

Flâron, şi Pontisse.
"In astfel de condițiuni,
i-a venit lesne atacului.
să-şi apropie bateriile
de linia “forturilor ca
bombardeze oraşul
.să'
în ziua de 6, iar
în ziua de 7
Să pătrundă în
oraş strecurându-şi
coloanele, în
mici pachete,
prin intervalele
forturilor.

late: de

acum înainte fi
ecare fort va du
pe socoteala lui,
ce lupta
„După onorabile
lu
pte date în zilele de 4,5 şi
6 August, am

judecat că fortur
Ligelui nu mai
ile
puteau jucă alt
rol decât acela
unor forturi de
al
oprire. Am mănţ
inut totuşi guve
nământul milita
r.
r pentru a co
ordonă

apărarea pe
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!

cât posibil şi pentru a exercită o influenţă mMoOrală asupra garnizoanei“ ?).
Şi cu toate aceste, deşi Germanii

devin stăpâni

pe oraş, torturile rămân stăpâne pe drumurile cari
leagă Germania cu Belgia şi ele continuă a-şi în“deplină, fiecare cum poate, .rolul de forturi: de
oprire. Pentru a le răpune,: -Germianii aduc artilerie de calibru mare, :pe care'o instalează în faţa
sectoarelor'de Est şi de Vest, la 7— -8 km departe
de forturi.

.

3.

ă
In noaptea de 11-42 August, artileria german
ForEst.
de
atacă cu furie forturile de pe frontul
cad; în ziua
turile dela centru, Fleron şi Evegnee,
în:urma ex-:
de 13 cade şi fortul Chaudtontaine,

ploziei magaziei! cu explosive.

In urma acestui

trupele, cari
atac, ; generalul . Leman retrâge toate
pe frontul de
mai rămăsese pei itrontul de Est,
a ți
„Vest. .
front. Artileria
In urmă, lupta continuă pe acest

de pe stânga Meusei,
de calibru mare din forturile
e

57 mm din forturil
tunurile cu tragere răpede de
-N. şi S. (pe malul
Barchon . şi Embourg,. dela
din intervaie

de câmp
drept), precum şi artileria
4

,

x

M. Butts (Pa
la Grande Guerre, par
1) Heros ! Episodes de
ul Lemans
eral
„gen
regelui Belgiei de

tă
- ris): Scrisoarea adresa
ţii Liege.
eroicul apărător alș cetă

5

„concentrează focul
asupra maâselor
germane, c
sunt silite
să se retragă
cu

mari pierderi.
d Rezistenţa forturilor
durează Până in ziua
de |
August, când fortul
Loncin, în care

- neralul Leman,

se

e destrus de artileria găscă s
- Rezistenţa forturilor
germană!

Liegelui a costat
mani peste 39000
pe Ga
oameni,
morţi răniți şi prizo
- nieri. Ele au imobilizat
12 zile O întreâgă arma
germană, şi au
făcut să cadă
„Pusese statul-major
toată
Sermanîn trecereas Jer anța ces
a armatelor sale
nesupărati
- Licjului va Tămânedeacurmejişul Belgiei. „Apărarea
pentru totdeauna
din cele maj frumoase
tema unuia
capitole. în- analele
tății“ a zis d_]
liber:
Asquith Primul
:

(

a decorat

ministru al Angliei

d, „Legiunea
nOare“ oraşu]
de
Liege fiindcă
a/ţinut în loc
i
atâta
iunea germană,
care-i ameninţă
frunOrd,

apărată ruri de
neutralitatea

B

necontestat

neaşteptată

.

că unul din
factorii, cari
au scăpat
trul la care
Î-

ţii

O expunea invaziunea

ri

Liege

Igia,. a fost rezistenţa

Am

zi

şi garnizona -ei de.apărare,

nimeni nu o credea

capabilă să reziste unui atac forjat; şi totuşi,
rezistența ce a opus atâtor atacuri violerite ale
germanilor

va rămâne în istoria militară a Bel-

giei unul din cele mai glorioase fapte de răsboiu,

iar Franţa îi va fi de-apurure recunoscătoare.

E iarăşi necontestat că, dacă linia Meuzei nu: .

âră apărată prin fortificaţiuni, trecerea ar fi fost
germane
forțată în primă zi, invaziunea armatelor

ze .
în nordul Franţei ar fi stirprins armatele france

şi reuşita
_ în timpul schimbării frontului strategic,
complect
planului de răsboiu german âr fi fost
asigurată.

-

Aa

|

.
Rezistenţa cetăţii Namur e şi ea de toată lauda,
în-.

mai mare
căci, deşi Germanii O atacă cu cea

să facă faţă unui |.
verşunare,. deşi nu era pregătită
sunt atacate cu aratac forţat, deşi forturile sale

totuşi ea nu cade
tileria de cel-mai mare calibru,
dela des-:
25 August, adică în ziua a 2l-a
decât'la
e
chiderea ostilităţilor.
deşi mai puţin glotios decât
“ Asediul Anversului,
al Litgelui, merită totuşi

a fi menţinut pentru a

cetate, care se zice că
se şti.că, dacă această
mal Mari cetăţi
ocupă al treilea loc printre cele
lung asediu şi
din lume, nu a putut rezistă unui

cauza nu trebue
îndeplirii rolul de redus al apărării,
că a fost surprinsă
căutată decât: în împrejurarea

|
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de. răsboiu înainte
de a fi fost complect
orga:
nizată, că nu a avut
un armament în sta
re să
„lupte cu armame
ntul
.ge
rm
an
şi
aus
tri
ac,
că apă
„:. Tarea ei m'a
Putut fi su sținută
de
o
apă
rar
e ac
tivă. capabilă de
a ține la distanţă bat
eriele ase.
- diului şi de a zădă
rnici Jucrările de
apropiere ale
Germanilor, |
- - Totuşi, deşi
fusese în realitate
asediată cu mai
multe săptămâni (8
Sept
ei,

Germanii

nu

embre) inainte de căde
rea

nile. cetăţii decât încep să destrugă fortificaţiula începutul celei
din urmă săp- ,
tămâni a lui Se
ptembre (st. n.),
care

operaţiune pe .
:
ţă !

o execută

în linişte mulțăm
ită superiorității
bătăei şi cali
brului . arții eri
ei
lor, căriia artileria
apărării. nu
poate să-i op
un
ă
nici o rezisten
,
Y

samentelor

pe platforme

liniei

a trecută

de beton,

înapoia tera-

ferate Malines
vers. Bateriele
şi Louvain-AnSermane bomb
ardau forturil
tăţii dela 13
e ce.
km. pe când
tunurile apărăr
Puteau bate de
ii nu
câț Până la
10 km. Trager
tileriei Serman
ea are era perfect.
reperată Şi re
de acroplane,
gulată
iar obuzele
âveau- 0 pute
re de

-,

”

i

.

|

.

,

: 59.

.

teă îi o luptă
3

ae

|

|

„hotărită,
“La

dreaptă, şi soarta Anversului

Octombre

(st.

n.)

forturile

eră:

|

sectorului

Lierre-Waelhem sunt: reduse la tăcere de artile= ” ria germană, iar trupele belgiane sunt cu puterile sleite, fără muniţiuni .de infanterie şi nici

de artilcrie.

„După ce forturile de Sud au fost destruse, un
corp de armată german
rezistenţă,

organizată

a atacat a doa linie de.
pe

râul Rupel

la Nethe,

pe care-l trec, după ce au fost de doă ori res-

pinşi cu peirderi mari.

.:.

DE

Când, Germanii ajung pe malul drept al Ru|

- pelului, în faţa vechii centuri de forturi, rezistența

cetăţii se poate

aci ei vor putea

consideră

ca frântă, fiindcă

de -

bombardă "oraşul. In adevăr,

“ bombardarea cartierului de Sud începe la.7 Octobre; la 8 intră în acţiune mortierelede 420 MM.

cari aruncă asupra oraşului - adevărate torpile ae”
riene. Vineri, la 9 Octobre (st. n.), bombarda-

rea încetează 'şi trupele

germane

intră in oraș,

:
lui se metrăsese..
după ce garnizoana
în reRetragerea armatei de câmpie belgiană

giunea. câmpului, întărit (20—22 August st. n.)

a fost o. serioasă ameninţare a aripel drepte gerîn
mane în ofensiva ei spre Vest. Coricentrată

această regiune, ea. apără litoratul maritin ŞI an

|

60.
duce

pedeci serioase

pătrunderei

armatelor ge
mane în Franţa, atacându-le
arier-gardele şi liniz

de comunicaţiuini

şi silindu-le

a detaşă corpi
„întregi de armată pen
tru a le opune gesturile
ofensive ale celor trei
sau patru divizii belgiene
Cari.

ţineau câmpia. Şi astfel,

pe când Anvers
cu restur
il
. arm
ei de câmpie,
ate
țineă în loce
întreagă armată.
germană, Francezii
luptau ct
să oprească invaziune
a Germanilor şi
să asigur
” Stăpânirea litoralul
ui
Canalu

lui Mânicei şi: pasu
lui
Calais. Numai graţie
rezistenţei de câteva săpt
mMâni a Anversului,
i-

ei ajung

în fine să:ş isprijin
aripa'stângă pe un
obstacol absolut,
care va face
în viitor imposibilă
orice încercare de
întoarcere
"a frontului

lor de. Operaţiuni.
Armata belgiană
s'a retras în regiun Vers la 23 August
ea
Gt n)

telor germare
Tuntaria

a. stavili. inva
ziunea

în Belgia şi
apoi

ei de Nord,

în Franţa

Ar

arma

prin
către care erau
lipsa mijloacelo;
at
ra
se
de
de apărare a ac
ŞI impinse de
es
te
i.
fr
un
ta
rii
tăria
Neapărat că mulţ fruntariei de Est.
i, mai cu seam
ă cei cari nu

a să-şi călăuzeasc
ă judecata,

|

6

E

a

lungă.
E 8 Dar
n
să aştepp tau la | O rezistenţă “mult mai

pot fi făcute oare cetăţile vinovate de greşalele.
AI
a
altora ?
Poate

tătă.
: vinova
fi făcu
poate

“său nu

cetatea dacă tunul

sta da vorbă 'cu tunul atacatoruz

|

lui (poate fi acuzat de laşitate, sau de stângăcie,
unybun

mântuitor. de

spadă,

„sarului său e mai lungă

sa 2), care o poate
cetă

lupta,

fără

dacă

adver- .

spada

şi mai ascuţită decât.a

bate, destruge

teamă de

şi sili a, îm

a vedeă

singur.

un

proiectil vrăjmaş rătăcind.. prin -bateriele sale?.

o. cePoate îi făcută vinovată de slăbiciune
*
tate, pe care. răsboiul o surprinde neterminată
a
şi nepregătită de răsboiu ?
Poate cinevă impută. unei

că a înşelat

cetăţi dela

fruntarie

aşteptările şi că a compromis

mo-

i, dacă vrăjmaşul
bilizarea şi concentrarea armate
icientă, fără muz
o surprinde fără! garnizoană suf
mentare. de punere
nițiuni, fără» lucrările comple
mate=

în stare de apărare,

fără nicio pregătire.

enţă 7
rială de luptă şi de rezist

a

ovate de starea
Nu. Cetățile belgiane nu sunt vin
răsboiul, şi nu pot
de scădere în care le-a găsit
. că au

faliment, nici
fi acuzaâte nici că au. dat
potrivă, ele şi-au
primejduit existența. Belgiei. Din

făcut datoria cu cinste, şi, dacă nu au făcut
rea
mai mult, răspunderea. 0. are însăşi. organiza

-

62.

,

generală „a armatei, că
ci răsboiul a surprins Bl:
gia la începutul preg
|
ătirei ei: militare,
du
pă
noui
lege militară, care
nu puteă să-şi dee
roadele |
decâtîn anuŢ 19
18.

Sar fi putut

ridică

când armata de
la 180000 Oameni
,

destinată apărării
cetăți

câmpie
iar cea

lor la 130000 Oame
„ Abia atunci totu
ni ?,
l. s'ar fi putut pr
egăti, şi mijloacele materiale s'a
r fi putut acordă
cu mijloacele :.
vii pentru conducer
ea unui răsboiu;
numai atunci
"cetăţile belgiane,
în unire cu arma
ta de câmpie,
ar fi putut arătă
ceeace

sunt în stare să
şi numai atunci ju
facă,
decareloar ar fi fo
st” făcută cu !
. dreptate, Imputarea ce se
poate face. astăzi
, nu trebue
adresată decat
inconsecvenţei do
ctrinei militare
belgiane. Ideea
domnitoare a gu
vernelor şi a cer
urilor militare
.
competente a
fost, până în aj
tăsboiului, că
un
ul
Organizarea mili
tară a. Belgiei
are altă menire
nu
decât aceea de
a asigură invio1) Guvernul cred
e că trebue

cel Puțin

130000 oameni

pentru.

ensive. a celor
din cauza
tru total de 187i def
trei cetăţi, cari
. km. (La Dă
au un perimefe
ns
bourg, par le'
e
et la Protection du
Comt Bremer.
Luxem. .
Bruxelles, 1914).
-:

.

63
labilitatea teritoriului. Intregul plan de operaţiune .
al Marelui Stat-Major constă : în apărarea barierei

„ Meuzei între Liege şi Namur
gian trebuiă să rămână
rarea

teritoriului pas cu

Sambra până la-mare;

(Luxemburgul bel-

neapăral) ; apoi în apăpas

dela

linia Meuzei-

şi, în fine, rezistenţa finală

- în câmpul întărit al Anversului, redusul apărării
Belgiei. Toate operaţiunile. armatei de câmpie .
urmau să se desfăşoare în 'interiorul trilaterului
Liăge—Namur—Anvers,. sprijinite pe aceste trei
puncte, cari formau organisme puternice, în cari

se concentră aproape toată apărarea teritoriului,
pe cari se întemeiă integritatea teritoriului şi neatârnarea Belgiei. Belgia, ţara cu tradiţiuni vechi,
şi cbiar învechite,

păreă că-şi încredinţase

soarta

mai mult în mâinile cetăților decât în ale armatei
sale, căci de aceea dintr'o armată de 300.000 ridică 130.000 pentru apărarea cetăților sale, şi de aceea până în 1918, când efectivul armatei putea
să atingă această cifră, o bună parte din armata

de câmpie

trebuiă.

cedată cetăților pentru a le

.complectă. garnizoana” de apărare, Eacă-o doc- .
trină .a răsboiului, pe 'care: generaţiunca tânără
a ofițerilor belgiani nnu..0-mai.! admitea în ajunul
7,
Tăsboiului. . i
Dar, bună” sau' reâ; - aceaștă doctrină, odată
adoptată, ar fi trebuit susținută şi aplicată prin
7

.

64 .
toate, mijloacele

materiale şi de organizare, d

„cari ţara şi armata dispuneau. Ori,
aci inter...
„vine inconsecvenţa între doctrină şi
aplicaţiune .

ei. Fiindcă armata nu putea fi sporită
şi complei
organizată decât în 1918, ar fi urma
t, fără per:
dere.

de timp, să se complecteze şi
să se moder. .
organizarea, cetăților, să. li să
sporeast
armamentul de siguranţă. şi de luptă, să se ă
dee':

nizeze

„» în permanenţă. cetăților
de pe fruntarie, şi mal i
ales

Liejului o, garnizoană

din. armata

de mobilizare, rupt“

de. câmpie şi din garnizoan
a

sului; în fine să se înzestreze
armata

mament suficient,

tunuri, . obuziere

Anver

cu un ar:

(cari-i lipseau
„Cu. totul), mitraliere, mun
iţiuni şi cu tot ce trebue
..
unei. bune armate, consti
tuită din trupe şi ofiţeri,
!
a căror calitate nu e înt
recută de. nici o armati.
De'ce nu

sa făcut toate aceste? Pentru
că...

pe Cine vrea Dumnezeu

întâi minţile,

să-l peardă,

îi ia mai

o

?

2, Cetățile Franceze. şi rol
ul lor în răsboiul actual.
*

de

industria;

metalurgică şi
întrebuinţarea betonulu
i armat, de-o parte, iar
altă “parte perfecţionăr
de
ile aduse artileri
ei
şi. mijloacelor. de. transport,
au dat noui arme de
luptă
celor doi antagonişti,
. şi au. deschis. pr
etutindeni

pomana

Progresele. făcute

65.
o nouă eră în arta fortificaţiunii. 'Dela'1898 în-

cepe cu adevărat. era fortiticaţiunii cuirasate)
In Franţa această eră e însemnată priu crearea
Comisiunii Cetăţilor, însărcinată să studieze con-

dițiunile în -cari trebuesc. organizate cetăţile.
. Comisiunea

începe

prin

a

constată

că

îmbu-

„nătăţirile cerute mai de mult nu se realizase încă :

unele, privitoare la întrebuinţarea „tunurilor. cu
tragere răpede, mitralierelor şi cuirasmentelor,.
fiindca se aşteptă rezultatul” studielor cari nu se
mai isprăbiau ; altele, din cauză că nu li se afectase fondurile necesare. Comisiunea mai constată

că nici un studiu nu se făcuse pentru a se stabili
pentru fiecare cetate. linia principală de luptă,
care determină osătura unei. cetăţi, şi se decide:
a face -ea singură acest. studiu.
- Propunerile caracteristice făcute . de această.
comisiune “sunt :

a) Linia principală de, rezistenţă a cetăţii, care.

de pace, se aşază între
ită din puncte.
3 şi 6. km. dela incintă, şi e constitu

se organizează

di n timp

cel. mult
de sprijin,. depărtate unu 1:de altul de
ijin sun t de două
3 km. Aceste puncte. de spr
(forti:- forturi şi întăriri intermediare.

categorii
astfel aşezate şi orgaşoare) ; ele. trebuesc .să fie
rile for-ori când atacu
nizate ca să poată respinge

ă condiţiune va trebui
ţate. Pentru a satisface aceast
5

„66:
-

ca organele lor active: mitralierele, tunurile cu

tragere rapede,

tunurile pentru flancarea interva-

“lelor, să nu poată fi destruse prin bombardarea

punctului de sprijin ; adăpostireâ
lor. Sub curasa,

“sau în cazemată,

se impune. -

2) Numărul tunurilor de calibru mare,
pentru
acțiunea

depărtată; cari se instalează în forturi,
se
„reduce.la: strictul necesar şi
se aşeazăîn cupole,

liându-se măsuri casă

se poată retrage

la un
moment dat. Comisiunea admite şi
tunuri descoperite. în forturi.
|

„c) Fiecare :punct de: spr
ijin trebue să aivă un
Observator
curasaț.

-

--

i
Aa
d) Obstacolul unui fort tre
bue neapărat constituit dintr'un. şanţ cu orga
ne de flancare instalate
în contra-scarpă; „obstacolul
:unui fortişor se .reduce numai la:0 cen
tură de sîrmă, de cel
puţin
30 m lăţime, ascunsă
vederilor de afară.
* Complectarea

apă

rării intervalelor se face
prin
intăriri pentru infant
erie şi adăposturi
pen
tru
tunuri, cari se constr
stare de apărare. uesc când cetatea se pune în
a

_ Urmând Programu
l întocmit de
această comisiune, s'a dat cet
ăților mari toate
îmb
unătățirile
cerute ; dar
,

din cau

za cheltuelelor
ce Provocau și
a obligaţiunii de
ale repartiză asup
ra
mai multor
exerciţii, lucrările

de transformare
şi de îmbuuă-

67.

tăţire nu s'au pulut face deodatăla toate cetăţile,
nici chiar la toate sectoarele aceleeaşi cetăţi; şi
de aceea sau văzut acum în Franţa cetăţi, în
cari s'au

găsit o suprapunere

orgâne din perioada 1874,

şi o combinare de

.

de transformări din :

1887 şi de cele din urmă îmbunătăţiri aduse după
1899. La unele,

însă remanierea a fost atât de

„complectă în cât ar fi greu săse reciinoască un
vechiu fort, dacă

locul şi trasarea lui nu l-ar da

de gol.

Sa

e

Unele forturi izolate, mai cu samă, au devenit

adevărate masive de beton,

|

în cari sunt instalate

localele pentru oaimeni şi magazii, localele pentru .

gurele de foc şi initralierele cuirasate şi pentru

o
observatoare, ete.
sau admise, de coaduse,
îmbunătățirile
Toate

misiunea din 1899 şi executate la unele cetăţi, nu

au putut îndreptă neajunsurile sistemului de fortificaţiune, provocate de efectele obuzelor-mină

trase .de gurile de foc de calibru mare, cari nu

existau la sfârşitul veacului al 19-lea şi nici chiar
|
|
la începutul următorului.
_ Apropierea

prea

artileriei actuale,

mare

de

oraşe,

faţă cu bătaia

a liniei. principale de apărare;

on de Mondâsir
1) Fortification cuirassce par L. Piarr
,
.
t.
Presen
le
:
Partie
1909). '2-me

(Paris
2

.
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intervalele prea mari între punctele de
sprijin; lipsa |
gurelor.

de foc, din armamentul de mobiliza
re, des:
tinat armării intervalelor, capabile de
a contra:

bate artileria atacului de calibru mare
,
şi in Franţa cetăților o stare de inferior au crezi
itate faţă

cu mijlaocele

de luptă ale atacatoru
„multe din ele au avut să sufeze lui, de cari
în răsboiul de
față. Tot

uşi cetăţile şi locurile întărite
franceze, .
cari au fost chemate să-şi com
bine acţiunea lor cu i
operaţiunile armatei de câmpie,
au adus servicii ..

reale ţări, cu toate neajunsur
ile organizării şi în- ă
Zestrării lor;

şi de

aceea nu trebuesc lăsate ne ră|
dicate şi ne discutate criticele
aspre ce i s'au făcut,
cu atât mai
a fi reproduse

mult cu cât aceste critice con
tinuă
chiar” de

niş

te publicaţiuni pe
:
riodice, al căror. caracter
as cere oarecare reţi- :
Here în judecarea

evenimentelor răsboiului.

După greaua încercare
prin care a trecut în
1870, Franţa n'a avu
t alt gând decât să-şi
. Tanteze fruntariele
gacon
tra unei vii

toare invaziune
printr'o puternică bari
erde
ă întăriri permaneute.
Generalul

Sere de Rivitre,

însărcinat să traseze
linia de apărare,
a făcut să se constr
uiască . sistemele de întăriri
aie:

Mozelei

(Epinal-Belfort),

Meuzei

(Verdun-Toul) şi

„cari nu lasă decât
două

„69

coridoare libere pe.fruntaria de Est între Luxem_
burg şi Elveţia.
La acea epocă în Germania nu se puneă nici
„un preţ pe fortificaţiuni. Moltke nu aveă altceva
„în vedere decât iuţeala concentrării armatelor pe fruntaria de Vest, şi tot restul vieţei sale el l'a
„consacrat desvoltării-şi îmbunătăţirii reţelei ferate

care duce în Alsacia şi Lorena. De sigur că, faţă
"de situaţiunea în care se găseă Franţa şi armata

ei. după răsboiul nefast, statul-major germannu
aveă niciun motiv ca să se gândească la întărirea

îruntariei de Vest a imperiului.

i

După moartea “lui Moltke, care precedase cu
câteva luni alianţa franco-rusă, un nou problem
sa

impus

deslegării

marelui stat-major german:

răsboiul Germaniei cu Franţa şi cu Rusia. Proble-

mul s'a deslegat' prin întrebuinţarea metodei lui
Napoleon zisă „a operaţiunilor pe linii interioare“ :
Se va atacă mai întâi şi destruge armata fran-

ceză, şi apoi se va atacă armata rusască-

|

Realizării acestui proiect se opuneă bariera lui
Ser6de Rivi&re. Pentru a o întoarce şi a pune în
acţiune imensa massă, de trei ori mai mare ca
cea din. 1870, Germanii au fost siliţi să iee dru- .

mul Luxemburgului şi Belgiei, singurul care li se
păreă mai lesne şi mai răpede „de străbătut pen-

tru a pătrunde în Franţa, fiindcă ei ştiau că Fran-

70
|

cezii, după ce-şi! înch
isese cu lacăt marea pe
|
dela răsărit nu s'au maj gândit
să închidă și pr E
de serviciu dela
Nord. In adevăr,
turile Lille, Maubeuge
cetăţile Es
, Mezieres, La
on, AY d.

şi Reims, cari altă dată apărau fr
untaria de AN
de

fusese aproape

tot părăsite şi înlocuite pri

ficţiune : neutralitate Be
a lgiei. Din aceste, Ss .
care. mai erâ în
.stare să opună
o re
Maubeuge, darşi ea
uveă nevoie zistențe + |

Nizare,

care

de Teorgi :

ialonează drumul Pat

Cetatea Maubeuge, care ja
lonează drumul

Ps i.
sului prin văile como
de ale riurilor Sam
i
Qise, şi e situată chiar lâng
ă fruntarie, fiin N,

deosebi ameninţată de
o “invaziune din Belgia
ar fi trebuit reorgani
zată. Aşă cum se gă
seă £ |
eră incapabilă de a
rezist

avea nevoie de prea mu ă unui atac forţat, căd :
lte lucrări ca: să poat
Îi pusă în stare de apăr
are în caz de mobilizare,
pentru executarea căro
r ar fi lipstit timpul ne
Cesar în cazu
.
l unei ofensive germ
ane prin

Situaţiunea "precară

Belgia
a acestei cetăţi eră identi . ă
că .

cu aceea a cetățilo
r belgiane de pe
Meuza.
Prin urmare, sta

tul: fnajor german
ştiă .bine că, .
Pentru a pătrunde
în Franţa prin fr
untaria ei de
Nord. nu avea .
de
natural, ci numi tr întâmpinat niciun obstacol
ej

cetăți (Licge,

Namur, şi

|

p

ae

Maubeuge) izolate şi fără nicio: legătură între ele,
pe cari' eră

încredinţat

că le

va

putea

reduce,

sau 'mască, lesne.

Indată ce hotărârea fu uată,

Germanii sau ”

pus la lucru. După cum în timp „de doăzeci: de.
ani îşi perfecţionase reţeaua de căi ferate lorenoalsaciană, tot âşă, şi după 1893, ci au început
„să-şi: refacă reţeaua din Prusia. renană, care
duce la- fruntaria Belgiei, arătând prin acea-

sta” intențiunea
“de concentrare

de

a împinge

spre

Nord “zona

a: unei părţi. din forţele

lor. In

"acelaşi timp, rupând cu tradiţiunile lui Moltke, .
'statul-major german a început să fortitice Alsacia
şi: Lorena. Câmpurile - întărite Metz-Thionville şi
Strasburg-Molsheim, precum şi întăririle . dela
Neuf- Brisach

şi Istein le permise

ca, la nevoie,

să-şi economisească trupele. în ţările anexate ale
imperiului pentru a mări massa aruncată. în Belgia şi Luxemburg.

nizare a unui

câmp

Ce

frumos exemplu de orga-

strategic :, la

Sud, sectorul

defensiv, care constă dintr'un front strategic solid

întărit ; la Nord, sectorul. ofensiv presărat de căi
de. comunicaţiune,. prin. cari Germanii aveau. să

„verse în Belgia şi: de acolo în "Franţa massa lor
de armate. . ;,

Acest joc al statului- -major german a fost lim

72

“pede văzut. de Belgieni 1). Numai francezii, şi mai
cu samă generalii Langlois şi Bonnal nu l-a
putut vedeă.
--.
o

vu

..

.

.

.

W

In 1911, “generalul Maitrot, urmărind tendin
- E
ele statului-major german — lucrările de întărire

făcute în: regiunile Metzului şi Strasburgului—a
întrezărit planul

campaniei

viitoare: şi a scris:

„Noi vom urmă fără voie „mişcarea Germ
anilor
şi noua concenirare

se -va face de sigur pe fron-

tul Verdun—Lille, cu o armată de observaţiune
“în Lorena: şi în Vosgi. In 1912, generalu
l Mai- -;
trot,
reluând chestiunea, cu prilejul decl
asării ce-

“tăţii Lille, a zis: Dacă Lill
e

n-ar există ar

trebui
să o creem“ î). Astăzi, după
ce -răsboiul- şi-a spus
cuvântul, ne 'mirămcât
. de limpede a întrezărit

viitorul, acest general. Dar nici sfat
urile sale, nici
cele date de înaintaşii săi, generali
i belgiani Brial“mont şi Dujardin, nu au
putut deschide : ochii

paianjeniţi ai statului-major
francez,
Franţa, dar, nu se puteă
sprijini decât pe ce-”
tăţile şi perdeaua defens
ivă dela Est şi pe. regiunea întărită a Parisu
lui. Dela Maubeuge
nu
puteă aşteptă decât un
serviciu foarte slab.
Î) A se

vedea lucrarea' mea
astăzi, 1-iu] Volum
(1915),
2) Histoire Ilustr
ee .de la
Gabrie] Hanotaux,
Paris, :

: Din înva tămintele răsboiul
ui de

guerre de 1914, 2.me partie,
par
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"mersul
Aceste fiind premissele, voiu cercet
doă
primele
din
operaţiunilor cele mai însemnate
acţiunea cetăluni, cari au fost în legătură cu
a ne da sama
ţilor şi locurilor întărite, pentru
ce ale au
şi de rolul ce au juca 'şi de înrâurirea

operaţiuni.”
avut asupra încheierii acelor
In noaptea de 3-spre

4 August, trupele ger-

şi a doua zi
mane au trecut fruntaria belgiană
în faţa fortăreței valone —Lige.

“au prezentat
şi jumătate (di-“
Garnizoana mărită cu o divizie
15-a mixtă) şi con-.
vizia 3-a de Armată şi brigada
Leman, a respins atadusă viguros de generalul
Emmich

generalului
curile înverşunate ale armatei
forturilor.

glacisele
şi a acoperit cu cadavre
ă spre fruntarie
ă
iană trămis în grab
x

Armata belg
german,
zile în faţa potopului
a stat singură şapte
căci pe când
din toate părţile,
e
is
eş
pl
co
o
e
car
bătea la Liege,

armata generalului

Emmich se

d treceau Meuza pe la Su
e
an
rm
ge
te
ma
ar
celelalte
nă şi o
ta de câmpie belgia
ma
ar
au
te
bă
ge,
Lit
„de
Meuzei între Lige şi
ea
er
ec
Tr
.
st
Ve
e
aruncau spr
urarea că punc-

ă şi de împrej
Namur a fost uşurat
la mijlocul intera Huy, situat
del
e
cer
tre
fort
de
tul
printr'un puternic
it
er
op
ac
ese
fus
ar fi
valului, nu
că dacă linia Meuzei
r
gu
si
De
re.
ice
de interz
rdun-Toul, şi dacă
Ve
a
ini
cal
,
tă
za
ni
puternice
_ fost solid orga
încredinţată unei
t
fos
fi
ar
ei
apărarea
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,

|

+
nu'ar
fi Du
armate de câmpie, armata ger
mană nu a pe |
tut-o silui

și pătrunde în inima Belgiei
ezistința
„preţul celor mai mari sacrificii,
Și Lotugi n at
cetăților

de pe Meuza, ajutată de mica

În
de câmpie belgiană, a dat
putinţa stângei Aust
franceze să intre în Belgia,
în ziua de 10
an
pentru
a încercă

să 'opreassă ofensiva in

i
După luptele dela Charleroi
şi Dinant, an ră
franceză

retrăgându-se spre Sud, armata
ger e

pătrunde în Franţa şi ocu
pă

zicres,

Givet,

La

rând pe rân tară

Făre, Laon şi apoi Rs,

| a
luptă. Pe fruntaria de Nor
d nu rezistă decă „la
tatea Maubeuge, pe car
e Germanii o asediaz
i
„97 August (s, n.). Aceast
ă cetate, deşi nepregă
-.
ca să

primească un atac forţat,
a desfăşurat o apă
Germanii

rare eroică.

pentru

a o cuceri s'au vă
zut nevoiţi să aducă gure
le de foc de calibru
mare,
de cari se servise ca
să cucerească torturile
Lie
jului Și Namurului, şi pe
cari
,
se
zice
,
că
le-au înstalat pe platforma
de beton, construite
de ei din
timp de pace (2). După
ce mare parte din forturi
au fost destruse

ŞI ocupate de vr
âmaş, iar or:
şul mistuit de
f oc, cetatea a
capitulat la 7 Septembre (ş, n.).
|
Rezistenţ a
acestei
.

su

.

a

cetăţi, în timp de zec
e zile,
în
Car
e
se
găs
că, la cele mal
violente atacuri
forţate, constitue
un fapt de arme,

în Stare a
precară
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care merită să fie

citat

în

istoria

campaniei.

ze spre linia cetăţice
an
fr
r
lo
te
ma
ar
ă
Retragerea
imposibilă manevr
cu
fă
a
un
rd
Ve
s—
lor Pari
mpul
— invăluirea. In ti
or
il
an
rm
Ge
a
tă
ri
favo
cetăţi au ju
arna, tot aceste
"M
la
de
i
ăli
băt
marei
strategice
puncte de sprijin
de
t
ci
ri
fe
ul
rol
ca să
cat
destul de solide
te
nc
pu
,
ze
ce
an
aripelor fr
ări de
ostul oricăror mişc
ăp
ad
la
le
te
mă
ar
Bupună
ivului nostru, zice

dispozit
întoarcere. „Aripele
îti. găsit, în contac
,
ze
ce
an
Fr
r
lo
te
letinul Arma
a Ver- Paris şi cu cetate
t
ri
tă
în
ul
mp
câ
Da
tul lor cu
de manevră“.
ţă
in
ur
uş
şi
ârdun, sprijin
anceză din cauza
fr
ga
ân
st
ce
ar
PariNeputând înto
pe șortificaţiunile

sprijinită
matej a 6-a, care a dreaptă germană,
ip
ar

sului a atacat

şi a gar”

ârre â cooperat cu
ca
i
ăţi
cet
â
le
bi
nizoanei mo
t să
l german â voi
tu
en
am
nd
ma
co
un.
mala a 6-a”),
ză pe la Suc. de Verd
ce
an
fr
a
pt
ea
dr
că
ar
înto
stă cetate
se razămă pe acea
ză
ce
an
fr
a
pt
ea
e“) dr
Dar
es Hauts de Meus
„d
se
(zi
ei
uz
Me
prim atac
şi pe întăririle
cetatea oul. Un
cu
un
rd
Ve
ă
ag
cari le
sfărâmat în faţa for

, dar “a
a plecat dela MeTrizoyon. Acest foit, îndemânatec'
tului de oprire:
păzit; în cursul
ă companie, â

ngur
„apărat de o si
e
1) Din Invăjămintel

Volumul |.

Răsboiului

eralul
de astăzi de Gen

C.

H-

76
”

je

,

acestei memorabile bătălii,
un punct important de :
.
trecere, unde o pătrundere
a trupelor germane ar
|
fi întors aripa dreaptă franceză
pe
la
Sud
de
Verdun, ar îi prăbuşit ofensiva
armatelor franceze
şi ar fi schimbat-o

într'un “mare dezastru...

98 pe cei cari au perdut
încrederea în for |
tificaţiunile. permanente să ceteâscă
scurta dare
de samă ce urme
.
ază asupra neîn
trecutei i apărălapăierări |
a fortului

Troyon:

„Acest forț e
a

Pe

care

g

coma

celelalte fo
rturi

de

l
fensivă într
e Verdun

ca

misiune

s;
ne, trămise

dela Est, au

av

fortul şi să pătrun ut
spatele aripei
dă la
dre pte franceze
.
„La 8 S <ptembre
|
(s. N.), s ara, a
început bomsă

o cupe
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I

suprafaţa fortului
mane a fost precisă şi toată
nu au com-:
inundată de proiectile, stricăciunile a
o
promis apărarea.

bateria de 120;
„În timpul acestei pombardări,
.
tunurile de 90 şi mortie-.
,
nu puteă ţine lupta, dar
16'cm, precum şi “infanteria.
de
neghintuite
(Forrele
un foc foarte violent.

"au tras necontenit sub

eră slab). tul nu eră cuirasat, armamentul
Jocotenenţii:
8 spre 9 căpitanul şi
„În noaptea de

a luat comanda.
săi au fost răniţi. Un sublocotenent
comanda artileriei.
companiei. şi un

locotenent

îm=doă asalturi importante,
8,
„Fortul a suferit
de
sârmă, în noaptea
de
reţeaua
la
pinse până
10 Septembre. Asaltu- |
spre
9
de
cea
în
şi
erau
spre 9
o -puternică bombardare,
de
precedate
să.
rile,
cu spice de grâu, ca
acoperiţi
date de luptători
Descoperiţi:
până lângă fort.
nu să poată vedeă
reperâţi prin aju-.

ei au fost
de veghiele fortului,
Și respinşi de focurile
luminoase
grânatelor
torul
Ia
infanteriei şi artileriei. dat “de trupele. mobile ale.
„Graţie sprijinului
bombardamentul
„ perdelei (o diviziune de rezervă),
fortului
toate acestea, apărătorii
Cu
muiat.
mai
Sa
când au
ceasul din urmă,
venit
le-a
că
O baterie.
credeau
zilei, că se instalează pentru
miezul
la
pe
văzut,
de fort- Din fericire
al
„de 28 cm nu departe
pe malul stâng
ci, o baterie

de 75 cm, aşezată
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- Meuzei, Iuând-o sub focurile ei bine hrănite, a i
lit-o să se retragă înainte chiar de a deschide tocu .

„In noaptea de 12 spre 13 Septembre, bombar-.

damentul, a slăbitşi la ora 2 despre ziuă a in

ceiat, sub presiunea unei” diviziuni,

care

veneă

dela Toul.în ajutorul fortului. La ora 10 a. m.
inamicul

s'a retras.
|
aaa
|
„In timp de 5 zile şi d. nopţi, cât a ţinut ata-

cul, comandantul fortului a fost de doă
Ori S0-.

mat să se predee. Numărul morţilor lăsaţi de
Germani împrejurul fortului 'se ridică la mai

multe mii. La un singur atac, doă: batalioane;
cari atacau o faţă a fortului, au perdut
21 ofițeri şi 600 „Morți şi răniţi“
5.

a
In timp de cinci zile şi cinci nopţi,
cât a ţinut
atacul năpraznic,
suflet şi v inimă;

fortul Troyon a avut desigur
un
el a trăit, a luptat, a suferit.

Sufletul lui sa unit cu sufletul apărătorilor
lui;
inima lui a bătut la un loc
cu inima lor; sângele
lui s'a amestecat cu sângele lor;
membrele lui,
smu'se de
tun şi aruncate

| a pămâut, au căzut
peste cadavrele troicilor
lui apărători ; dar trupul
lui mutilat

a stat tot în picioare şi, sprijinit
de cei

Tămași în viaţă, a arătat
dușmanului
care duce în Franţa
1) Htros!

nu trece

că drumul

prin Troyon.

Episodes de la
grande guerre par
1915) și L'iituse rat
ion.du 9 Janvies 1915
(Paris).

M.

Butts (Paris
-

|
|
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a fost reînoită după
Încercarea, nerăuşită aci,
numeroase (detaşazile cu trupe mult mai

teva

lului Strantz, de, aproentul de armată al genera
a răuşit graţie
uri de armată), care

imativ, 4 corp
asediu, să cucerească
uei puternice artilerie de
.
s“, la Sud de preceortul „Camp des Romain
ptembre (5. n.), să treacă
lentul, în ziua de 26 Se
ea
să împingă până în val
şi
el
hi
Mi
tin
Sa
la
a
Meuz
aintarea Îi oprită de iniului Aire; unde însă in
gând
anceze; cari, conver
tervenirea trupelor fr
ei,
latepe stânga Meuz
af
e
an
rm
ge
or
asupra trupel
.

mal al rîului
le-au aruncat pe celălat enimentelor de pe frontul
istă a ev
Din scurta rev

leembre, cari stau în
pt
Se
şi
st
gu
Au
din
de Nord
diului de faţă, esă câteva

găturăcu obiectul stu
E
ntru viitor :
învățăminte foarte utile petd
nţe
bui
tre
eauna unor
cetăţile răspund to

1: Că
samă de
chiar dacă ținem
cetăstrategice invariabile,
e. Rolul jucat de
rn
de
mo
ei
nic
teh
Progresele
a Marnei,
marea pătălie zisă

în
ile Paris și Verdunîntregul plan strategic al armatei
care a răsturnat
franceze să restai
te
ma
ar
is
rm
pe
dela Mons,
Sermaae şi a
rdut în batalieletat determipe
l
bru
ili
ech
bilească
Dinant, a fost necontes

Charleroi şi
fronfrancez, ştiind aripele
nant. Comandamentul
ne să-și concentreze
tului asigurate, a putut les
la centru
forțele şi acţiunea

pentru

a zădărnici

faflune spre
Maunoury, N-E,, pusă N gi
Yăzemându
dela A
-se
i

Xa

june

oa

»
pe Câmpu
a atacat a
Par,
l întărit
ripa dreap
t
ă
a
S
e
rmană. in
- ÎN condiț
. Adria:
Nopoli-Kirk iuni j lentice s'ar
fi
kilise în C
ampania d găsit fron 1913faţi.
Cu Ofensiv
in aa
a armatei
iental.
bulgare
acă Turcii
în Tracia
, Pentru
oral mi
mo
ărăsească tive de ordin
m
dela înce
Orier
< la
altceva deca linia Ceatalgea, nu le purtă Tr d făcut !|
t să reziste
mâ
kilise, Adr
pe linia Ad nea | Kirk !
i

anopole
rianopo i
era întări
t destul
B
Nului turce rialmont recoma
de jet :
ş Să întă
n
d
a
se de
rească Şi
în fatalism
m
u
Kirkkilise. lt Turci
ul lor orie
Dar
P
Generaluj

ntal, nu au a
ovaţă, că
T
ci
scultat de a ueastă
lăŞ sat lucruSi,d Upă un înce
c
.
Neisprăvit„.
4
, Cu CpâĂ ut de pe
eschider
,
i
l
e
t
e
v
a
înainte
OPeraiunil
zile e
iciul a
or, ofiţer
ii german
i1
“porta ei ! turceşti i âu atras atenţi. i din ră
Kirklkilig €i,:
unea asup
tatea nţ
je
case judedar în zada
aceasta
cata... Dacr, căci
a fi
ă Poziţifatal
fost întări
ture s',
une)
ă, şi d
a
servit d
e ];inia Ad că Comandam
rianopole-Ii entu
riiise,

|

.

- Sl

,

ca de un front defensiv pentrua stavili ofensiva
bulgară, iar de Kirkilise ca de un steajăr de maNevră pentru a întoarce cu massa sa de manevră

stânga bulgară, (armata generalului Radko Dimi-

n)

e mult probabil că dezastrul armatei tur-

Cească ar fi fost înlăturat. Comandamentul turcesc
a comis o mare greşeală riscând cu atâta uşurinţă

un atac general cu trupe atât de slabe şi atât de

,

2,

slab conduse %,

In operaţiunile armatei ruse din Kurlanda, fron-

tul Riga- Dwinsk, apărat! cu atâta tenacitate de armata generalului Ruski în ultimele luni (Septembre

Şi Octombre, 1915), datorește rezistenţa sa şi reu-

şita contra-ofensivei armatei ruse, de atâtea ori
Tepetată,

existenţei

celor doă cetăţi şi cooperării

lor cu armata de câmpie.

Intorcându-mă la operaţiunile denumite bătălia
dela Marna, o constatare trebuește făcută : această

bătălie a restabilit echilibru între adversari ; dar
după bătălie nici unul

din ei nu

mai

eră în mă-

sură de a câştigă o victorie decisivă.
Generalul von Bernhardi, printre sfaturile ce
dădea conducătorilor armatei, a avut unul care
|
|
1) La guerre

de
des Balkans

1912—1913,

manuet de T'armte allemande, Paris 1913.

per le Lt-colonel Im-

G

g2
“se poate aplică la „Operațiunile
dela Marna, dar
de care aceştia
nu au ştiu ține seama.

„Atacul, a Scris-el, sacă
forţele cu cât înainteazi
şi i:se cere sforțări

necontenit maj mar

i. Este un
culminant al atacului
când continuarea
„ ofensivei strategice de
vine

„ moment

imposibilă. Atunci asa
tatorul de ieri: devine
apărător, apărătărul tre
ce :
la: ofensivă, şi ac
ela care a întins:
ne
bu
neşte arcul .
vede scăpându-i vict
oria, tocmai Când
eră
Sigur :că a pus mâna
pe ea. Asaltatorul str mai :
ategic

teă face față urci
acțiuni. Acţiunea
noui
lor pe Meuza, bă
Sia, respingerea
tăliele din Belarmatei franceze
ŞI urmărireaei
Printr'un mmarşimp dela Sarhbra şi
etuos —— 40
pe zi — Pentru
km.
a o înconjură

și destruge, au
puterile ofensive
sleit
ale armatelor
<ând au trecut
germane. Și ast
fel,
Marna, mijoac
ele lor .de
acțiune

Ti

ce 'Imai rămâne de
făcut, condițiunile
răsboiului i
Se Schimbă deod
ată şi toate Qv
an
ta
je
le trec în
nânele fostului
apărător, deveni
t
at
ac
ator“.
ri.în primele zile
ale
lui
Se
pt
embre (1914),
Germanii HU au
prins momentul
Punctului culminant al atac
ului lor, nu pe
ntru a renunță
CI pentru a.-] susp
a el,
endă până când
mijloacele slăbite
vor fi reîntărite
pentru a pu
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au devenit insuficiente pentru ceeace le mai rămăsese de făcut; şi atunci toate avantajele lor
au trecut în- mânele adversarului.
După conversiunea victorioasă, care a adus ar-

matele germane de pe Meuza pe riul Aisne, comandamentul - lor ar fi trebuit să. considere că
Punctul culminant al atacului eră atins şi.să ju-

dece că. pentru a'atinge

frontul Paris-Châlons-.

„Verdun, pe care se concentrase forţele franceze,
O reculegere erâ necesară, pentru a reconstitui

frontul strategic şi a asigură articulaţiunea necesară între diferitele: armate,

pentru

odihna tru-

pelor, pentru măsurele ce tordeauna se iau în.
vederea unei mari. bătălii 2). |
Marea bătălie nu a fost îndeajuns pregătită, căci
nu Sa ţinut sama de momentul când s'a atins

punctul culminat, după care trebue o nouă pregătire de forţe” fizice şi morale pentru o nouă ac-

țiune. Se poate ca Statul-Major German să fi avut
aceste consideraţiuni în vedere, şi cu ştiinţa să le |
îi nesocotit. Dacă ar fi aşi, aceasta ar însemn: că
el a crezut că are în faţă acelaşi adversar ca în
1870, ar însemna că nu a cunoscut valoarea ade-.
vărată a adversarului său. Aceasta ar fi o mare
greşeală, pe care Germanii au plătit o scump.
În

o

1) Commandant
1914—1915.

Paris.

de

Civrieux :
a

Les

Etapes

vers 1a

Victoire,

4

„2, Cetățile, ca. şi
forturile de “oprire, nu.
pot
„aduce mari foloase
armatelor dacă rămân
izo
lat
e
şi lăsate numai pe sa
ma forțelor lor. -Dinpo
tri
vi,
.
* dacă “acţiunea. lor se
combină cu a trupelor
Câmpie, aceste "Vor.
de .
căpă
considerabilă,

iar acele

ta o putere de rezist
enţă
vor fi în

Stare să: aducă

i

armata

de câmpie.
forturi cu intervale Ea neavând decât o linie de
mari, şi pe un tere
turmentat, trupel
n foarte
e german
intervale. şi “să

pătrundă: în oraş
. Din ziua
de 7, cetatea s'a
transformat într'o
. perdea de forturi de oprire, fă
ră ni
cari au căutat să re cio legătură tactică între ele,
ziste, fi

ecare cum a putut,
tru a da timp pu
penterilor garante.
ca să, intervină
în ajutorul Belg
iei.
-

a

pene a a

aeeste

e âu putut.fără
multă
zi,să se strecoar
e” prin

Ta

Sreutate, chiar
în acea

„ceeace nu a făcut — sau nu a putut face —garnizoana cetăţii, nu a făcut nici armata de câmpie
aflată pe stânga Escautului. O cetate care luptă în
pasivitate e condamnată. în scurt timp

la peire.. Nu

tot așa a fost şi este apărată cetatea Verdun. Trupele de câmpie,

cari se articulează cu ea, au. ținut

necontenit artileria germană

departe 'de forturi,

„şa că până astăzi niciun fort nu. a fost destrus,
nici oraşul nu
german,

a suferit

mult
.

de focul

tunului .

3. Intăririle cari apără, -pe granița unei ţări,
punctele de trecere obligatorii pentru inimic, precum şi acele cari acoper concentrarea trupelor,
fiind ţinute să reziste cât se poate mai mult, trebuesc organizate solid şi complect, nu ca Maubeuge

sau ca Liege, şi bine armate ca să poată rezistă,
atacurilor forţate şi luptăcu artileria vrăjmaşă.
: Cetățile, cari sunt o garanţie pentru “pacea vii-

.

toare (cur a fost Belfort în 1870, Port-Arthur în -

1904,...), sau în cari se concentrează apărarea exisienței țării (Anvers în Belgia, Bucureştii capitala

României,... fiind ţinute să reziste chiar până la Sfârșitul unui răsboiu, trebuesc să aivă o organizare care să impună adversarului sacrificii. extra- 3
ordinar de mari pentru a le cuceri. Statul-major
german, cunoscând tăria Parisului, a evitat de a-l .
atacă, și a căutat a se strecură printre tunul cetăţii
po

86
7

şi

aripa Stângăa frontului

francez, Urmarea a :
fost pentru e! : perderea marei bătă
lii dela Marna.

3. Cetățile Ruseşti şi rolul lor în
războiul actual.
„Dintre toate țărele europe
neşti, Rusia: e singura
care. nu a

voit să admită cuirasame

ntele în fortificaţiunea terestră. Advers
arul lor a fost colonelul Welitschko, ale
cărui idei au fost adoptate
de
toţi inginerii militari din
Rusia.

o

Cetățile construite în Rus
ia, după
obu

apariţiunea
zului-mină, se caracteri
zează prin următoarele:
Puncte
le de sprijin ale liniei
de

apărare sunt constituite din forturi organi
zate numai pentru infanter

ie şi pentru o baterie de mit
raliere, sau de tunuri
de câmp cu tragere rap
ede

, cari trag descoperite.
Organizarea lor e solid.
făcută. La gâtul lor au
o
casemată

pentru tunuri, cari tra
g în intervalele
dintre forturi (aceste
organe de flancare
pot chiar
să fie

independente de forturi),

Intervalele

dintre

i

forturi sunt organizat
e

după
principiele şcoalelor
franceză Şi belgiană,
cu deosebire ca bateriele
cu tunuri lungi (pentr
u
mentul de siguranţă,
armacare în torturile cuiras
ate este
instalat în forturi)
sunt construite.în
fortificaţiune
permanentă, încu
njurate cu obst
ac
olşi închise
a gât.
|
i

|
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După asediul Port-Arthurului, cercurile militare

au putut să-şi dee sama de
din Rusia
competente

e
- neajunsurile organizării acestei cetăţi.
;
ului
Colonel
le
proiecte
Cetatea, concepută după
Welitschko, nu fusese executată în condiţiunile prevăzute. Intârzieri, virimente de fonduri, greşale în
executare, artileria de calibru mare instalată des-

coperită în forturile principale, etc., au făcut ca

apărarea cetăţii să se găsească în condițiuni inferioare faţă cu atacul. Ceeace a îngăduit ca cetatea
al arsă poată rezistă cu succes.atacului bruscat
-se
.care
matei lui Noghi a fost zidul chinezesc,

găseă puţin înapoia liniei principale. .
Folosul „tras de apărare

dela acest zid a făcut

pe mulți ingineri militari din Rusia să preconizeze

constituirea unei adevărate incinte — întreruptă
numai înapoia punctelor

de sprijin,

care. să în-

chidă intervalele: dintre forturi. Aceste ar deveni
atunci nişte adevărate

pale de apărare.

bastioane ale liniei princi-

Ia

” Ideea, cum vedem, nu-e nouă, dar e rezultatul
învăţămintelor trase dintr'un mare răsboiu de ase”

diu, care nu-şi găseşte încă părechea în răsboiul

„
i
a
de astăzi, .
trece
rolul
de
bine
mai
Pentru: a ne dă sama

răsboiu
buiăsă joace cetăţile ruseşti în actualul
şi a le putea judecă cu dreptate şi fără părtinire

:

o

4

-

acţiunea ce au, avut,
'mă' cred silit a expune
în !
câteva rânduri. care. eră
Organizarea defensivă a
|
teritoriului, pe care
a

A

.

.

.

._

s'au de

sfăşurat operaţiunile
strategice şi tactice
dela începutul răsboiulu
i pană .
" astăzi 2),
|
E
EL imitat de. Suedia,
Germania, Austro-Ung
aria
şi România, frontul.
curopenesc — Polonia
Sască — acopere ad
Ru: ;
evărata Rusie, acea
parte unde :
" Populaţiunea. este
destul de deasă ca să
formeze
„un corp de naţiun
e compact, aceea
un
de
se gaSesc reunite toate ma
EN

| bogății

.

— Cari

,

,

,

,

|

.*

rile ei mijloace —
oameni şi
dau ţării. puterea
de at

zistență (E. -Reclus,
Geographie).
“La gâtul acestui
<şind,

ac şi de re-

|

care acopere adevăr
Rusie, se întinde. o
ata
regiune, jumătate lăc
ustră, jumătate uscată —
dedâl de lacuri, de
băl
ți,
de smârCuri — numită regi
unea Pinskului, Larg
ă de 300

)

a

“

armatele germane şi austriace amieninţă granițele
” de Nord şi de Sudşi pot pătrunde până la gâtul
eşindului.
*
i
|
Si

Imaintând prin văiele Pregelului şi Niemenului,.
Germanii au crezut totdeauna 'că vor puteă sur-

prinde armatele ruse în perioada mobilizării şi concentrării lor, că vor învălui Polonia şi vor putea

lesne culege un fruct copt care va cade la cea

dintâie lovitură. Inaintând pe drumurile din partea .
de nord-est a Galiției, Austriacii
vor puteă la rân-.

dul lor să întoarcă. pe la sud apărarea Poloniei.
„Casă facă faţă âcestei duble eventualităţi; Rusia
â organizat un întreg sistem de apărare,

pe care

0 armată, sprijinindu;se, să se poată apără victorios până când va fi în'stare să treacă la ofensivă, fie singură, fie cu ajutorul altei armate.
Baza acestui sistem de apărare este patrulaterul
polonez, constituit din cetăţile Novo-Georgiewsk,

Varşovia şi Ivangorod, cari constituesc frontul
Vistulei,şi Brest-Litowsk, la centrul gâtului. |
(Modlin) e un puternic cap-

" Novo-Georgiewsk

de-pod la confluenţa Vistulei cu Bugul;şi e constituit dintr'o centură de forturi, al cării perimetru
are

35

km.-

|

-

ăi

a

.

|

al

Lma

de
Varşovia, puternic cap-de- pod 'cu o centură
torturi; perimetru de 60 km.
Ii

” -

90

e

i

|

| “yangorodul,

idem, cu centură de fortur i
i; perimetru 40 km.
Brest-Litowsk, pe râul
Bug, călare pe marele
nod' de comunicaţiun
i,
regiunii Pinskului, cu Ja. marginea apusană d
o centură de forturi;
4
km de perimetru,
In cazul unui războiu eur
opean, cadrilaterul po
"lon fiind destinat a ser
vi ca zonă de concentrare
a - armatelor :de. operaţiun
i, organizarea lui atre
buit complectată prin cre
are de centre de rezistență pe laturele vulner
abil
tare mai e necesară şi pen e. . Această. complec:
tru 'apărarea Poloniei,
Care intrând

Galiţia,

ca: O pană între Prusia
Orientală şi
va Puteă fi lesne invada
tă. de armata,

sau de armatele ini
mice, .

Ş
Latura de Nord. fiind cea
mai vulnerabilă,
căci poate ți Străpu
nsă şi dela Nord
spre Sud și
dela N.—E. spre

S.—v., apărarea. ei
s'a organizat prin cetăţi. sau for
tur
i,
de
baraj, pe toate
căile Principale:
de Comuhicaţiune,
: cari traversează riurile Bug,
Narev şi Niemen
pentru a

e Bug-Narew şi Bobr: Sieroc
k (la confluenţa,
şi Lomja pe Narev;
tare

; Pulstuk, Rozan, Ostr
olenko

cu o centurăde Ossowietz, pe Bobr, cetate
forturi. Aceste întări
vilesc toate drum
ri staurile cari vin
din. Prusia Orien-

.

,

:
n

!

:

N

tală (dela Danzig, Kânigsberg şi Tilsit) şi traversează podişul mazurian.
E
a
"Pe Niemen: Grodno, cetate tare cuo centură

de forturi;

Olita,

cetăţue

şi Kowno (la con-

fluenţa Niemenului cu Vilia). Aceste cetăţi, dinpreună cu Ossowietz,. împedecă întoarcerea apă-

rării Poloniei, încercată de o armată

germană,

care ar intră în Rusia prin fruntaria de Norda

Prusiei Orientale. -

i

a
şi. Luzk,

Pe Styrul superior : „cetăţile. Dubno

cari :în unire cu Rowno (situatla Est de acest
iu, la marele

nod

de

comunicaţiuni

care

prin

se leagă Polonia şi Rusia. occidentală cu părţile

de răsărit şi de

miazăzi),

constituesc

trilaterul.

volhynian, care -dinpreună cu Kowel (pe drumul .

Lublin-Kiew), stăpânesc drumurile, prin cari 0
ofensivă austriacă ar căută să întoarcă pe la Sud
apărarea Poloniei, şi asigură legătura “acesteia cu

Rusia Sud-Estică. .
--:
_
interesează
care
defensiv,
“Acesta e sistemul

apărarea fruntariei de! Vest a marelui Imperiu
rusesc, în cazul unui răsboiu cu unul sau cu

amândouă imperiele centrale. Ceeace trebue să
observăm este că partea: fruntariei rușască dela.
Nord.de Niemen nu e apărată,. aşa că 0 invaziune în Kurlanda

nu

întâmpină

materială până la fluviul Duna.. -

nicio

pedecă

|

„92
o.

"Dacă

„bazele

x

.
admite
m o einvazi.une aîn
Ț ui
Polonia. pe la Ves
, ,
de Operaţiuni

ale -armatei ruseşti
vor fi: .
Vistulei mijlocii, sp
ri
jinită pe cetăţile
„Nowo-Georgiew
sk, Varşovia şi
Iv
angarod, având |
„ca puncte de bara
j : la Nord, Plock
(cetate veche)
pes Vistula ; la
Sud,

l. Linia

„9,

Linia.

Czestokow (cetăţue
veche); |

Ossowietz-Gtodno

"wel-Luzk-Dubno,

-Brest

Lito

wsk-Kobaza de operaţiuni,
în cazul când :
armătele ruseşt
i „ar fi silite. să
părăsească: regiu„mea dela Vest
de Vist
3. Linia K owno-Vil ula ;
na (cetate veche) — ă
(pe Berezina)—Ki
Bobruisk
eyp

(cețate cu centură
baza de Operațiuni
de forturi),
ar fi silite să Pără, în cazul când armatele rusești
sească regi

unea dela: Vest de

fensiva strategică în Polona şi ofensiva în Galiţia.
Dar, chiar. din acest punct de vedere, organi-

zarea apărării Poloniei

nu a fost complectă. Nu.

a fost complectă, fiindcă nu toate punctele întărite se găseau la începutul războiului complect or-

_ganizate şi bine armate. Nu a fost complectă fiindcă le-a lipsit reţeaua de căi ferate, indispensabilă

pentru a asigură operaţiunile armatei: însărcinată
cu apărarea fruntariei. Organizarea

acestei fruntarii fusese reluată

defensivă

a.

după încheerea

alianţei franco-ruse (1894), şi statul-major rus avea.

intențiunea să complecteze organizarea punctelor
principale şi dă construiască linii de fer Istrategice, întrebuinţând fondurile

ce le fusese puse la.

dispoziţiune de Franţa. Dar, răsboiul a sosit mai
iute decât se aşteptau şi Franceziişi Ruşii.
„Lipsa căilor „ferate strategice şi a drumurilor a
costat Rușilor perderea atâtor bătălii, pe cari Germanii nu le-au câştigat decât graţie mijloacelor de :

comunicaţiune, create de mult după planurile marelui stat-major. Astăzi, se ştie că toate victoriele

dobânditede Germani
Polonia Apușană

în Prusia Orientală şi în

se datoresc! posibilităţii

de “a

transportă în grabă trupele de pe un punct pe
altul-al frontului de operaţiuni şi de a le . duce

acolo unde comandamentul hotărâse să spargă
îrontul rusesc, sau unde presiunea rusească se

făceă. mai simțită. Pentru o mai uşoa
ră convin
gere, recomand să 'se cercetez
e «deaproape harta .
militară. a: Prusiei Orientale
şi să se vadă legă :
tura dintre regiunea lacurilor,
cari pentru Ger
mani înlo

cuiau fortificaţiunile,

şi rețeaua de căi
“ferate” strătegice. Cu o. ase
menea organizare, 2'ceastă provincie nu pute
ă fi cucerită de - Ruși;
.

-

!
fără o asemenea organizare,
Polonia a fost.cucerită dei Germani.
.- e
Pentru a-şi face oricine o idee
de acţiunea

fortificațiunilor Poloniei în
acest răsboiu, voiu aminti
"câteva evenimente
militare referitoare la
el.
1”. Fruntari

a de Sud a Poloniei nefiind
întăTită, armaţele austriace au
putut lesne pătrunde în |,
Polonia înainte de a

Concentrarea

se fi terminat mobilizarea
şi |
armatei.
ruseşti,

aşă că la începutul
Campaniei găsim armata
rusească în Prusia Orien-

tală, iar armata austriacă
în Polonia. Pe frontul
de Vest al Poloniei
armata germană nu
apare |!
decât pe la 10 August
În ziua.de

germane

au

] Octobre
luat

(5. v.) 1914

ofensiva

1914,

armatele

Thorn la Cracovia,
şi au înaintat spre
Varşovia
- Iwangorod.

Sermiane eră încr

austro:

|

pe întregul front dela

_!

frontul

Comandamentul “ armatei

edinţat (aceasta e mărt
urisirea
lui) că va cuceri în
curând cetatea Iwangorod.
fiind veche Şi fără
mijloace suficiente de
luptă.

|

i

95.

|

|

7

In adevăr, „cetateaa fost: încunjurată şi atacată
de armatele aliate,. dar fără: niciun succes; iar

la 11 Octâbre acestea s'au retras, în urma ofen- sivei generale a armatei ruseşti, care apără Vis-

tula și când flancul stâng al armatei

germane

sa văzut ameninţat
de a fi întors de trupele eșite
din Nowo-Georgiewsk.
Apărarea

liniei Vistulei şi ofensiva armatei ru-

sești, însoţită de o. mişcare de învăluire care să
sprijineă pe o cetate,ne amintește marea bătălie dela Marna ; iar rezistenţa Iwangorodului ne.
aminteşte eroica rezistenţă a cetăţii Verdun.
Grupul celor trei cetăţi de pe V istula mijlocie a
adus în timp de nouă

luni

mari

servicii armatei

musăşti. EI a făcut posibile mişcările de -rocadă
înapoia

şi

Vistulei

trecerea

trupelor de pe un

mal pe. altul nesupărate şi. în orice timp. Cucerirea frontului print”un atac,de front ar fi fost
o operaţie extrem de! grea, care ar fi cerut timp

lung şi sacrificii imense ; numai

o întoarcere pe

la Nord, prin punctele de trecerede

pe

Bobr,

sau Narev, ar fi. putut provocă căderea sau pă|
Tăsirea întregei linii.
2. După bătălia nenorocită din Prusia Orientală,
Â

dela sfârşitul lui Ianuarie 1915, armata a 10-a ru-

sească părăseşte precipitat câmpul de bătaie şi sc
retrage în Polonia spre Est şi Sud-Est, căutând

.

-
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|
[i

adăpost înapoia cetăților
de pe Niemen, Bobr şi .
Narew. Gra

ţie lor, armata a 10-a sca

pă urmăririi
“ armatei victorioase germană. Ami
ntesc. că această

viotorie, ca şi cea din August
1914, o datoresc
Ger „„. manii terenului şi minuna
tei reţele de căi ferate -.
şi ordinare, care brăzde
ază - regiunea lacurilor,
3.

Demn

Ossowietz,

de. amintit e rolul ce a jucat
cetatea

de pe Bobr, care comandă dru
mul K6nigsberg-Bielystoc-Brest Litowsk-K
owel. Aceasta !
„€ una

din

cetăţile construite
al alianţei franco-germane. după 1890, produs
Ea se găseşte la 30
km numai de
” Organizarea

fruntaria

Prusiei

Orientale.

liniei sale de apărare con
stă din
forturi de forma trapez
oidală, legă

te-prin şanţuri,
înăpăia cărora sunt instal
ate gurele de foc de ca- :
libru. mare. Forturile nu au
nici un organ cuirasat
ci numai adăposturi şi
localuri de beton. Graţie
organizării ce i

a fost să cu

cerească cetatea.
Ossowietz, Pentru a-şi des
chide drumul în cadrilaterul Polon:şi
4

a intercepiă comunica
ţiunea între

trasare
mem
3

la

toate atacurile şi bombardările cele mai
violente, executate
cu aceleași“
guri de foc cu: cari
s'au atacat cetăţile bel
giane.
Indată ce 0 parte din
armata mareşalului
Hindenburg a pătruns
în Polonia
de
No
rd
,
cea
dintâie STijă ce a âv
ut

e

victorios

armatelor

ei, cetatea Ossowietz
a

a

rezistă

În raza

RR

putut

s'a dat şi concursului

m

cari manevrează
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“Varşovia şi Wilna. Lupte

mari

s'au dat în jurul

acestei cetăţi, în faţa căriia Germanii au adus ar:
tilerie de cel mai-mare calibru. Bombardarea

ce:

tăţii
a început la 12 Februar (s. v.). O încercare
a trupelor germane de a rupe frontul printre acea-

stă cetate și Lomja (pe Narew) a fost respinsă

de Ruși,
|
o
a
luna Fetoată
Atacul Ossowietzului se urmează
bruar cu artilerie grea, dar progresele Ruşilor
la N. şi S-V. de cetate aduc mari greutăţi aseo acalmie de câteva zile, bom-:
diului ei. După

la 3 Mart,de
bardarea cetăţii a reînceput cu putere bateriele
apropiat
mai
şi-au
ce Germanii

după

linia forturilor. .

a

a

“Atacurile armatei germane dela Lomja, cu sco-

pul de a întoarce-frontul Vistulei, au fost respinse

de Ruși. Lupta între artileria germană de calibru

mare şi artileria cetăţii continuă la Ossowietz toată

lua Mart. Cetatea. rezistă. La

sfârşitul

acestei

luni, bombardarea cetăţii slăbeşte, semn de nepu-. .
tință, Pe Narew lupta continuă.
7

La 15 April reîncepe âctivitatea în fața Osso-

wietzului care se continuă şi în Maiu. In acest timp
artileria grea bombardează intermitentOssovwietzul,

gercare suportă cu succes şi atacurile infanteriei

mane. În luna următoare, atacurile devin şi mai
îndârjite — de remarcat e' bombardarea dela 9 1 Iu

-
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„nie. Germanii fac

tot ce pot ca să o cucereasti,

dar ceta. te
rezisa
tă: statornic,

și, graţie ei, rezis-

tența pe linia Bobrului rămâne neclintită
. Dar re :
„Zistenţa: Ossowietzului nu e numai
pasivă, gami
„zoana sa prin eşiri dese, bine conduse,
împederă .
operaţiunile atacului şi-i întârzie
înaintarea, Do- |
vadă : puternica eşire din noaptea de
27 spre % .

lunie, care a răuşit să destrugă lucră
rile de apr |
piere germane din sectorul de Nord
, In noapt
următoare, cetatea suportă una din cele mai ea
violente -bombardări,

neîntreruptă

timp

de. 12 ore.

„„.. Cum vedem, cetatea Ossowietzului
îşi face da- : '
toria. Ea
apără drumul care duce.la Brest
-Li-|
» towsk, capătul de Est a] cadr
ilaterului polon şi centrul liniei

a doa de. operaţiuni din Polon
ia; Ş
ea păzeşte poarta. coridorului dintr
e -mlaştinile |
Bobrului şi Pinskului, prin
care se poate pt :
trunde în Polo

nia venind despre răsărit.

Pe la: 10 Iulie. S. v. armatele
lui. Gallwitz şi
von Scholtz.au atins. linia
Narewului, destul de
puternică
prin organizare, dar izbirea
a

fost atât |
de violentă încât armatele
ruse nu au putut con-,j
tra-atacă, aşă
tură

de

“că în scurt timp o înse
mnată TUps'a, produs între cetăţile
de pe Narev. Capul pod dela

Ostrolenka a

căzut întâiu, urmat de
|
aproape de Roszan şi Pultusk.
Se spune că aceste |
puncte întărite fusese în parte
dezarmate pentru |

|

|
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a duce artileria lor pe câmpul de luptă, din Rusia
Orientală, în toamna şi iarna trecută. Dacă e...
adevărat

ce se spune, greşala înaltului coman-

dament e mare, căci ei va atribui, în parte, istoria

întrângerei. suferită de armatele ruse în Polonia.

Narew se astupă prin

uraă pe
. produs
-Spărt

linia Lomja-Ostrov (Bug) Nowo-Georgiewsk. Infrângerea apărării, din sectorul OstrolenkaZegrze, pare a

aduce

o:mare

lovitură apărării

Poloniei. Conducerea operaţiunilor în Polonia
începe acum să fie influenţată şi de înaintarea

armatei generalului

Below

spre rîul :Duna

cu

tendiriță manifestăde a încercui armatele ruse.
arCleştele german începe a apăsă tare asupra.
matei ruse: armatele -lui Below şi Eichhorn a-

supra dreptei,

centrul

asupra armatelor. de pe

r, iar
frontul Vistulei mijlocii şi Bugului. inferio
cari apără secdreapta asupra. armatelor ruse
Zlotatoarele dintre Vistula şi Bugul superior,

La
Lipa şi Prut: Cleştele se strânge necontenit.

|

Ferdinand
Tăsărit de Vistula, armata arhiducelui

respinloseph a rupt la 1] Julie “frontul rusesc

a se petreceă
gându-l spre S.-V. de Lublin. Aceast

Nord erau intacte
pe când frontul de Vest: şi de
arşi rezistau celor mai înverşunate atacuri ale

-

matelor aliate.
In această

strâmtoare

aflându-se, comanda7
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„mentul rus găseşte că trebue să
renunţe la apt,
„Ya
rea

sectorului - Varşovia-lwangorod

tragă armatele
„reconstitui

şi săr.

la răsărit de Vistula, pentru aș

un nou front de rezistență
pe lin
„Niemenului'şi Bugului, jalonat de cetă
ţile KovneGrodno-Bielystok

„de Ruşi în timpul

(care trebue

să fi fost întări;

războiului) Brest-Li

towsk, şi!
„Tăzămat la Sud pe. trilaterul
volhynian Luzk..
Dubno-Rowno. Se zice că, odată
hotărirea luată,
sa retras din cetăţile cari treb
uiau părăsite toalăi;
| „artileria, care mai putea
fi întrebuințată, lăsând,
trupele, însărcinate
telor,

cu apărarea retragerii arma!

fără. artilerie, Dealtfel,
trebue

să spuneti |
că la acea epocă armata.
rusească suferea mul
de lipsa muniţiunilor
de artilerie, aşă' că întreaga
!
armată s'a. retras subt
protecţiunea unor arier„garde aproape fără
de artilerie.

Aliaţii țin cu orice preț

să taie retragerea ar: !
„ matei ruseşi să o
destrugă. Pentru a ajun
ge
:
această ţintă ei privesc ca scop imediat
cucerirea :
cetă

ţii Ossowietz, care rezistă încă cu
multă îndârjire,
ȘI ruperea

dawka (26 Iulie),

|

linielor ruse! la Sud de Wlo- :

ia

m ra

maia mega

rmata generalului Eichhorn,
care se găseşte
pe Stânga Niemenului, sa
apropiat de Kowno
și la
ţat, intenţiunea
un marşîmenin
învăluitor Către Vilui fiind să execute !
ln
ask pentru 2
şi Min
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cădea pe comunicaţiunile marelui duce Nicolae.
Pentru atingerea scopului trupele germane
atacuri înverșunate

asupra

poziţiunilor

dela Kowno, cari însă rămân fără

dau

înaintate -

succes. . În

noaptea de 26 spre 27. Iulie ele atacă cetatea,
după ce o bombardase toată ziua cu artilerie

grea. Atacul nu a reuşit, şi Germanii au fost
siliți să se retragă cu mari perderi.
Rezistenţa cetăților” Ossoiietz şi Kowno împe-.

decă orice încercare de întoarcere a noului front,
cătră carese îndreaptă armatele ruseşti.

La 15 lulie, trupele generalului Woyrsch au
forțat trecerea Vistulei la gura. rîului Pilitza şi

au pus stăpânire

pe: calea

ferată Ivangorod-

Varșovia, izolându-leprin aceasta. Acum Germaîl
nii pot complectă cercul în jurul Iwangorodului,

atacă şi îl cuceresc la: 20 Iulie, după

părare.

a

o“ slabă a-

a

“La 24, Varşovia e şi ea evacuată.
„La '27-Iulie, trupele generalului Von Scholtz, .
cari atacau sectorul Lomja-Ostrov, fac o spărtură în linia de apărare dinaintea Lomjei, luând
Cu asalt câteva poziţiuni fortificate, şi apoi pâ-trund în localitate. 'a

Pe frontul Vistulei, trupele generalului - Gallşi Zegrze pe
witz, după ce au cucerit Seroszk
Narew, trec în spaţiul “dintre 'Narew şi Wistula.

|

|

“şi încearcă să cucerească pe la Nord capul de
pod Nowo-Georgiewsk, fiindcă pe, la Est a:
“puteă fi luat decât cu: prea mare greutate:
Îre i
bue să amintesc că această cetate
eră singură ;

„pe care Ruşii nu o evacuiase. |

|
La 29 lulie, trupele generalului Voyrsch Ii
a|
"tacă poziţiunile ruse la Nord de
Iwangorod și |
trec Vistula.
|
|
|
;
La Sud,
pe Bug, Zlota-Lipa-Prut, Ruşii apără
Cu Succes acest front.
Armatele ruse, continuând ret
ragerea spre Esi,

opun

0 mare

rezistenţă armatelor germane,
cari j,

„Căutau să le rupă frontul, să

le taie retragerea |
şi să le, destrugă. Totul face să se crea
dă că în:
Sfârşit . Ruşii vor putea să-ş
i regăsească, pe li :
nia KownoOssowietz-Brest Litovsk-Rown
o-Luzk- .

Dubno, echilibrul pe
rdut.
La' dreapta Ruşii au căutat

să opreas

că înaintarea Germanilor, cari
strângeau totmai tare
cer-

cul împrejurul cetăţii Kown
o şi amenințau Vilna.
La 3 Augu

|

căzuţi

numărul

mic

în mânele “Germanilor
:

Ra

zonierilor

e

lui copleşitor. Insuficie
nţa

garnizoanei se. poate ved
ea după
al pri

cara ip.

st trupele germane respin
g,

dipă
o luptă inverşunată, o. puternică
eşi
re
a
garni£9anei din Kowno; dar
la 5. cetatea cade. Re
zistența garnizoanei a fos
t mare, ea însă „a tre
buit să cedeze număru

103.
Căderea acestei cetăţi si-

numai 20.000 oameni.

de la

lește pe Ruşi să golească toată regiunea
IE
|
Sud până: la Grodno.
De acum

pe

frontul

de

Nord

nu

sunt,

mai

- decât trei cetăţi cari continuă rezistenţa : Grodno,

Ossowietz şi Nowo-Georgiewsk, dar aceasta din

La 6, Nowourmă a perdut câteva ' forturi..
Georgiewsk cade în mânele generalului . Bessede calibru
ler. Căderea ei se datoreşte artileriei
mare, care a destrus totul în.sectorul de “Nord.
N. şi V.
„ Nowo-Georgiewsk, care complectă la

acţiunea -Varşoviei,

eră considerată ca una din

şi pentru
cele mai puternice cetăţi: din Polonia,
să.o” păstreze chiar după - -

aceea Ruşii

au ţinut

pe care
părăsirea Varşoviei, dându-i “rolul

triacii l-au dat cetăţii

Przemysl,

Aus-

'când au

siliţi să părăsească Galiţia.
Germanii dându-și seama de importanța

tăţii, au întrebuințat

procedarea

După doă săptămâni de

dela

fost

ce-

Anvers.

rezistenţă ea a cedat,

foarte puternică. "Gerdeşi aveă o garnizoană
80.000 prizonieri.
manii mărturisesc că au făcut
. la.

Armata

rusească

şi-a terminat,

retragerea

timp când a căacelași
în.
aproape
Bug
Est de
Ruşi â fost de mare fozut cetatea Kowno. Pentru
a rezistat până
los că această cetate de baraj

retras dincolo.
-când toate: forţele dela centru s'au

104.
p

de Bug. Totuşi, Sltuaţiunea e critică,
căci Nieme. :
nul şi Bugul încep a fi amenințate pe la
spate. la

adevăr, la 13 August, Ruşii sunt siliți să părăsească falnica cetate Ossowietz, după ce
trupele

lui Von Scholtz au pătruns în frontul
de Sud.
Această cetate nu a fost evacuată de Ruşi
decât
după o rezistenţă eroică, opusă'tutulor încer
cărilor

făcute de inimic dea o cuceri; şi atunci
numai după |
N

căderea

tutulor cetăților dela apus
:

Iwangorod
"Varşovia, N owo-Georgiewsk, Pul
husi, Ostrolenka,
Isomja, cu cari împreună apără regiun
ea centrală

a Poloniei; după căderea cetă
ţii Kowno, care apără
„spatele acestei regiuni; şi
după ce Ruşii s'au decis
„să refuze

bătălia decizivă pe Bug şi să-ş
i constinou

tuiască
l front. de. operaţiuni.
la răsărit de
acest riuşi de Niemen.
i
|
rin căderea Ossowietzului şi int
rar
ea
arm
ate
lor
austro-germane în Brest Lit
owsk, fără luptă, linia
Narew-Bug e în stăpânire
a. aliaţilor. Intoarcerea
complectă

a acestui front e împedecat
ă la Nord
Grodno de pe Niemen,.
iar la Sud
de trilaterul volhynian
.
A
_
"La 20 August trupele
germane au ajuns în faţa
cetăţii Grodno, unde încep
luptele crâncene pentru
cucerirea linielor de rez
istenţe succesivale
e cetăţii,
cari ţin cinci zile, şi
constituesc acţiunea
cea mai
însemnată în regiunea

aa
a
e

Nierhenului. Aceasta e
ul-

mea

de cetatea

105
c de
tima cetate poloneză de pe frontul strategi

- ă în calea. -mai. stăte
Nord şi ultimul obstacol care

N-E..
armatelor. cuceritoare în ' drumul lor spre
no
Prin căderea. cetăților dela Sud, Luck şi Dub
ânirea
(pe Str), linia Narew-Bug e întreagă în stăp

mulaliaţilor, cari şi-au arătathotărirea de.a nu se

la răsărit
țămi ci ocuparea Poloniei, ci de a ,trece
agere, . de Bug şi de a urmări pe adversar în retr

spre noul său front de apărare.
epopea

Aceasta e pe scurt

cetăților

stituiau sistemul defensiv al. Poloniti.

—

O

cari con=

a

: Şi-au făcut cetăţile
Şi acum pun întrebarea
|
răsboiu ?
din Polonia datoria în acest

ă sfială, răspunde : Da.
făr
te,
poa
se
că
d
cre
Eu
ofensivei germane
Şi-au făcut datoria, ţinând pepi
rd, pe când armatele” pe îrontul de Vest şi de No
ategică, cari pătrunsese
însărcinate cu ofensiva str
Buau ca să cucerească Galiţia şi

în Austria, lupt

'covina şi să pătrundă,

Besapoi, prin Carpaţi şi

a “răseastă grea perioadă rd şi”
ac
În
a.
ari
Ung
în
kizi
germane dela No
boiului, ofensiva armatei,
le
loc şi frântă de armate
deia Vest a fost ținută în
zate
e pe nişte fronturi organi

ruseşti cari, sprijinit
tari
le
NU dintre cemai
te
—
en
an
rm
pe
ri
ări
înt
cu
ut respinge atate de aceeaşi tărie— al put
nici toa

e

a

.
2

+

6

e

_curile. armatelor germane şi interzice
pătrunderea
lor în interiorul sistemului
defensiv. |

i

|
„ Şi-au făcut datoria când, după
ruperea frontului
„Tusescde pe Dunaietz şi res
pingerea armatelor a
3-a şi a 8-a din “Galiţia, armatele
ruseşti dela Vest
„de

Vistula şi de pe frontul. de Nord

au

putut,
„mulţămită sprijinului cetăților
şi locurilor întărite, |.
să reziste la toate atacurile
armatelor mareşalulu
„Hindenbur

g şi să le țină în loc până cân

d marele
duce. Nicolae, sub presiunea
armatelor austro-germane

cari pătrunsese în Polonia
prin frontul de
„Sud, şi-a retras armatele la
Est de linia Narew-Bugi

„le-a dat o nouă grupare şi
le-a îndreptat spre un
nou front

de operaţiuni

Sa
-Trebue să adăogăm
că operaţiunile din Poloni
a,
"după

bătălia dela Dunaietz,
ar fi avut desigur alt
„Tezultat, dacă armatele
ruseşti ar fi găsit în ret
ragerea

lor din Galiţia o frunta

Ianuarie

1915, după înfrângerea
din Prusia Orientală. „Când o armată
e silită să bată în ret
ragere, fortărețele de
pe fruntarii vor opr
i
în
loc pe
Vrăjmaş şi îl vor împ
edică de a-l urmări
lia in coastă (Von
cu suBernhardi)“, Dacă
armatele
ru-

|
|

e cere

cum a găsit armata a 10- rie solid organizată,
a pe fruntaria de Nord,
în
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numai şi"Şi-au făcut datoria fiindcă, mulţămită
şi Niemen, ata” |
mului de cetăţi de pe Narew, Bobr
şi Bug, la Sud şi:
curile învăluitoare între Vistula.
nu au reuşit să
între Niemen şi Dvina, la Nord,
şi să le destrugă, aşă. |
prindăîn cleşte armatele ruseşti
front, armatele
cum se hotărise. Nicăeri pe întregul
ar
că
ruse nu s-au retras: din cauză

Vre-0 cetate

ai fost părăsite,. .
[i căzut, ci cetăţile au cedat, său
un nou .
că armatele s'au retras spre

din cauză
front. Observaţiunea
de mare

ce fac trebue reţinută, fiind

însemnătate

în “judecarea

cetăților

din.

”
e
Ii
Polonia. rusească.
ruseşti mai mult de.
Ar fi putut face cetăţile
Aaa
a,
“cât au făcut?
fi cerut şi li sar fi Răspund: da, dacă”li sar
dat mijloace. i

SR

activitatea cetăUn critic militar ?) cercetând
îi
chestiunea.
astfel
judecă
ților ruseşti,
cetăților, sâ
'obiecţiunile în contra
„Reluând

lor fără a .le:apăra»
zis: Ruşii au părăsit cetăţile
Foarte rău au făcut.

deci ele erau nefolositoare- convenabil
lăsând garnizoane:

Dacă,

armate, cari nu ar

îi provocat

protese şi

un gol simţit în

“ruseşti, ar fi putut
armatelor
a
massă
enorma

piaces fortesătendue failite des . pr
la
Sur
r.
tie
Gau
1) Colonel
5. Paris)
re, 15 Octobre, 191

(La Revue Hebdomadai

re
e

a

să-şi asigure pentru mai mul
te luni importan“tele treceri şi căile ferate
pe. cari 'le păzeau

Kowno,

Grodno şi Brest-Litowsk,

foarte anevoioasă urmărirea şi „Te ei ar fi făcut
aprovizionarea
adv
ersarilor lor. Şi aceasta treb
uia cu

atit mai
mult cu cât, tactica Ruşilo
r fiind să facă golul
împrejurul lor, căile ferate
comandate. de aceste
cetăţi deveneâu indispensabi
le. pentru „traiul şi

hrana armatelor aliate. Dar,
cu ce S'ar îi apărat
aceste cetăţi,

când se ştie că Ruşii nu mai
aveau
"muniţiuni pentru artilerie
? Atacul unei cetăţi se
pregăteşte cu .tunul, dar
se. execută tot cu baiometa. Ca să se pre
gătească, atacul are trebuință
-de “multă . muniţiune
de artilerie pentru -a
de:'truge, organele vii. ale:
apărării şi obstacolele
din
drumul lor. Apărarea
nu are aceiaşi nevoie;
căci
ea nu are decât să
contrabată bateriele ata
cului
pentru a întârzia atin
gerea scopului ce ur
măresc.
Ceace,

însă, îi trebue e mu

niţiune multă de in_Fanterie (cartuşe de
infanterie aveau “Ruşii
în caneste superioritatea: apăr
ării asupra
atacului. A fine
luni în Zregi şi cu fo
rţe relativ |
slabe puncte st
rategice importante
va rămâne
Totdeauna
0 necesitate pentru Co
nducerea răsboiului“,
S
4
Fără a in (ră
în analiza

argumentării colonelului Gautier, găsesc
că are multă. drepta
t& când
7

e omor
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zice că părăsirea cetăților poloneze nu însemnează

că ele erau nefolositoare, şi când impută comandamentului rusesc că nu a prelungit mai mult.
|
rezistența unor anumite cetăţi. ,
Fără a intră în discuţiuni oţioase găsesc că,

crau trei cetăți —Kowno, Varşovia şi Brest Litowsk— a căror rezistenţă trebuiă prelungită cât.

se poate mai mult.

ae

A

cetăţii
Eu nu am înţeles căderea aşă de 'răpede a garni-

Kowno, solid
z0ană destul

organizată şi apărată

de mare,

ca să

de o

poată rezistă

încă.

cecâteva săptămâni atacurilor germane. Această

de. mare
tate eră în adevăr un punct strategic
şi Grodno,
importanță, căci, dimpreună cu Oliţa

de 120 km,
apără Niemenul mijlociu pe:o lungime
i

“ interceptă
Orientale
Pinskului
- trunderea

drumurile cari duc din Nordul Prusie
bălțile
în interiorul Rusiei pe la Nord de
şi interziceă unei armate vrăjmaşe păi
în Polonia printre îruntaria Prusie

acesOrientale şi regiunea bălțilorDe. stăpânirea
şi rezistența. .
punct atârnă şi stăpânirea Wilnei
tui

cetăților dela Sud.
cetăţi nu au
In adevăr, după căde rea acestei
a căzut cel din
mâni

şi
trecut decât doă săptă
ci falnica cetate
urmă punct întărit, Grodno, că teva zile înainte.
Ossowietz fusese evacuată cu câ

tată a războCând se va scrie istoria: documen
-
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“iului, se va. vedeă cauza adevărată care a îm- |
pedetcat rezistența mai lungăa cetăţii Kowno. '

„1. “Trec la cele doă mari cetăţi Varşovia şi Brest:
„. Litowsk.: Ori din ce punct de vedere, politic sau |

s

militar, ne-am

pune, S'ar

fi

cerut 'ca

apărarea

Varşoviei să fie împinsă cel puțin până la căderea.

liniei principale de apărare, dacă. nu până la
se:
“carea. tutulor mijloacelor ei de luptă,
şi păstrată

ca 0 garanţie pentru pacea viitoare (Belfort
în
1870, Port-Arthur in 1904, Adrianopole în 1912

—913, Przemysl. în 1914—915). Şi din punctul
de vedere

militar, se cereă ca apărarea Varşo-

„viei să fie prelungită. Dar, greşeala cea “mare
sa
făcut când s'a părăsit fără luptă cetate
a
- Brest.

Litowsk, care stăpâneşte cel mai
însemnat nod de
comunicaţiuni din punctul de vedere
militar, care

-Stăpâneşte. drumurile ce. străbat regiun
ea mlăştinoasă a Pinskului, care trebuia
să fie un însemnat

centru de aprovizionare pentru
armatele aliate în

operaţiunile lor din interiorul Rusiei. Brest-Litows
k

|

!
|

se cuveneă a fi păstrat şi apărat cu cea mai mare
energie, cu atât mai mult cu cât nu „conţinea în

au făcut Austriacii pentru

oa

ceeace

ea

ă, nici. aglomeraţiuni de
clădiri cari
ar fi trebuit ferite de bombardare,
E
|
“Comandamentul rusesc se căde
a
să
facă
pentru
Brest-Litowsk

a
ma

interiorul său nici o populaţiune
civilă care ar fi
trebuit hrănit

ul
am .
Przemysl. Amintină cazul acestei cetăţi, nu
Ch.
intenţiunea ca să discut. afirmaţiunea d-lui

că
Humbert, care, pentru a dovedi premissa sa
ament mai
„o armată cu cât dispune de un arm

o. cetate“,
puternic cu atât va cuceri mai răpede
pildă cepremissa absolut adevărată, aduce ca
întregi Rutatea Przemysl, care a rezistat luni

numai în
şilor, dar a fost recucerită de Germani arăt că
mea e să
fâteva zile. Nu. Intenţiunea
Cu pas teriAustriacii, fiind siliți să cedeze pas
g,
lor ca zălo
toriul Galiției, au lăsat în urma
dificultăţi adaceastă cetate, şi pentru a crea
ct de sprijin la
versarului şi pentru a avea un pun
unând că cetatea va
regularea socotelelor, presup
heerea..păcei.
putea luptă pânăla înc

4. Cum trebue judecată

acă
apărarea - cetăţii austri

przemysl.

o

elor generalului Brialide
ai
i
an
iz
rt
pa
i,
aci
Austri
|
mare desLeithner, au dat o
ui
lul
one
col
şi
t
mon
asate şi despărțirii orvoltare fortificaţiunii cuir
e deii apropiate de cel
ganelor destinate apărăr
nte
Tre
sl, Cracovia şi
părtate. Marile cetăţi Przemy
|
„pot fi citate ca'o

aplicaţiune

a acestor. idei.

at ca una din cele mai
Przemysl a zost.corisider
din. răsăritul Europei şi ca

însemnate fortărețe

ua.
cetatea

O opună

cea mai tare, pe care Austria puteă să !

invaziunii 'rusăşti.

După răsboiul din

1870, Austriacii s'au hotărit să o fortifice puter-

nic. Dar organizarea ei adevărată începe la 1890. |
Ea aveă la începutul . răsboiului doă centuri de
forturi, din cari unele erau făcute din 1910. Prima

linie aveă'19

forturi. legate între ele prin întăriri

de intervale. Perimetrul acestei linii eră de 45
km.

> Această cetate: aşezată, „pe rîul San, în centrul
“Galiției, stăpâneşte cel mai însemnat
nod de co- |
muni

caţiuni din această provincie, care leagă
:

“Cracovia, prin Tarnow, cu
lawul,

cu “Ungaria,

prin

rată care uneşte picioarele
bergul şi Bucovina,

Stăpânirea acestui

Lembergul;

Lupkow,

r

Jaros-

şi cu linia fe-

Carpaţilor cu Lenr-

i

|

|

punct strategic eră: de in-

teres capital pentru Austria, şi de
aceea statul-

major

austriac

iatoare o puternică apărare exte
rioară,
capabilă de a prelungi cât-se
poat
e mai mult
rezistența
cetăţii.

“Toate
pace

-

Pe

măsurile luate de Austriaci
din timp de

şi după

începerea răsboiului, din cari
unele

ae mara

i principale de rezistență,
şi să se opună armatei ased

sa n

cea mai

complectă intervalelor dintre punctele
de: sprijin ale
linie

[o

ca să se dee organizarea

ne ca mea

acumulase în cetate mijloacele
de
apărare şi de rezistenţă cele mai
moderne, luase.
măsuri
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usese dictate de experienţele
matele

dobânditede arbelgiane . şi

aliate la atacurile . cetăților

franceze, făceau :să se prevadă un asediu lung

şi plin de însemnate fapte de arme. Sarcina armatei de

asediu

urmă să fie

grea: din cauza:

iernei aspre, din cauza. terenului care nu permiteă
aducerea şi instalarea gurelor de foc de calibru
mare oriunde necesităţile tehnice şi tactice cereau,

din cauza bârţuelelorla cări a fost pusă necon-

ienit de trupele.

cari -veneau.

inimice

în ajutorul

cetății, mai cu seamă dela Vest şi dela Sud. Şi

cu toate aceste, cerinţele. operaţiunilor generale
ale armatei

impuneau

ruseşti.

ca

ea

să fie

ata-

cată cu mijloacele cele mai violente pentru a fi

Cucerită cât mai curând. . -

-

)

Przemyslul fusese! asediat întâia dată pe la mij(s. v.)

locul lui Septembre

1914,

dar

după

câtva

timp armata asediatoare a fost silită să se retragă

(pela sfârşitul lui Septembre s- v.) pentru a îace
Rease- faţă altor obligaţiuni în Polonia. de Sud.

diată în Octombre, cetatea

nu a capitulat decât

la 10 Martie (s. v.) 1915, silită de foame şi de

secarea puțerilor, după ce a suportat acest asediu

aproape 140 zile şi după
tător, generalul

ce. valorosul său apă-

Kusmanek, .a făcut

cerut datoria şi onoarea

tot

ce. i-au

militară.

ale căderii acestei cetăţi

Cauzele determinante

3
.

,

|

ua
“au fost: lipsa de hrană (toţi caii armatei, afari
"de 'ai ofiţerilor fusese mâncaţi în timpul asediului) !

şi boalele. molipsitoare (intre altele, frigurele t joide), amândouă provocate de marea aglomer:
ţiune

din

cetate,

Aceasta,

în ultima

analiză, e

„câuza cauzelor. şi asupra ei mă voiu opri o clipă. !
Relaţiunile oficiale din Petrograd spun că Ruși
au capturat la Przemysl 120000 prizonieri şi 100|
“tunuri

de diferite calibre. Dacă se ţine seamă de:

cei morţi în timpul lungului: asediu şi de cei că
“zuţi în zilele din-urmă, când guvernatorul a în
cercat să părăsească. cetatea cu întreaga sa ar

“mată, ajungem la o garnizoană de 170000 oameni. |

Această cifră am găsit-o în toate relaţiunile pe
„ari le cunosc până astăzi. O asemene gari,
zoană corespundeă trebuinţelor cetăţii? .
- Garnizoana unei cetăţi trebue să fie în rapori

cu capacitatea: de luptă a cetăţii şi cu rolul ce

„aceasta îndeplineşte în apărarea teritoriului. Efec“tivul

unei

garnizoane

se socoteşte

după capaci

tatea de luptă, adică după desvoltarea ce sa dit
cetăţii şi armamentul cu care: ca a fost înzes

trată;

iar calitatea

atribuită cetăţii. Cu

tehnică

după însemnătate!

cât mersul operaţiunilor ge:

nerale ale armatei de: câmpie va atârnă mai mul !
de stăpânirea. unei. cetăţi, cu atât garnizoana d:
N_9

5
va 'trebui să fie mai numeroasă şi constituită din
trupe de mai bună calitate.
:
E

Przemysl 'stăpâneă un nod central pe comu-..
nicaţiunile armatelor ruse, cari operau spre Cracovia şi în Carpaţi. In asemeni condițiuni, orice - |
“mers înainte

către

obiective noui ar îi constituit -

2 imprudenţă strategică din partea Ruşilor, cât
timp cetatea ar fi rămas în stăpânirea armatei
austriace. -(Amintesc situaţiunea armatelor ruseşti

din Bulgaria, .în răsboiul. din. 1877-—78,. creată

prin cetatea de moment

dela

Plevna).

Deci,i

-sa cuvenit -o. garnizoană numeroasă şi compusă
din trupe bune. î
|
a

După toate socotelele întemeiate pe încercările

'Tăsboaelor trecute, această cetate cu un perimetru

de45 km. puteă fi-apărată în bune condițiuni de
0 armată de 50 la GO mii oameni: Cetatea Adrianopoli, cu-un perimetru de 40 km. a avut, în răs-

boiul dintre statele balcanice cu Turcii, 1912—13,

0 garnizoană de 49—-45 mii oameni, cu care Shu-kri-Paşa a condus apărarea admirabil de bine, faţă
“Cu tenacitatea

și: sforțările

armatei

asediatoare

că cetatea nu ar fi
sârbo-bulgară ;. şi de sigur
căzut, nici după armistițiu, dacă ar îi dispus de
un serviciu. de recunoaşteri bine organizat.

In loc de 50 sau60 mii, s'a dat cetăţii Przemysl

"170000 oameni,

adică de îrei ori mai mult decât
i .
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.

îi trebuiau, .Aceasta a fost o mare greşală, gregala care i-a slăbit rezistenţa şi i-a pricinuit că

derea. Afirmaţiunea

ce

fac pare că răstoarnă

. principiile” tactice, şi totuşi e întemeiată.

In

bătăliele de câmpie, numărul e un factor de

întâiul ordin. Un câmp
de bătaie e cu atât mai
lesne de apărat, sau de atacat,.cu cât va fi apărat,

sau atacat, de trupe mai numeroase. Aceasta e un
„adevăr principal, care nu e subordonat decât con-

„diţiunii ca trupele

să aibă

la îndemână spaţiul

necesar. de manevrare :şi de desfăşurare. Daci
condiţiunea -aceasta e satisfăcută, principiul devine absolut.

In răsboiul de asediu, intervin alte consideraţiuni. :

„cari stabilesc” efectivul maximal al: garnizoanei
unei cetăţi, şi tot ce. depăşeşte acest efectiv nu
numai că „e dăunător apărării cetăţii, dar chiar.

Cc şi mai

mare, căci o garnizoană prea mare nu

va găsi în oraş acea rezervă de alimente şi mijloace

de trai, cari se găsesc, în gener
al, în ora .
şele cele mari. Astfelo populaţiune “mil
itară de

m
e

e

mică, mai ales, cum a fost Przemysl, acest
neajuns

aeram ma ceraeae Pe

şi prin aceasta seva scurtă şi timpul de rezistență al cetăţii. "Pentru cetăţi cu o populaţiune

m

E dăunător apărării cetăţii, fiindcă mijloacele

de traiu aflate în cetate se vor isprăvi mai curând,

a

şi operaţiunilor armatelor de câmpie. *
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150000 oameni nu va găsi niciodată într'un oraş
de 50090. locuitori nicio parte din ceeace îi irebue, dacă Administrațiunea Militară nu a orgamizat din timp de pace mari depozite de subzis-

„tențe, de traiu şi de*material sanitar. Dimpotrivă,
0 armată de "100000. oameni va putea. să se
ajute mult de mijloacele: ce va. găsi într'un oraș cu o populaţiune de 300 sau 400 mii locuitori,

dacă Administraţiunea
tot ce'i trebuia.

Militară

nu i-a pregătit

N

: Rău Sa făcut, dar, că s'a închis în Przemysl o

armată de 170000 oameni,

când cetatea

nu avea

decât. ceeace trebuiă - garnizoanei sale normale.
Credinţa mea este că dacă i sar fi dat numai

60000 apărători, cetatea ar fi putut să reziste încă
6 luni presiunii armatei
mentul austriac

a căzut

asediatoare.

Comanda-

şi el în marea

greşală

a lui Bazaine şi, a plătit, - ca şi acesta, . scump
greşala ce a făcut. Eu credeam că în acest războiu, în care luptă cele mai bune armate din lume,

nu se vor mai repetă greşalele din veacul trecut,

Conchid că, prin sporirea. peste măsură a gar-

nizoanei de apărare, s'a slăbit capacitatea de re-

zistenţă a cetăţii, şi în acelaşi timp sa slăbit şi
cu cel puţin efectivul a doă
armata de cârhpie
corpuri de armată, cari .erau atât de necesare
|
a
pentru. operaţiunile ei.

|

|

In loc de un efectiv atât de exagerat, această
cetate avcă trebuință de trupe solide, în stare de
„a “desfăşurăo mare rezistenţă pasivă pentru a

Ă
zece mt a Te
tee ep
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depărtă cât mai mult ziua capitulării, şi în ace: -

laş timp în-stăre de a exercită o . acţiune activă
pentru a uză şi reduce. necontenit mijloacele - de

luptă. ale atacatorilor. Numeroasa garnizoană
„dată cetăţii a fost în general lipsită de aceste

calităţi morale şi. technice. Afirmaţiunea ce fac
e bazată, între altele, pe relaţiunile asupră eve-

„mimentelor întimplate:în cursul asediului şi mai

cu seamă în cursul luptelor din ultimele zile. . :

Austriacii atribuesc şi unei cauze speciale căderea Przemyslui, pentru „organizarea . căruia,
ei

cheltuise în ultimii ciuci ani sume“ enorme. Se
zice că răposatul colonel Redl, fostul cap âl biu-

roului secret dela marele stat-majorşi
apoi capul:

de stat-major al unui corp de armată din
Galiţia,
ar. fi vândut Rusiei 'plânurile cetăţii în
preajma
acestui război. .
E

Dacă adăogăm şi această cauză specială la cele:
şi a scos:o

la lumină —

slăbiciunea

armatei austriace : împestriţarea rass
elorşi lipsa
de
legătură sufletească dintre cadre şi trup
ă,

ne:
vom explică pentru ca cetatea Przemysl nu
a rezistat

mai mult, cum

de pildă cetatea poloneză Os-

ma me marar

face—

at

care

ma

dintâi doă, şi dacă le îmbrăcăni în mare
a cauză -

„119
şi gu-.
ovieiz, căci în vederile comandamentului
area vernului eră ca ea să reziste. până la termin

Că a. răspuns menirii ce i sa dat,
ostilităţilor.
le sale au.
atât cât omeneştese poate, că întăriri

de asediu
rezistat atacului înverşunat al artileriei

de
— care conţine guri de foc, model nou,
rusă
mare calibru şi: cu mare

putere de destrugere — e

ntestat de N
un ce cunoscut astăzide toţi şi meco

constituită
nimeni. Dacă şi garnizoana ar îi fost
eră

la ceeace
din trupe bune şi omogene şi redusă
ea cetăţii ar fi
necesar apărării, dacă apronizionar
nu rămîne că
îost complect făcută, nicio îndoială
la 20 Maiu
ea ar fi rezistat încă, cel puţin, până
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mai aveă nici un rol: Pentru aceasta nu a rezistat, şi comandamentul rus ar fi făcut o mare
sacrificat

trupe şi muniţiuni

întărit, care nu aveă nicio legătură cu .executarea
planului, ce-şi făcuse” statul-major rus
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Imi pare rău că evenimentele de
pân

ă astăzi
Du ne-au îngăduit să constatăm
. valoarea forti“ficaţiunilor germane, mijloacel
e şi tactica întrebuința tă de Germani pen
tru a le apără. Datele

om

ne îngăduesc să ne schimbăm. jud
ecata
asupra folosului cetăților...

ee

„nu
Da

i

pe

_

.

a

12.

;

|

fi făcut, .
mparaţiunea ce am
co
şi
es
cul
.
fi
am
ce
e. în Franţa, Belgia,
intre aceste şi cele adunat
os ca să - |
r fi fost de mare fol
Polonia şi Galiţia, ne-a
t

se în chestiunea atâ
tragem concluziuni acîridoioa
nilor permaneute. Să
de desbătută „a fortificaţiu
ătat sacrifiea mea precedentă 1) am ar
-. În scrier

,
ciile făcute de Germania

u
înaintea acestui război

zeze apărarea Rhi- ni
ga
or
să
ca
,
lui
a
re
de
şi în ve
ea fruntariei de apus:
nuliti şi în 'special apărar

ului,
-Metz şi sectorul Rhin
jectorul Meuzei, Şiercl
răsărit, pe
-Istein. Pe fruntaria de

Mutzig-Strasburg

inferioară, Dantzig,
a
ul
st
Vi
pe.
de
le
ţi
tă
ulei.
lângă ce
să apere frontul Vist

menite
" Grandenz şi Thorn,

an
tră pe teritoriul germ
de unde acest îluviui in
ri
în unire cu Aust a

rmania
Mpână la gura lui, Ge
strategic silezian, CO
ul
er
at
ul
tr
pa
t
za
ni
au orga
a şi Gloane Posen pe Vart
rm
ge
le
ăţi
cet
n
e
di
pus
riace Cracovia .p
st
au
le
ţi
tă
ce
şi
,
dată
gau pe Oder
râva. .Desvoltarea
Mo
pe.
z
it
mi
Ol
şi
a
use Viștul
i şi imbunătăţirile ad
iuni
întrebuinţării fortiticaţ
19-lea
tul veacului. al
şi
âr
sf
la
de
ei,
de
organizării
actual, sunt dovezi

oiului
până în ajunul' răzb
-major
a 'pus . marele stat

preţul ce

cu
cooperarea cetăților

german

pe

cazul
arniatele ţării, în

. Socece
de astăzi (pa" g- 16- 5—168) .
ui
ul
oi
zb
ră
e
tel
min
ăţă
_
1) Din ,înv191
ia
5,
Bucureşti

7

.

i

IE VI

|

:
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“undeva că întrebaințarea . fortăreţelor.
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“la un popor slăbiciunea morală şi o stare opere
de inferioritate

mărturisită,. Un fel de

doctrină . nepri-

elnică erâ răspândită în cercurile milit
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au fost mulţi ani
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ijini acoperirea frunpui altceva, pentru a spr
ăţuile de oprire, cari:
rielor, decât cetăţile - şi cet
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fie mai întâi în stare
să suporte atacul adver“Sarului lor
— artile

atacului, adică tre
aivă o rezistenţă. ria
pasivă, .care să le “per bue să '
mită a |
Tezistă loviturilor atac
ului ; apo

i, să aivă şi putere
care să le permită
a luptă cu acelaş
'Versar.
ada
activă

=
Fortificaţiunile, cari
îndeplinesc această în
doită

197
condiţiune,

mai

trebuesc,

pentru a fi folositoare,

-

e şi întrebuințate cum
să fie aşezate unde se cad
a

De
a
se cade. înzessolidă şi oricât de
O cetate, oricât de:
ă,
pentru luptă, ar fi inutil

trată cu tot.ce-i trebue
nu
dacă 'ar. îi pusă unde
e,
oar
năt
dău
ar
chi
şi
nu-şi poate acordă . actrebue. E inutilă, fiindcă
E dăunătoare, .

eraţiuni.
țiunea cu armata de “op
mijloacele de acţiune
din
te
par
o
şte
rve
ase
fiindcă
etc.
armamânt, muniţiuni,
ale arinatei ţării : trupe,
pentru

fost de mare folos
Cetățile: ruseşti au
timp
armatelor ruse atât
ale
mp
câ
de
le
ni
iu
operaţ
și cu mijuse cu . pricepere
nd
co
t
fos
au
ele
cât
rmaţiunea
pentru â sprijini afi
loace suficiente. Şi,
tesc că, numai mul
in
am
să
ât
dec
am
ce fac, nu
Niemen,
pe Narew, Bobrşi
e
zat
aşe
lor
ăți
cet
țumită
să reziste
Poloniei a putut
al
rd
No
de
l
ntu
enfro
unate ale lui Hind
erş
înv
r
ilo
cur
ata
atâtea luni
s CON

cel mai preţio
burg. Aceste cetăţiau daide câmpie rusăşti.. Rolul
armatei
curs operaţiunilor

armata a trebuit să
ce.
tă
da
în
t
eta
înc
a
dela
lor însă
istă împingerei
ne mai putând rez
-

se retragă,
entităţi indivi
sc
tue
sti
con
nu,
Sud-Vest. Cetățile
organic strategi-

m sistem
situate
duale, ci părţi dintri
e definit. “Cetățile
ceşte şi tagticeşte bin
le |
sc umerii şi puncteile
tue
sti
con
rie
nta
fru
o
lângă
operaţiun

însărcinată cu
i
te
ma
ar
ale
n
iji
spr
de

,

a

128

oa

„pe acea. fruntarie. Când armata disp
are, Saunu :
mai e în stare să se bată, la ce mai
pot folosi

„umerii şi punctele de razem?
La ce “mai pot *
folosi bazele operaţiunilor maritime
după ce fortele maritime au fost destruse?
Cetățile ruseşii |
nu
au fost evacua

te fiindcă
nu mai erau în stare :
să reziste atacurilor armatelor. aliate,
ci fiindcă

armata

rusească
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aceste armate.

-

Cetățile nu trebuesc
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cu

o

considerate
ca

un

talisman al înfrângerii, -ci ca un.
mijloc de. acţiune
pus
la dispoziţiunea

armatelor.

In .

operaţiunile
„de “pe teatrul de operaţiuni
de Vest, Germanii,
cari 'şi cunoşteau mijloacele
de „acţiune şi cu-

noşteau în acelaşi timp şi
fortificaţiunile de pe
fruntaria franceză, le-au
găsit prea tari şi capa-.
bile de a-i ţine prea mul
t timp în loc. Această.
zăbavă

probabilă, care nu se potrivea
cu'

planul
general al campaniei, i-a
silit să iee alte linii de
Operaţiuni, să forțeze bar
iera belgiană, LiăgeNamur, mai
slabă de cât barier

a franceză şi să
nesocotească neutralitatea
Belgiei, garantată de
Prusia, pentru a intră în
Franţa prin fruntaria
ei,
de Nord, a.cării

omisă.
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organizare

a:

defensivă fusăse

.
De sigur că întăririle”
franceze de pe Meusa
(fruntaria de Est)

erau să cedeze şi ele
atacului

1%
armatelor germane, dacă aceste nu.ar fi găsit
alt mijloc ca “să intre în Franţa, dar numai după ce ar fi opus o lungă. rezistență (admițând

cazul unei defensive-strategice a armatelor franceze). Ori, această rezistenţă eră socotită de sta-

tul-major german prea lungă, şi” de aceea el a
evitat fruntaria de Est. Eacă adevăratul rol stra-

să ategic al fortificaţiunilor: ele sunt „chiamate
operaţiuni ;
ducă anumite servicii armatelor de

l de.
mai mult nu trebue să li se ceară. În cazu
franceze de pe
Îaţă, perdeaua fortificaţiunilor
mobilizarea şi
Meuza era chiamată să acopere

înlesconcentrarea armatei franceze şi apoi să'i

e şi tactice. Intrebunească operaţiunile strategic
la organizarea
ințarea fortificaţiunii permanente
e azi mai mare ca
apărării fruntarielor: deschise
al. a pus-o.
în timpurile. trecute, şi războiul actu
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şi mai mult. în vază.

O Opun, dealunApărarea, pe care, Austriacii este dintre cele
graniţe despre Italia,

gul întregei

opun Con”
curile italiene, ei
mai active; şi, la ata
erşunate, aşa că sar
tra-atacurile cele: mai înv

acii sunt în ofenpăreade multe ori. că Austri
sturnare de
în defensivă: O ră
sivă, iar Italienii

front. Această tac“atitudine tactică pe întregul
dela. înce=

a fost
tică de apărare a Austriacilor
put posibilă numai. graţie

sa

organizării

defensive
9
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a regiunii fruntariei, făcută înainte

|
de război.

prin ajutorul fortificaţiunii permanente şi CON: |

plectată, dela 1 August 1914 până la intrarea +
Italiei în războiu, după stăruinţele şi indicaţi |

nile generalului

Conrad

3narelui stat- -major

von Hoetzendorf, capul;

al armatei austro-ungare. Co-,

„Operaţiunea armatei- austriace cu “sistemul defer ;

siv al fruntariei face ca ofensiva armatei la |
liene să nu poată progresă cu iuţeala la care s

aşteptau aliaţii Italiei.
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că în acest războiu
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artileriei şi “atacurilor - germant,

tot nu sar putea trage concluziunea că cetăţile
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urmează oare că, dacă cetăţile belg
iane, franceze
şi irusăşti au dat faliment, toate
cetăţile din 'lume au dat faliment?*
Până acum nu am văzut decât
lrei cetăți belgiene, câteva cetăţi franceze
de. pe fruntaria de
Nord şi cetăţile rusăşti din
Polonia în fața ar-

tileriei austro-germane

şi. a mijloacelor

lor de
atac. Multe din cetăţile
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rinse înainte de a fi puse în stare de apărare;
armamentul „lor eră în

:
ra
or

de terminarea

o

inte
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mare parte vechiu, de calibre şi: cu proprietăţi
artileriei atacului. Găsindu»se

balistice inferioare

într'o asemenea stare de inferioritate faţă cu a-

tacul, apărarea putea.să cedeze lesne. În majo, în
zitatea cazurilor iu a cedat. Totuşi eu admit
că .a cedat. Ei, şi? Pot interesul demonstraţiunii,
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să formulez vre-o deducţiune? ,
nouel
“Nu, căci cunosc inversa. Nu am văzul
de

cetăţi germane

din. Lorenă şi din

Alsacia,

eria
pe Vistula, Warta şi Oder, atacate de artil
an
franceză, sau rusă, şi apărate de tunul germ

din întăririşi din intervale. Nu
luptă, şi-nu ştiu dâcă

le-am văzut la

vor. învinge,

sau

vor fi

i Przeînvinse. ' Deşi, judecând după cazul cetăţi
de
mysl, am putea crede cu multă probabilitate,
fi cua nu greşi, că aceste cetăţi nu vor putea

cerite decât

c de
prin foame, totuşi ;eu.mă. opres

i
Sa
a trage concluziuni. -.
a şi
ţiune
discu
Dar, să împing şi mai departe
armarăzboiului
să presupun că dela începutul
iva stra- .
tele franceze şi ruseşti ar. fi luat ofens
faţa cetăților germategică, care le-ar. fi dus în
ne, din Alsacia şi Lorena

Silezia.

Credinţa

mea

şi din

Posnania,

sau.

este „că. cetăţile . Metz

Thorn, Craşi Strasburg cu anexele lor, cetăţile,
cu:
covia, Posen, etc., cari aut .0 organizare
toc de
totul recentă şi sunt armate cu guri de

|
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|

Da

|

calibru mare,

mobile şi bine. adăpostite,

|

ar fi :

putut să reziste acţiunii artileriei atacului şi
să!

o: neutralizeze, şi -ar fi silit. armatele adverse
să !
„se abată din drumul lor.: Presupun
erea ce fac -.
e admisă şi de criticii- militari francezi. Ce
con: |

cluziunear fi trebuit să tragă din această even-

tualitate d-l Charles Humbert? Că artileria
fran:

„ceză şi cea 'rusă au dat faliment?
Nu cred. Şi
totuşi, falimentului. fortificaţiunii eu
nu aşi putea
opune decât

falimentul

artileriei,

urmând

logica

celor 'ce cred în-falimentul cetăț
ilor.
Ajungând aci, să-mi fie îngăduit
a reproduce

„înțeleptul sfat pe care îl da un om
„Se

vorbeşte

mult de: câtva timp

înțelept.
de

falimentul cetăților, Trebue să ne feri
m de oarecari cuvinte. Cei cari întrebuințează
imaginile şi expri-

mă cu tărie. o idee simplă pot
deveni foarte periculoşi. Falimentul

Ştiinţei, este unul
aude

în oar

cetăților, ca şi falimentul
din acele cuvinte. Cuvântul
se

ecari cercuri militare,
pressa a pus
mâna pe el, publiculîl va
adoptă mâine,şi a- .
ceastă noţiune poate dev

eni dăunătoare în viitor şi chiar pentru conduc
erea operaţitinilor războiului de

astăzi D,

E

|

1) Colonelul Gautier, Sur
la pretendue faillite des
places fortese
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Il Cum

trebue judecată organizarea
a1 apărării țărilor.

viitoare

"Dar, dacă cetăţile şi locurile întărite au jucat

până acum un rol onorabil în acest răsboiu;nu
urmează

că întrebuințarea: şi

organizarea lor. nu

|
au lăsat de dorit.
In paginele cari urmează voiu arătă cum înțeleg întrebuinţarea lor în organizarea apărării
teritoriului, şi voiu încercă să schiţez organizarea
viitoare a cetăților

atât cât lecţiunile

răsboiului

mă ingăduesc să o fac.

Organizarea

apărării. țărilor prin ajutorul

Von der
fortificațiuni, permanente. Mareşalul
Con- Goltz în remarcabilul său studiu „Asupra
învechit
ducerii Răsboiului“, pe care anii nu l-au
rile de, întăîncă, înparte în trei categorii lucră
iză pentru apătire, pe cari o ţară le poate organ
rarea teritoriului
matei

şi înlesnirea: “operaţiunilor

sale: poziţiunile

organizate, câmpurile

ar-

în-

tărite şi cetăţile.

ul lor este ca
1. Pozifiunile organizate. Scop
urile

tare, cu flanc
să dee apărătorului „un front

permite unei armate,
“acoperite, în stare de. a
victorios unei armate
numericește slabă, să reziste
înEle 1mai. pot servi ca să
Superioare

în număr.

194
tărească riumai o parte a frontului pentru a fact !
!
posibilă

întrebuinţarea

matelor,- pe restul

massei armatei,
frontului. ': -

sau aâr-

||
|

„Cele dintâi au un rol răi mult strategic, şi îi -

găsesc locul în apropierea

graniţelor unei țări.

Citez ca exemple * poziţiunile întărite de pe gra- ;
niţa de răsărit a Franţei (fronturile Verdun-Toul
şi Epinal-Belfort); poziţiunile întărite: dela graniţa !
de Vest a Germaniei, de pe Mosela şi Rhin (front
rile ThionvilleMetz şi Strasburg-Istein); frontul

întărit din Polonia de Nord (linia Narew-Bobr-Niemen), etc. Dar, afară de poziţiunile organizate în
apropierea graniţelor, sunt altele cari se Organizea-

ză în interiorul ţărilor, pentru a constitui pozițiuni
de rezistenţă, de iinde aimatele să poată stavili înz-

intarea armelor adverse şi restabili echilibrul pier-

dut în urma unor bătălii perdute. Citez : poziţiunile

întărite, sau frontul, dela Ceatalgea,
care acopere

Constantinopole în contra unui atac dela
Ve&t

frontul întărit Yocşani-Nămoloasa-Galaţi, etc.

„Celelalte poziţiuni organizate au mai cu seamă

un

rol tactic, care,

fiind dată întinderea actuală

a fronturilor şi valoarea numerică a armatelor cari

le întrebuinţează, se poate transfor
ma în strategic.

„Aceste poziţiuni nu au organizată decât 'o parteâ

frontului lor, aceea care nu se va ocup
ă decât cu
Puţine trupe. Citez: frontul Vistulei Nowo
geor-

:
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giewsk-Opatow, care dela Tvangarod până la gra-

nița Galițieia fost lăsat neorganizat.

|

rit e desti2. Câmpurile întărite. Un câmp întă
a

>

sau ca redus
nat să servească ca punct de sprijin,

renunţă de voie
al apărării, unei armate, care va
de.

bună şi pentruun timp oarecare la liniele sale nu .
i şi de retragere. Deci, o armată
comunicaţiun

trebue să, se retragă întrun

câmp întărit decât

în ajutor o armată
dacă e: sigură că îi va veni
armata va avea
amică: într'un “asemenea caz,
continuând avantagiul de a nu se slăbi prea mult
ceeace 0 priveşte,
a se retrage, şi de a provoci, în

O Va îngădui să se
o suspensiune- de arme .care.
că. Retragerea
odihnească şi 'să se -mai întăreas

1870—71, a îost
mareșalului Bazaineîn Metz, iderea armatei lui în
scuzată ; dar rămânerea şi înch
or eficace
un ajut
această cetate, când ştieă că nici

O greşală nenu îi poate veni de afară, rămâneN
a
e
ă.

ertat
se întăreşte, ea trebue
Când capitala unei ţări
|
considerată ca un câmp întărit.
ca
nța un câmp întărit
O armată poate întrebui
cu O
operaţiuni ofensive
punct de sprijin pentru
actual, aranumită rază

de acţiune.

In răsboiul

în câmpul
mata belgiană sa retras

întărit dela -

germane au pătruns
Anvers, după ce armatele
prin Luxemburg,
Belgia prin linia Meuzei şi
în
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A

|

o

_

Ş

|

Ă

”

,

pentru. a-l: întrebuinţă ca punct de sprijin în o :
_ peraţiunile tactice ce a întreprins în urmă. Când :

însă armata belgiană s'a văzut “ameninţată de ;
a-fi destrusă de massele germane, s'a închis În

această cetate cu speranţa de a eși din ea cu:

ajutorul armatei engleze. “Ajutorul nu i-a venit -

la timp, şi.ea

s'a retras pe Yser, când a văzut ;

că cetatea era ameninţată să cadă. Retragerea

i-a fost înlesnită . de greşala făcută

de coman-

„dantul armatei germane, care a căutat
să cu" cerească cetatea prin atac forţat înainte de a0
învesti

complect

şi de a asigură încercuirea ar-

matei închisă în ea. Profitând de această
gre-

şală, armata

regelui

Albert ia eşit din

Anvers

prin sectorul neînvestit, cuprins între
Escaut și
Olanda,şi s'a restras pe rîul Yser.
:3.

Cetățile: O cetate diferă de un câmp întărit

prin raza ei de acţiune, şi prin suprafaţa
cuprinsă

în interiorul liniei

întărite,

cari sunt

mult mai

mici. Din cauza aceasta acţiunea
cetăților, cari
nu fac parte dintr'un 'sistem, e mai
mult” pasivă,

iar armatele bătute. nu-şi pot găsi
refugiul în ele.
De aceea, 'astăzi organizarea defensivă-a
ţărilor

nu mai
„Caz:
parte

admite

când
de

cetăţi izolate decât într'un sing
ur

O ţară
centru,

mata: de câmpie

are provincii

pentru

a

le

situate prea

putea

apără

de-

cu ar-

care va fi chemată să operez
e

|
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, se fortifică
n alte părţi. Intr'un asemenea. caz
i, i se alcăcel mai însemnat al provincie
oraşul

toate mijloacele
tueşte o garnizoană şi i se: dă.
asediu :
ca să poată rezistă unui
de luptă necesare,

ate, care ar repână la încheerea păcei.. O cet ovincia, sau restă astfel, va

putea

scăpă „pr

ţine, chiar dacă

giunea de care

aceasta a foșt ..

timpul războiului.
ocupată de trupele .inimice în
tatea Belfort, care a
Ca exemplu putem cită ce oiul din 1870-71, .
răzb
scăpat de anexare, după
din Prusia
teritoriul Belfortului.

Ioenigsbergul,

âmplare să joace un
Orientală, ar putea la înt
ar fi silită să-şi înrol analog, dacă Germania
iuni
pe 'alte teatre de operaţ
iebuințeze armatele

şi îndărătnică.
pentru a susţine o luptă: lungă
a
ganizării defensive
nd necesitatea 'or

Admiţâ
mijloacele întrețărilor, ne rămâne să cercetăm
|
ei.
a
buințate. pentru realizare

te
timp de pace toa
or
un
Dacă ar fi să întărim ledin
d
un
sp
, cari ră

punctele şi toate

fronturi

răsboiului

deduse

din

diferitele

am
ajor al armatei, de
-M
ul
at
St
.
de
te
ţi şi
ipoteze studia
ârşit de cetă ine că
sf
ne
r,
mă
nu
tea susţ
ajunge la un
tuşi nu am pu
to
şi
,
ale
te
ri
tă
în
locuri
ile neaşteptate ăţ
it
al
tu
en
ev
te
ca
„opera
am prevăzut ca
aveâ ca teatru de
ar
re
,
oi
zb
ră
unui
de astăzi, câ şi
ul
oi
zb
ră
In
i.
ri
ţiuni teritoriul ţă

necesități

ale

7
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în- cel: din 1870-71,

numărul

cetăților

şi celă-|

„ tuelor a. fost destul de mare şi
totuşi au lipsi |
- tocmai
acolo

unde nu ar fi trebuit să lipsească, i

(Pe fruntaria de Nord a Franţei, în
acest. răsboiu,

la Orleans şi Amiens, în răsboiul
din 1870),

“Pentru a reduce numărul. cetăților
şi totuşi a |
"avea acol

o unde trebuesc, trebue căutat.
mijle- |
cul: de a face mobile cetăţile.
„O indicaţiuneîn |.
acest

„

sens. rie este dată de întrebuinţarea ferulu
i |
şi oţelului ca. elemente de protecţiune a gurel
or |
de foc,
astfel

ca

acestea cu adăposturile

formeze corpuri mobile. Desvoltând aceastălorideesă

„se

poate

tante

ajunge

prin - mijlocul

a acoperi

localităţile

impor

unui mic: număr de aparate,

.
cu cari am formă, scheletul poziţiunilor
și câmpurilor

întărite. Aceste nu

Sar

organiză

decât
„în momentul când mersul
operaţiunilor le-ar face
Mece

sare. Cu chipul acesta Statele nu
ar mai
întreţine în permanenţă atâtea cetăţi cu
nume»

IOase garnizoane pentru a
ajunge să nu se f0| losească în războiu decâ
t de una sau.două, tocmai

atunci Când existențe lor în alte
puncte ar
fi de trebuinţă neînlăturată
(von. der Goltz)“.

” Ideile mareșalului Von. der Goltz
privitoare la
Organizarea cetăților zise „de
mome
nt“.
au foșt
reluate şi

susţinute în Franţa -de-

generalul LanSlois (Questions de defe
nse. nationale) în 1906.
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Ch. Humbert
d-l
,
că
oi
er
i
ma
ă
rm
“Subt o fo
mata de câmp
ă idei: numai : ar

iciă” aceast
ic;
e un material putern
at
it
ac
ic
ef
cu
ă
iz
il
ut
poate.
e 9trebuinţă, şi se poat
pe care-l mişcă după
lucrări de fortifiin
pr
ui
ul
ic
im
in
ii
ăr
pune înaint

caţiune răpede executate.
dacă
' Ce bine ar fi.

adeyărate,

|

etic
ideele, cari teor

snnt

aplicaţiune. Din
star verifică şi în
ede timp şi

ea € funcţiun
nenorocire, aplicaţiun
rte. din teori- pa
.
re
ma
i
car
de împrejurări, de
îşi emit ideile...
nu țin samă când

libertatea alegerii
ea
av
am
că
da
că,
De sigur
mult mai
ostilităţilor; ar fi
a
re
de
hi
sc
de
nde

cianii “militari

zilei
bine să dispunem

de armame
de materialul şi
păs-

ților,
improvizarea. cetă scoatem
ru
nt
pe
r
sa
ce
ne
tul
pe care să-l
şi
depozitele armatei,

trat în
ducem la fruntarie
l
săr,
lo
ţi
tă
li
ti
os
ă
în ajunul
m aveă: trebuinţ
vo
că.
im
şt
de
alăm un
i

nic
organizate: Dar,
d
li
so
n
ji
ri
sp
ile necede puncte de
ă, fiindcă lucrăr
te
pu
r
sa
nu
ci
- chiar atun
ei poziţiuni sunt
un
ea
ar
ăr
ap
ză
ni
ce
sare pentru a orga
dacă am avea mijloa
să-l inst

hiar
lungi şi cer timp. Şi» punctele de trecere, aceasta.
răpede
şti încotro
ca să organizăm
ce, căci nu an
fa
a
te
pu
r
sa
vertot nu
cesar, fiindcă ad zile
ne
ul
al
ri
te
ma
cu câteva
să îndreptăm.
să-şi comunice
i au obiceiul
sarinn

.
re războiul actual
Oa
.
lor
le
ni
iu
nţ
mai” înainte inte
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“mu

ne-a

pus

în evidenţă

această imposibilitale!

|
Pe când statul-major francez se
pregătise săși |
primească
! adversarul

sa arătat pe

la fruntaria de: Est, acesta |

neaşteptate la fruntaria

Propunerile mareşalului V. der Golt de Nori.
z nu sunt
aplicabile la organizare
a fruntarielor. Pentru
a
probă afirmaţiunea
ce fac, nu am decât să
amin
tesc cazul capului-de-pod
Li&ge, care erâ o cetate
permanentă, şi totuşi

Belgieniinu au avut tim
pul
„Mecesar ca s'0. pună
în stare de apărare,
adică
să-i organizeze ap

ărarea intervalelor pri
n lucrăii
„“de fortificaţiune de
câmpie. Apărarea frunta
rie:
lor nu se poate fa
ce

decât cu intrări perman
ente,
complecte, „armat
e. şi aprovizionat
e
cu.
tot cele
„trebue ca
să poată

la fiece moment pr
imi lupta,
Areste întăriri trebue
sc' considerate ca va
selede
războiu cari es la

larg totdeauna „echipat
e şi
armate, chiar.în timp
'de pace: ?
.
In schimb, aces
te

propuneri pot fi apli
cate la
Organizarea Poziţiunil
or din interiorul țării,
mai
cu samă în ţările

cu întinderi mari, pe
ntru a creă
puncte de sprijin ar
matelor a' căror rezi
stenţă a
început să se clatine
şi cari simt nevoia de
a rupe
bătălia, ase retrag
e şi a luptă pe un
nou front.
De sigur că propuner
ile lui.V. der' Golt
z s'ar fi.
putut aplică de ar
mata rusească în
ră
zb
oi
ul din
Mandciuria Pentru
a-şi organiză poziţi
uni de luptă
Li

i

:
!
|

14
ge Cha-ho,

Mukden, etc.,

şi în războiul actuat

e Vistula între Iwangorodşi graniţa Galiției, pe

Bug, etc. Cu asemenea mijloace o armată poate
să-şi organizeze poziţiuni de rezistenţă chiar când
pe teritoriu străin,
luptă.

împrejurările răs-.

când

boiului o silesc să treacă dela ofensivă la defen-

sivă, De unele din ele s'a folosit în acest războiu:

armata germană când, după. pătaliile dela Sud

Nord.
de Marna, s'a văzut silită a se retrage. spre

şi a-şi organiză un

front defensiv. Printre alte

mijloace, cităm întrebuinţarea tunurilor

cu tra- .

gere răpede de calibru mic subt cupole de sistem:
noi la...
Schumann,. de tipul celor întrebuințate de
regiunea întărită F.N.-G. a
Pentru apărarea fruntarielor,

repet că alt mij-

de treloc nu există decât: fortificarea punctelor
În incere prin ajutorul fortificaţiunii permanente.
preconizate de V.
teriorul țărilor, însă mijloacele

în viitor pender Goltz vor fi singure întrebuințate

Sprijitru organizarea: poziţiunilor şi punctelor de.
Acesta e un mare învăţământ ce ne dă râzboiul actual,
2. Cum

|

pe. care trebue

trebue judecată

i

să-l reținem.

organizarea

viitoare

a. .

Cetăţilor.

ce va constă e
E greu să spun de pe acum în permanentă
aplievoluţiune a fostificaţiunii

toarea

14.
-

-

cată la organizarea cetăților tereste,—în cadrul în
care am

aşezat

discuţiunea

lt

nu intră şi apărare 4

fixă a coastelor maritime; E greu, fiindcă cea mă.
„recentă organizare dată cetăților în Germania, și:

aplicată mai cu seamă la Metz, Thionvilleşi born, “

mu a fost încă pusă la încercare. E greu încă

fiindcă, pentru a stabili datele tehnice şi conside |
_raţiunile tactice, pe cari se varazemă fortificaţiunea
„viitoare şi aplicaţiunile ei, trebue o îndelungată ar: |
chetă technico-tactică, care se va începe numa! |
după încheerea: războiului şi se va face pe toat
teatrele de” Operaţitini ani.şi ani întregi. Nu avem
„decâtsă ne amintim anchetele făcute la Port-Arhur |

- după răsboiul

din Mandciuria

şi la Adrianopol

artileria atacului şi a apărării. Inainte de a începe

actualul războiu

mondial, datele fusese

adunate,

dar concluziunile nu erau încă
formulate. E dar
foarte probabil că învățămintele
războiului actual
vor cere timp mult pentrua fi
culese, controlate și

mere

matele mari au trimis misiuni de specialişti, ofiţeri
de Artilerie, de Geniuşi de Stat-major, ca să cerceteze la faţa locului condiţiunile în cari s'au desfăşurat diferitele faze ale atacului şi apărării,
probele la cari au fost supuse organele cetăților și
elementele lor constitutive, comparaţiunea
între

ar .

după războiul balcanic. Asediul acestor doă cetăji
nu a putut aduce multe învăţăminte, şi totuşi ar:

443

-

2
*

ea.principieclasate, ca apoi să poată servi'la stabilir

mâne..
lor pe cari se va întemeiă forțificațiunea de: 'va
nea
Până atunci putem afirmă că evoluţiu
de
, impusă
ţi mai însemnată decât cea din 1888
usă numai din
apariţiunea obuzului-mină, dar ded

ocii şi:cu
statică, cu guri de foc de calibre mijl
jumăau
cărcături de explosive, cari'nu

întrecut

,

mult
încercările făcute în poligoane, pe cale :mai înmari guri de itoc
tatea încărcăturelor- celor mai
germană. puse în acţiune astăzi de armata
şi pe faptul că
Mai întemeez credinţa ce am
întinsă mepe O scară
în acest războiu s'a încercat

izată de gene- toda de atac forţat germană, precon
cele- care nu fusese admisă de

ralul Von Sauer,
parcurile artileriei |
lalte armate, atât 'timp cât în
i de foc mari de calibru

germane nu existau gur

şi cât timp mijloacele
mai -mare ca cel din cetăţi,
ţiunea animală.
sportse reduceau la trac

de tran

în faţa
foc de calibru mare
Apariţiunea gurelor de
loace :meca-

prin mij
cetăților şi transportarea. 10r cul forţat-al -câtăţicând astăzi posibil ata

nice, fă

lor, noui

modificări

se impun

şi organizării :cetă-

de asediu şi de poziţiune.
ilor şi tacticei 'războiuluinea următoare : în
iu
aţ
rv
se
ob
să
ioa
cur
E foarte
igerante au încercat:să
acest războiu armatele pel
forţat,
versarului prin atac
cucerească. cetăţile, ad
iţiunilor, în-

area poz
ărl
şicapu
pe câtă 'vreme ata
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tărite prin fortificaţi unea trecătoare, s'au făcut după

regulele şi cu mijloacele războiului de asediu, sub :
forma lui clasică formulată

d& Vauban.

Cetățile :

cariau stat în calea armatelor, au constituit pe:
deci,pe cari aceste au căutat să le suprime cât |
mai răpede pehtru a ajunge la obiectivul lor: în:

tâlnirea armatelor” adverse şi distrugerea lor. Ce: ;

"tăţile
au constituit accidente, iar cucerirea lor a
fost un mijloc, care nu se puteă înlătură.
Cucerirea fronturilor: ocupate de armate, pt
cari aceste:ş-au acumulat toate mijloacele de ac:
ţiune — însuflețite şi materiale —:şi destrugerea |
„acestor armate, constitueșc scopul urmărit de adversar. Unde frontul nu a putut fi întors nici stră-

puns, bătălia
de poziţiune sa transformat în războiu de asediu, în care ambii. adversari sau în
vestit reciproc, s'au asediatşi luptă după aceleași
regule, dar cu mijloace mult mai bogate
şi mai

perfecţionate, cum au luptat Francezii cu Ruşii
la

Sevastopol. -

o

Observaţiunea ce am făcut e de folos pentru

scopul ce urmăresc,

|

Dar, chiar înainte de a se încheiă
răsboiul şi de

a se cercetă cauzele: şi efectele diferitelo
r eveni-

mente militare, cari ne vor servi
la stabilirea vii-

toarii organizări militare

a țărilor, putem

întrevede de pe acum, după observaţiunile
sumare fă-
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să fie,
-ute în cursul războiului, cari Vor trebui
n 0rn trăsuri generale, modificările ce se impu
ganizării cetăților.

iunile
Pentru a le schiţă, voiu aminti observaţ
|
ce Sau făcut de criticii militari.
o
şte:
Locot.-colonel Boissonnet găse
te cetăţi şi. lo1. Că Franţa a avut prea mul

niciun rost pencuri întărite, din cari multe fără
tru apărarea teritoriului ;
2. Că. organizarea

e

dată

cetăților;

după 1888,

date de nişte exSa întemeiat pe indicaţiunile.
perienţe necomplecte ;

Te

t creditele necesare
3, Că Statul nu a afecta
or
ţile la. înălţimea progresel

pentru -a ţine cetă

|
arta constructorului.
realizate de artilerieşi de
pen-

trebuesc reţinute,
Aceste trei observaţiuni
rile Ce pot aveă când se va

tru a determină urmă
studiă noua orgânizare

& cetăților.

|
|
D. Charles Humbert găseşte: cetate nu a putut
picio
4. Că în răsboiul actual
;
urile armatei germane
atac
cu
şi
a
leri
arti
cu
luptă
acipoate si apărată cu efic

5. Că o cetate nu
ere, ŞI că Antate decât de armata care O acop
şi chiar invesdată ce se lasă să fie asediată,
e
|
; tită, va cade cu siguranță
tei lor
arma
r,
de sigu
6..Că Germanii au dat,
aveau adunat în ce
ce
ul
al
ri
te
ma
ni
iu
de operaţ
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-

tăi, şi că formidabila artilerie întrebuințată de ar

„_matele de operaţiuni a fost luată de sigur din ce

„Aceste trei observaţiuni, în loc să fie pase!

potriva fortiticaţiunilor, cum avâă intenţiunea a
torul lor, vor veni, ctim voiu arătă, în folosi;
„ cauzei. fortificaţiunilor.

D. senator Bsrenger, găseşte :

_

- 7. Că nicio cetate nu trebue
învestită de artileria: vrăjmaşă ;-

„8.

să se lase ai

Că nicio -cetate nu trebuesă se apere pt

„linia ei de apărare, 'ci înainte;
Pi
9. Că nu există întărire” care să poată rezisti
timp

mai

lung

enormelor

calibre

şi puternicelo +

explozibile întrebuințate astăzi;
„10. Că cetăţile trebuesc să fie mai mult ca alt

dată înzestrate cu mijloace mobile, sau cari as
gură mobilitatea personalului şi. materialului lor.
La aceste, adaog observaţiunile mele:
1]. Că s'au “găsit oraşe întărite 'pe fruntariele

țărilor, în cari armatele

vrăjnaşe au putut pă

pătrunde înainte de a fi căzut linia de apărare;

12. Că

sa confundat organizarea cetăților de
pe fruntarii cu aceea a cetăților
din interiorul țăfilor, cari au
tot timpul ca să fie puse în stare
de

apărare prin lucrări complementare,
ce se fac după

mobilizarea armatei.și suni chiema
tesă complecteze osătura
permanentă

a cetăților;

147,
13.:Că cetăţile nu au dispus de toate mijloa-

câmpie de
cele, puse la dispozițiunea armatelor de
aţiunilor. ce
“ştiinţa militară, pentru înlesnirea oper

sunt chiemate să execute;

Se

, din cauza in14. Că garnizoanele cetățilorfie
:

, din cauza lipsei:de mijsuficienţei număruluifie
comandamentului,
loace, fie din cauza slăbiciunii

tactice ale răz“nu au urmat cu stricteţă principiele
ă durata apărării a
boiului de cetate, din care cauz
-.
decât ne am aşteptat;

fostîn general mai scurtă

ro-germane au
15. Că, pe când armatele aust o artilerie de |
începutul ostilităţilor de

dispus dela
aproape şi pe care
calibru mare, care le urmă lade oper
aţiunile de câmîntrebuinţă atât

-0 puteau

.cetăţile ţărilor adpie, cât şi la atacul cetăților,
a lor.legatdeă în- verse au-avut parte din artileri
nu au intrat în raza de
tăriri, aşă că cetăţile, cari
au putut îmgerante, nu
acţiune a armatelor - peli

armatelor amice, iar cele
prumută armamentul lor
din secaduce armamentul
atacate nu au putut
mări mijloacele.de luptă
toarele neatacate pentrură

ne de infeîn sectoarele atacate. Această condiţiu cetăților :
zioritate a apăsat mult asupră apărării
a

de-aşi concentr
pe când atacul aveă posibilitateale lui de acţiune |
mijloace
întrun sector ales toate al Anversului), apărarea

(exemplu: sectorul S-E

mijloacele
rămânea tot timpul cu,

sale răsleţite-

1483

„Aceste fiind „observaţiunile: ce am. cules, îmi
rămâne să arăt ce putem deduce din ele.
Să Organizarea

cetăților . se deosăbeşte

părarea teritoriului. Eu le deosăbesc în: cetăţi

situate la fruntarii, sau:

în.. apropierea

lor (60

lor. diferă radical.

Da

|

km), şi. cetăţi dir interiorul ţării; organizarea

„_.4) O cetate de lângă fruntarie trebuie să fie
veşnic în stare de apărare, fiindcă e chiemată să
intre în acţiune, de multeori, chiar din ziua de-

clarării războiului. O asemenea cetate trebuie să

fie mobilizată din timp de pace cu tot ce-i îrebue ca să primească un atac forţat, căci la ase:

diu ea nu va fi decât far: expusă. ' Situaţiunea

cetăților. dela fruntarii,. faţă de cele din interior,

se aseamănă

celelalte arme.

cu situaţiunea cavaleriei

față de

Cavaleria, fiind arma care se a-

Tuncă la fruntarii din prima zi de mobiliza
re, tre“bue să aivă din timp de pace efectivele
de mobilizare şi tot ce-i trebue pentru a
intră oricând in

acţiune; ea

„Dacă

trebue

aceasta

să fie veşnic mobilizată.

e situațiunea

fruntarii, organizarea

i

ii

după si- !

_tuaţiunea geografică şi-rolul ce li se dă în a-

NE

i

cetăților de lângă

lor nu trebue să constee

dintr'o simplă osătură permanent
ă,ci trebue să
aivă organele
de luptă şi de siguranță complect
e,

Organizarea unei asemenea
cetăţi trebue să în-
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=
e

ţa
deplinească doă condițiuni * să dee cetăţii putin

fede a rezistă în contra unui atac forțat, și. să

rească oraşul de o incursiune înainte de a se fi

i
spart linia de apărare.
poate .
Pentru ca o cetate să poată rezistă cât se
e ca. linia
mai mult timp “unui atac forţat trebu

complect
principală de luptă să fie foarte tare şi

iune
organizată din timp. de pace. prin fortificaţrezisde
permanentă. Intervalele: dintre centrele
de

fie mai mari
tență (punctele .de sprijin) să nu
alelor să
m, pentru:ca Flancarea interv
cât 1500

sc să existe
fie bine făcută. Intre 'centre trebue
şi artileria
iuni pentru artileria cuirasată

instalaţ
şanţuri-adăpost bemobilă a apărării, precum. Şi

a
tonate pentru infanterie., I
punctele

constituesc
Intăririile. (forturile), cari
buesc să fie, chiar
tre
de sprijin ale liniei de luptă,
te - mai puţin vulneprin forma lor, cât se poa
şi cu relief
rabile : filiforme

(adâncime . minimă

anterie betonată şi-adă
mic), cu banchetă de inf „de calibru mic cu traită ; armate cu tunuri

post

tru
ralieze cuirasate, pen
gere răpede şi cu. mit
Pentru
terea intervalelor.
lupta apropriată şi “ba
unui asemenea punct

forma
a ne face o idee de
|
unei baterii Schumann,
de sprijin, amintesc îorma
ei a Za

„adoptată de noi

pentru: organizarea lini

a frontului întărit Focşani.

|
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„Toată

artileria de luptă, de. calibru. mare, a |

cetăţii trebue

punctelede

să fie instalată în intervalele dintre ;

sprijin,

subt cuirasă, pe platforme

descoperite, sau în trenuri blindate. Gurile de foc :
"din cupole
pentru

trebuesc

a puteă

fi

să aibă şi afete de asediu,
scoase

din

bateriele

cari nu

-

sunt în sectoarele de atac şi aduse în aceste sec- |
toare,

când trebuinţele luptei vor cere. Artileria,

care. luptă pe” platforme: descoperite,
dispună -de. trăsuri

speciale

irase de

trebue să
automobile

(cum de pildă mortierul Scoda de 305 mm).

„Pentru ca o cetate de fruntarie să nu poată fi
surprinsă de o incursiune neaşteptată, care ar pătrunde prin. intervale; înainte chiar de a se atacă
forturile, oraşul, cu principalele depozite aflate în

el, trebue înconjurat cu o incintă de siguranţă.

In fine, înapoia liniei de luptă trebuesc organizate depozite subterane pentru muniţiuni, adăposturi îngropate pentru rezervele trupelor de
prima linie, etc.
E
a

O astfel de

organizare, dată

cetăților de pe

fruntarii, le-ar feri de sigur, de neajunsurile su-

ferite de cetatea belgiană Liăge în acest răsboiu.
Ca

exemplu de cetate de fruntarie, organizată

aproape

după

tatea germană

taria rusească,

ideelece am formulat, dau ce-:

Thorn, de pe Vistula, lângă frun-,

care se zice că îndeplineşte toate
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tă cu artileria de .
condițiunile pentru a puteă lup
ce avem, armamen- asediu modernă. După datele
foc de calibru mare
tul său. ar fi de 692 guri de
Sa

_
ă.
şi 392 guri de foc. de. rezerv
nă observaţiunea de ..
Și ca încheere, voii răstur
în răsboiul

„că
la No. 4 a d-lui Ch. Humbert: luptă cu artileria
cetate nu a putut

actual nicio

şi voiu pune şi cu atacurile: armatei germane“,diu a Franţei şi

ase
întrebarea : Oare artileria de lupte

cu artileria
stare. să
a Rusiei ar fi fost în
e ?
germane dela graniţ
lor
ăți
cet
ea
rar
apă
şi cu
sunt astfel
: Nu. Cetățile germane

Răspund hotărit

istat, fără îndoială, în
organizate încât ar fi rez
erse .
forţate ale armatelor adv

contra atacurilor

E
mul lor.
dru
din
tut
abă
fi
r
le-a
şi
că Vor fi
interiorul” ţărilor, fie

b) Cetățile” din

că
raţiuni tactice, fie
ope
de
l
ntu
fro
pe
se
cuprin
înde- .
sunt supuse atacurilor

se vor găsi izolate,
lor în .
te, dar intrarea
ula
Teg
lor
die
ase
e,
gat
ostilun
ată după începerea
înd
ă
eaz
urm
nu
acţiune
organizarea lor diferă
a,
ast
ace
tru
Pen
lităţilor.
Da
de a precedentelor.

a

sunt chiemate să
Dacă cetăţile dela fruntărie
pătrunderea
începutul operaţiunilor,

Teîmpedece, la
ţară, şi ca atare să
armatelor vrăjhaşe în
armata
presiuni până când
ziste celor mai mari
ea
ilizarea şi concentrar
naţională îşi va sfârşi mob
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.

vinte dacă li să 'cere' o acţiune pasivă şi o mar!
putere de rezistență, 'rolul-cetăţilor din interionl

„ţărilor e.cu totul alt.
Cetățile, cari îşi asociază

Tae

şi va fi în stare să intre în acţiune, cu alte i

|
acțiunea lor cu a:

“iunea armatelor de operaţiune, trebuesc să aivi |
o rază de acţiune mult mai. întinsă şi o pulet

de rezistență mult mai îndelungată pentru ca spri- |

jinul ce dau armatelor să fie real; mai trebue ca

acţiunea lor” să nu se mărginească la o rezistenți

pasivă, ci la o cooperaţiune activă, care să facă

să se simtă dincolo de bătaia tunului cetăţii.
Cetățile izolate sunt de.sigur acelea cărora i

se impun cele mai grele sarcine. Ele nu au să

se sprijine pe cooperarea cu armatele
de Opt
rațiuni, ci -nuimai 'pe puterile lor; ele
nu suni:

chiemate să reziste numai. atât cât armatele
de
operaţiuni se sprijin pe ele,ci rezistenţa loi trebut

să fie lungă, pâriă când o armată de ajutor vine !

să le întindă mâna,
ostilităţilor.

sau Chiar până

la sfârşitul

Ele trebue, dar, să aivă o organizare

foarte piternică şi să fie înzestrate cu garnizoa
ne

puternice,

'cu armament

peniru un îndelungat
în general

împrejurul

suficient şi aprovizionate

asediu.

Ele fiind aşezate,

marilor”, oraşe,
' sau împre-

jurul capitalelor țărilor, trebue să
fie organizate
astfel ca oraşul să fie ferit
de bombardare.

*
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trebue să
Cetățile izolate sunt singurele cari
faţă şi atacurilor
fie organizate pentru a face

pe fruntarie au a
forțate și asediului. Cetățile de
şi foarte rar
numai de atacurile, forţate
se teme

încadrează în made uh asediu. Cetățile, cari se
le

rile fronturi de operaţiuni,

constitussc

puncte

de luptă; ele nu pot:
de sprijin ale poziţiunilor
şi acţiunea lor defi nici învestite, nici asediate,
operaţiunilor de pe
rivă. din mersul general al
dăm : locurile

exemplu
frontul de operaţiuni. Ca
; frontul Verdun-Toul,
întărite ale regiunii F-N-G
ţile
sărit a Franţei ; cetă
de pe fruntaria de 'ră
Poloniei, etc.

Nord a
zuseşti de pe fruntaria. de pozițiuni organizate,
Cetățile cari constituesc

cum

buesc
toată
țilerie
mică

Von der Goltz, trele numeşte mareșalul
e combativă;
aivă O puternică organizar

să
stat, în massa de arputerea. lor stă, şi a
ru. . garnizoană, O
ce li sa dat. Cât. pent
le e deajuns, figarnizoană de” siguranţă
să
vă, exterioară, urmează

îndcă acţiunea

lor acti

de operaţiuni. venită
fie, complectată' de armata
ele au nelor. Prin urmare,
să lupte. pe frontul
ic.
de un armament putern

voie
pirându-se
i germane, ins
„Conducătorii armate
au crezut — Şi nu s'au
de răsboiul mandciurian,
preeuropean, pe care-l
ul
boi
răs
ca
—
lat
înşe
acţiuni stava constă şi din
,
ute
tăc
pe
au
găte
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bile, iar. nu numai! din manevre, după Curapre |

vedeau teoricianii războiului napoleonian; şi, în
vederea aceasta,

armata

moasa artilerie cu tragere
mare,

de 12,14 km.

germană

şi-a creat fai

curbă şi

şi chiar mai

cu bătaie
mare.

Conducătorii armatei franceze, călăuziţi de idei
opuse, nu au văzut alt pericol decât pericolul învăluirii câmpului “tactic şi toată speranţa şi-au pus
» în excelentul lor tun de câmp de 75 m/m. Şi așa

se înţelege astăzi de ce armata franceză a început

răsboiul fără . artilerie
cu tragere curbă și bătaie
mare, şi de ce cetăţile au rămas cu armamentul

ce li se dăduse la constituirea lor, incapabil de a

stă de vorbă

cu -noul armament adus în faţa lor

„„ de armatele germane. Şi cu toate aceste, cetățile, cari au, cooperat

putut

aduce

cu armatele de câmp, au

servicii: însemnate țării,

cari

vor îi

înscrise cu litere de aur în istoria. armatei franceze.

Rolul jucat de cetatea Verdun în acest răsboiu,

şi mai cu samă în 1914, e strălucit. Niciodată nu
se va uită sprijinul ce ea a dat aripei
drepte a:
armatei franceze în cursul zilelor cari au
însemnat
bătălia de la Marna. Rezistenţaşi acţiunea acestei

cetăţi, complectate cu rezistenţa
supraeroică

a for-

tului Troyon, a asigurat reuşita operatiunilor
centrului şi stângei frontului francez
şi au smuls vic-!
toria

din. mânele' armatei germane. ]şi închipuie
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ar fi suferit întreaga armata.
cineva ce dezastru
îndoise

sa stângă
îranceză dacă, pe când aripa
Von Kluck şi "i despre -N.-V. armata generalului
armatei generalului.
terminase retragerea, rezistenţa
?.

apta sa. întoarsă
Sarail ar fi fost răpusă. și dre
acest războiu O pa=: |
Cetatea. Verdun a. scris în
ă.
strălucită ca şi cetatea rusasc

gină tot atât de

E

Ossowietz.

ha

e

Di

|

le cari au un rost
Cetățile isolate —. înţeleg ace
de pildă: capitala
în apărarea teritoriului, cum
.
care se va sprijini ultima
(Bucureşti), cetatea pe
s0-.
să fie
ete. —
rezistență (Anvers),
să aibă

un

trebuesc.

armament

nUmMEeros-

apărare numeroasă, .
de
ă
oan
niz
gar
o
,
şi puternic
cu tot ce le trebue
e.
nat
zio
ovi
apr
fie
să
şi apoi
„
lid organizate,

.

pentru o lungă rezistenţă.

ntul cetăților, am
In ceeace priveşte armame cari au fost puse la
toate cetăţiie,

văzut ca mai

până

astăzi,

stare de a
nu l-au avut în

|
e” vechi, calibre
del
(mo
ui
cul
ata
luptă cu artileria
inferioară, „bătaie
ge”
tru
des
de
ere
put
mai mici,
în starea
răsboiul le-a găsit
ă
Dac
).
entă
insufici
fiindcă nici
sunt două : întâia,
e.
zel
cau
sta,
acea
aveau: un armament,
încercare

armatele de operaţiuni

nu

ul arabil cu armament
mp
co
,
tiv
ita
cal
şi
numeric
rcina impusă.
a doa, fiindcă sa
;
armatei germane

n înlocuirea
finanţelor ţării pri

armamentului

e-
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xistent ar

fi fost prea: grea şi în dezacord apa!

„rent cu folosul ce - se poate trage dela cetăţiş:

.

"locuri întărite.
Situaţiunea de inferioritate,
.

„armamentul

.

|
în care sa găs

.
e
ml
de câmp, se datoreşt. e, conc
epțiuni

greşite a războiului şi unei doctrine rătăcite, Si.
„ tuaţiunea armamentului cetăților se datoreșt
e or- ||
gânizăriii lui technice şi vechii concepțiuni a E
ganizării cetăților,
N
|
Se credeă până la acest răsboiu că armament
- “unei cetăţi trebuesă fie legat de ea; adică
, si

trăiască, să lupteşi să se îngroape cu ea. Greşal
enormă. Astăzi, după exemplele date d&
Germati,

„în primele. bătălii din, Prusia Orientală,
unde:

-adus trupe şi guri de foc din cetăţile de
pe Vistula,
armamentul cetăților nurnai e cons
iderat ca averea

lor dotală, ci cetăţile sunt privite ca depo
zitele

unui armament, care poaie să
servească şi la a
părarea lor când vor intră
în acţiune,. şi la tre-

buinţele armatei de câmp când
cetăţile:
vor ră
mâne în afara cercului operaţ
iunilor “active (e:
Xemplu
După

: cetăţile franceze de: pe fr
ontudel. S—E)
acest Principiu, armamentul
de siguranţă

şi de luptă al 'unei' cetăţi trebue să fi
organizat
astfel

încât:să . poată fi întrebuințat
şi ca artilerie
cetate şi ca artilerie de
asediu (artilerie grea
de armată).
.
SE
i
de
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Dându-i o

asemenea

organizare, „cetăţile nu -

vor mai puteă fi considerate de d-l Ch. Humbert
ci
ca nişte magazii cu prada. oferite inimicului,

Vor:
ca rezervorii, în cari armatele de câmpie
cetăţile
găsi mijloace puternice de luptă, oricând

la openu vorfi chiămate să iee parte directă
raţiunile. acestora.

Da

anizarea Cetăţilor:
3. Deziderate privitoare la org

şă că 9 cetatenu
Din aceste consideraţiuni ree
atât timp cât nu e trebue niciodată deslegată,
e operează înaintea,
investită: nici de armata car
sau pe unul

din flancurile

ei; nici. de serviciele

rea, totdeauna podinapoi cari-i asigură evacua
militare, pe cari

ţile
sibilă, în raport cu :necesită
nie, are dreptul să le
numai generalul de căpete
i dinainte,.
judece ; nici

de frontul - de

operaţiun

necontenit legată pentru
cu care trebue să rămână
-.
. ce are, atât cât pro
a-i veni în. ajutor cu tot

ţată.
pria-i. siguranță nu 'i-e amenin
astfel la mobilitatea ge-

Cetatea, participând

nerală a 'armatelor,. trebue

să fie, mai

mult

ca

loace mobile—drumuri
altădată, înzestrată :cu mij
gice, guri de foc

strate
largi, căi ferate, racorduri
tracţiune mecanică, cari
cu
şi
diu
ase
de
e
pe afet
ctă atât în re
să-i permită

o elasticitate comple
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“giunea

:

a

|

)

fortificată al' cărui

“este, cât şi spre frontul

element

de operaţiuni

j
constitui i
al cări :

„_rezervoriu de mijloace poate deveni.:

„Aceasta este una din condiţiunile
ce ar fi tre |
buit să îndeplinească şi 'se vor cere în viitor

«cetăților.
E
Sa
A
doa
condiţiune
,
garnizoan
a de apărare, ni
,
-este indispensabilă decât cetăților de pe fruntari,
“cari trebue să p aivă.din timp de pace, Cetăți:
„cari constituesc poziţiunile organizate, său regii:
nile întărite, nu trebuesc să aivă decât trupe spt*

„“ciale de. Artilerie şi de Geniu, fiindcă garnizo:
nele de-luptă

li se

vor da de armata de ope

raţiuni, când 'va veni să-şi sprijine pe ele acţiu:

nea ei de luptă. Aceste garnizoane însă .nu ie:
buesc. privite, cum au crezut mulţi,ca o răsipi |

adusă

armâtei

de operaţiuni,

ci ca

o întrebuin: |

țare foarte judicioasăa mijloacelor ei de luptă.
Cetățile izolate, prin chiar rolul şi situațiunea

lor, cer a li se da o puterhică garnizoană de si
uranţă, care urmeazăa fi complectată cu alte
trupe când împrejurările cer, pentru a li se corstitui garnizoana de apărare. De sigur
că, cu cât
O țară va aveă mai multe cetăţi'de această
ca:

+ tegorie, cu atât va trebui să rupă un număr mai
mare de trupe pentru a le constitui garn
izoanele

de siguranţă şi apoi garnizoanele

de apărare.

a

|
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e lucrurile, găsim
Cercetând însă mai de aproap
ăților că contribuesc
că. imputarea ce sa adus cet
e neînte-

armatei est
la răsipirea forţelor vii ale
de pe graniţele ţărei,
meiată. In' afară de cetăţile
t:mp. de. pace. cu garcari trebuesc dotate din
văd în interiorul ţării
nizoane speciale, eu nt

, dacă nu una singură decât foarte puţine cetăţi
aveă nevoie de o garr
vo
i
car
ii,
ţăr
a
al
it
ap
—c
fie din trupe de
nizoană

ă
de siguranţă, compus

sau de miliții, fie
fortăreaţă— trupe de- rezervă
inse în regiunea cepr
cu
or.
pel
tru
le
te
zi
po
de
din
eşti, va aveă ca

„Bucur
tății (exemplu: Cetatea
foră, pe lângă trupele de
garnizoană de siguranţ
le trupelor ale
miliții, toate depozite
tăreaţă şi de”

se găsesc în Bucureşti
căror cercuri de recrutare
poate
eastă garnizoană nu
Ac
).
ne
ci
ve
le
eţe
jud
în
şi
armatei de operaapăsă în nici un

Caz asupra

cetăţi
"de apărare, aceste
na
oa
iz
rn
ga
De.
țiuni.
zona: operacât atunci când
de
ă
nţ
ui
eb
tr
au
nu
lor ; dar atunci cetă-

în jurul
țiunilor se va strânge
ea .lor cu
ile îşi conjugă acţiun

acţiunea

arma

de
itez “cazul garnizoanei
telor de operațiuni. „C
ziua când arma-

i, care, 'din
apărare a Parisulu
Marna, şi-a legat
rmane sau apropiai de

tele ge

n
matelor franceze, şi, pri
acţiunea de acţiunea ar
ămise de genccelor doă diviziuni (r

întervenirea
utorul
orul Parisului, în aj
at
rn
ve
gu
ni,
lie
Gal
ralul
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armatei

a 6-a, a determinat

retragerea

armatti

“lui: Von Kluck şi victoria franceză. |
Nu mai rămâne să vedem decât organizarea ce
„ar trebui să dăm cetăților pentru a le face să

dobândească puterea
de rezistenţă, care le-a lipsit
„în răsboiul

de astăzi. Am zis „care le-a lipsit..."

deşi nimic nu mă autoriză să confirm ceeace

"_alţiiau

declarat: fără

nicio “cercetare

serioasă,

fiindcă recunosc trebuința unei modificări radicale în organizarea.- cetăților.
a
Dacă

nouele

încercare,

cetăți germane

ar fi fost puse la

ne-arfi venit mai lesne-să ne orientăm

judecata în privinţa modificărilor ce vor trebui
aduse fortificaţiunii viitoare. .- ._
In lipsă de indicaţiunile ce am fi putut do-

bândi atunci, şi 'cari ne vor lipsi dăcă până la
sfârşitul răsboiului tunul de asediu frâncez, sau
rus, nu va puteă stă în faţa nouilor cetăţi germane, sunt oarecari învăţăminte, pe cari le putem
formulă din tot ce am constatat până acum.

„1.

Cetățile din' interiorul țării, organizate îm-

prejurul

oraşelor mari, trebuesc:să îndeplinească,

pe lângă condiţiunile
țiunea foarte

tehnico-tactice,. şi condi-

importantă

de -aferi populaţiunea

şi oraşul de bombardare. Depărtarea de 5 sau

7 km. dela marginea oraşului până la linia prin-

cipală

de

luptă

numai

e suficientă pentru a ga-

161
rantă orașul în- contra

bombardării

gurelor de

a, în acest răsboiu
re
te
pu
at
ăt
ar
au
şii
car
,
foc
a mortierului de 420, se crede
(baterea eficace
de 2305 mm, de
că e de 15 km; a mortierului
mm, aceiaşi bă10. km; a mortierului de 280 14.5 km) şi o vor
taie; a tunului de 12 cm, de
im oraşele

să fer
mări desigur după răsboiu. Ca
de luptă
i trebue să îrripingermn linia

de bombardăr

înainte, pentru â .km
6
sau
5
cu
încă
a cetăţii
apărare. contra .
zonă de
aveă între oraş şi ea o

Dejă, înaintea acebortbardării de 10—13 km.
insese linia principală
stui răsboiu, Belgianii împ 9—1l km înaintea .
la
de apărare a Anversului,
care
(terminată în 1864),
vechiei linii de forturi
oa.â oraşului şi a agl
Sa transformat în incint
Germanii crease
xat; iar
meraţiunilor ce i s'au ane
rare
o nou linie de apă
z
Met
ţii
cetă
ul
imprejur
_ K+
vechilor forturi de 4—9

depărtată de linia.

km de - marginea

sau de 8—9

oraşului. Cu

9

stare să
cu O artilerie în”
şi
are
ărt
dep
asemenea
ui, suntem
cu artileria atacul
a
pt
lu
a”
un
ea
td
to
țină
nu vor ati inge nici
ui
ul
ac
at
le
le
ti
«
primejsiguri 'că proiec
singur inamic
n
“U
.
ui
ul
aş
or
marginea
e : cel din aer.
el
aş
or
ci
un
at
dedios voi mai aveă
nu se pot apără
e
el
aş
or
,
ia
tu
agere
În contra aces
calibru mic cu tr ea
.
de
c
fo
de
ri
gu
margin
cât: cu
le, instalate pe
ia
ec
sp
e
et
af
sa
răpede, pe
:

„

i

„62
i
oraşului cu

intervale destul de mici ; și, mai cu!

|

seamă,cu escadrile de avioane.
„2. Dar, mărind depărtarea liniei de luptă dela |
centrul oraşului se măreşte şi perimetrul ei. Dej
:

noua linie” de: apărare a Anversului are 108 km

de desvoltare:
dacă linia de luptă a cetăţii Buc |
reşti s'ar mai împinge cu 6 km înafară, lungimea |

ei actuală, 72 km., s'ar ridică 'cam la. 110 km.
„Ce organizare 's'ar puteă da unei asemenea
linii de apărare?

De

_*

.

„i

e

sigur că nu organizarea dată de Belgiari

nouei linii de“ apărare a Anversului, adică o linie
constituită, ca și vechia, din. forturi şi intervale
Eu

văd numai doă soluţiuni, din cari, una
art

sancţiunea întrebuințării fără să

aivă până

tăzi (Noembre 1915) şi sancţiunea răsboiului;as
iar
cealaltă e dedusă din lecţiunile răsboiului,
Intâia soluţiune este cea! adoptată de Germani

la Metz,

pe care. o numim:

sistemul

grupurilor

de întăriri (numite de ei „Feste“)..
Ei au ales, la
4—5 km înaintea vechei centure
de forturi, o
serie de
poziţiuni, „pe cari le-au întărit

cu grupuri
„de lucrări, lăsând între cle mari
intervale goale
de
4—7.km:

|

i
Nouele întăriri stau faţă cu
vechia
linie a forturilor, cum stau mai înainte
aceste
forturi
faţă
Cu incinta cetăţii.

i

|
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st sistem este că fie» Ceeace caracterizează ace
titue o mică fortăreață
care grup de întăriri cons
e
ând organele sale defensiv

“complect închisă, av
jloacele pentriu lupta.
destul de împrăștiate, iar mi
menite apărării aprodepărtată despărțite de cele
us,

aminteşte pe cel prop
piată. Sistemul acesta ne
"Auslul: Leithner, din armată

în 1899, de colone
gruparea unui număr
triacă, care constă şi €l din
baterii în punctele” cele
oarecare de întăriri şi de
o

|
ldung)mai însemnate (Gruppenbi
lt
sti
, astfel con tuit, e mu
- Eu consider că grupul
cui
i
decât actualele fortur
il
ab
er
ln
vu
in
puţ
mai
are
i de luptă şi “de apăr
rasate şi are proprietăţ
e unui atac

ă cetăţii să rezist
suficiente ca să permit
gru-.
Această centură de
.
diu
ase
ui
un
sau
forțat,
pe vechia
razămă acţiunea
îşi
ri
ări
înt
de
|
i
pur
nu poate să existe.
re
ca
de
ră
fă
i,
tur
linie de for
ză pateriele
In apropierea

acestei

linii

se Vor aşe

la distanţe mari
menite să lupte
,
re
ma
u
ibr
cal
de
acului.
calibru mare a at

cu' artileria de

aplică Şi cetăţii
stem Ss 'ar puteă
si
t
es
ac
că
re
- Cred
trebue .neapărat

organizare
nBucureşti, a cării
după răsboiu. - -Pe
tă
da
în
tă
ţi
tă
nă
văzută şi îmbu
ştinţă a sistemului,
no
cu
ă
ct
le
mp
co
L. Piarrou
iru o mai
cartea Colonelului
la
r
ito
cet
pe
trimit
Cuirasse“.

titication
de Mond&sir,: „For
| trebuinţă şi Ja ce
în
german se poate
Sistemul

|
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e

N

|
tățile noui,cu condiţiune ca grupurile de întăriri

să aivă înapoia

defensiv: după

îi

lor. o centură continuă, organizată

ideele emise de Maiorul Mougin,

din armata franceză, (expuse în toate scrieril
e de

fortițicaţiune,şi în cea citată mai
sus). Aceasta

centură trebue să fie legată prin drumur
i ordi-

> nare. şi ferate cu toate grupuril
e de întăriri, atâţ
„pentru“a înlesni concentrarea acţi
unii în sectoa:

„rele atacate, cât şi pentru-a evacuă la
nejoie
armamentul şi materialul. din grupurile pe
cari
apărătorul:e silit să le părăseasc
ă. De altfel,
această legătură între organele de
luptă trebue

realizată şi la cetăţile precedente, căci orga
nizarea

ce se va da azi înainte cetăților
şi Jocurilor în:
tărite va fi bazată pe mobilitat
ea absolută a tu-tulor mijloacelor: lor de
acţiune.
.
A doa
soluţiune
ar îi cea propusă pentru linia
principală de apărare a cetăților
de lângă fruntarii, cu deo
sebirea

numai că: în timp de pace
nu se vor face alte lucrări
de fortificaţiune per: manentă, în inte

rvalele dintre punctele de
sprijin,
cele destinate: armamentului
de
sigu
ranţă,
precum
decât

și platformele de beton destinat
e gurelor

de foc de calibru mare;

a se face după

celelalte lucrări urmează

declararea

răsboiul

ui.
,
„5. Organizarea, care se dă
cet
ăți
lor
din
inte
riorul țării în timp
de
pace,

conslitue numai osă=

|
|
|
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i

,
tura, care se umple îndată ce încep ostilitățile
i
atât în adâncime cât şi în lungime, cu lucrăr
complementare,

menite să rădice la maximul” lor

puterea de acţiune şi durata de rezistență a ce-

ei iprintăţii. Aceste lucrărise fac : înaintea lini

liniele atacipalede luptă, pentru a ține în loc
departe
cului cât se poate mai mult timp şi mai

de luptă, pentru a
de oraş; pe linia principală
şi „a întări
complectă organizarea intervalelor
apărarea

liniei;

în fine,

înapoia

acestei

linii,

chiar după căderea
pentru a prelungi apărareai
SI
|
liniei: principale. i
icolul său „Asupra
D-l Colonel Gautier. în art
vorbit
falimentului

cetăților“,

de care am

mai.

rezăreşte asttel ceîn cuprinsul acestui studiu, înt
a
pi
tatea. viitoare:
păsc
bue
e ce tre
Amprejurul punctelor strategic oraşele princi-

cut
zite, şi cari vor fi ca şi în tre
linii subțiri de şanţuri
pale,se vor găsi mai multe
de reţele adânci de sîrmă,

concentrice, precedate

de comunicaţiune
unite între ele cu şanţuri.

zigza-:

consolidate prin toate
îi
vor
i
lini
ste
Ace
.
gate
In ele, şi printre

ii.
mijloacele tehnicei construcţiun

mobile,
îngropate şi foarte
ele, vom găsi: baterii.
ră, uzine electrogene,

lie
adăposturi, niagazine, ate

pentru câ oalele
etc. Toate aceste vor fi căsipite,
r: unde burtoacetăţii să nu fie puse în același Pan

|

„166

sele marmife le-ar puiea sparge petoate deodată“.

Dar cetatea schiţată de Colonelul Gautier,şi
zărită de mine în zorile viitorului, se deosăbeşte

ț
i
i

ț

oare aşa mult de cetăţile de astăzi, puse în stare

de: apărare şi apărate

după regulele artei răsbo-

iului de asediu ? Să vedem.
«. După

|

|

„regulamentele asupra răsboiului de ase-

diu“, cari sunt astăzi în vigoare, o cetate atacată
trebue să-şi organizeze apărarea prin următoa-.

rele mijloace.
Ne
O poziţiune înaintată, sau de întâia rezisten
ţă,

de care garnizoana mobilă a cetăjii să ajută ca

să împedice pe vrăjmaş de a strânge cercul învestirii, sau de a ocupă terenul favorabil pent
ru
a-şi instală

artileria

cipală (Şi, putem

destinată a atacă linia prin-

adăogă :. a bombardă

orașul).

Această poziţiune înaintată se' aşează. înaintea
liniei principale de luptă a câţiva kilometri. Când
apărarea găseşte că trebue să ocupe oarecari
puncte şi mai

depărtate de linia principală,

le

va ocupă, le va. organiză ca. pe nişte puternice

centre de rezistenţă şi le va armă,
tilerie de calibru mare,

chiar, cu ar-

Intre poziţiunea . înaintată şi linia principală de.

rezistenţă se vor

Organiză

o serie

de poziţiuni.
de apărare legate între ele, cari
vor protege retra-

gerea

apărătorilor

de pe poziţiunile înaintate şi

|
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vor

în

permite

acelaşi

timp

opună, -pas că pas, marşului

garnizoanei

să .se

infanteriei atacului

3
către linia principală.
mentare priviAcestea sunt prescripţiuni regula
ei prin=
dinaintea
toare la apărarea terenului

lini

a
cipale de luptă.
se organizează.
Pe linia principală de apărare e, eşelonatîn
e ,
leri
întăriri pentru infanterie şi arti
un ajutor mutual. adâncime aşă ca să-și poatădă
c, se organizează oa
Inapoia sectoarelor de ata
ți ocupată şi apărată
doa linie de apărare, care vă
ea

Organizar

principale.
în cazul evacuării. liniei

descoperit
acestei linii începe îndată Ce atacul şace -operaţiunile şi să continuă pe măsură
intenţiu

destăşoara. Şi
nile în contra liniei principale se
e în adâncime ). |
fac
se
i
lini
i
ste
ace
organizarea
acestei organizări,

ma
Dacă ne închipuim sche

îndatăe
vom „prindşi edeliniel
dată unei-cetăți atacate, într
e
e cetate

_ asămănarea desăvârşită.
germană ia So
apârare organizate de armata
(n e a

chez (faimosul labirint), la. Mass

raţiuni din - Y Ă
pagne), etc., pe frontul de ope
punerile cari se îâ
Constatăm dar că toate proboiului de poziţiune;
sunt trase din experienţele răs
erale sur
î) Instructionris)Gen
.

la Guerre.

Pa

la Guer| re

de Siege
Bi

(Ministere

de

TA

" ale cărui operăţiuni suni deduse din tactica ră.

boiului de asediu. Ceeacee însă curios, și demn

de notat, e că pe când apărătorii poziţiunilor ai

adoptat cu stricteţă regulele răsboiului de asediu,

âpărătorii cetăților le-au nesocotit aproape de to.
„4. Cea mai elementară noţiune a tacticei râs

Boiului de asediu ne învaţă cum să apărăm cetă

„țile: „în regulă generală, apărarea unei cetăți este
exterioară şi activă, adicăea trebue să aivă un ca
facter cu totul ofensiv“ (prescripţiune regulamei

„* tară), Această apărare
garnizoanei,

începe

se face de partea mobilă 2

la

cârnp,se concentrează cu

„ toată intensitatea ei pe linia înaintată, și se con-

finuă pas cu pas până la linia principală de re:

„Zistenţă, şi chiar înapoia aceştia.
D. Berenger pâre că nu cunoaşte
acest comândament al tacticei când ne
spune că „nicio cetate

nu trebue să se apere pe linia:
ei de apărare,

d
înainte“. Nu experierița răsboiului actu
al ne-a făcut

să vedem acest principiu
tactic;
cunoscut. Dacă. a fost -nesocotit, el. există şi eră
nu urmează că
cetăţile sunt de vină.
o
_ Aceeaşi observaţiune par
e!a trage, din experiența răsboiului, şi D. Ch,
Humbert când ne

spune că „o cetate nu poate fi apărată
cu efica*

“citate decât de armata care o
acopere“
„În
dată

şi

ca
ce se lasă să fie asediată
şi chiar înves-
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ulat eră
tită va cădeă cu siguranță“. Primul post
special ci:
cunoscut şi “catisfătut de regulamentul
âi,

i dint
tat. AL doilea nu e o consecință a celu iamă
că a
nu e riguros exact, căci nu se ch

siici

atât cât dacăzut o cetate, care, după ce xezistă
prin a capitulă.
toria îi cere să reziste, sfârşeşte
şi ţotuşi istoria ne spune ce :

.t,
tula
na
a capi
Plev

şi ţării dacă
servicii nepreţuite ar fi adus armatei ştiut, sau, mai

fi
zâihanderitul arrnatei turceşti ar
agă profit din lungaei
tr
să
t
voi
fi
ar
,
zis
bine
a
rezistență.
organizarea cetăților
că
da
că,
te
Părerea mea'es
ime, Şi principiele tactitrebue revizuită în întreg
ord

ebuesc puse în ac
cei răsboiului de asediu tr de cari atacatoral
de luptă,

cu nouile mijloace,
uesc
dispune şi cari îl 'îngăd

astăzi, şi poate mai

atacul regulat prin atacul
mult măni, de a înlocui
tăţile operaţiue, şi oricând, necesi

forțat, oriund
Formulând această
nilor generale îi vor dictă.
nu
g că, dacă unele cetăţi
părere, ţin însă să. adao
fost
lor, de vină nu a

puterii
orau putut da măsură
asediu, ci mai mult:
de.
ei
tic
tac
ul
nt
me
regula
a cetăților;
tă, sau defectuoasă

ganizarea necomple
lipsa unui armament
mamentul

ă cu arÎn stare dea lupt

de
ța garnizoanelor
atacului ; insuficien
tu
ndamen

ăbiciunea
apărare şi, poate, sl
e
lui lor.

coma
|

|

|
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Incheind această. scurtă cercetare a: unei che
stiuni atât de însemnate, care se rădică regulat

după fiecare răsboiu, sau

după

fiecare evolu-

țiune mai însemnată a artileriei, fac următoarea
mărturisire: *
o
|
„Nu cred că lupta dintre artileria de astăzi, sau

- cea viitoare, şi fortificaţiunea permanentă a adus,
sau va aduce falimentul cetăților, după cum
nu

cred că lupta

şi mai

înverşunată

dintre sub

marine şi vasele cari. navighează la suprafaţ
ă va
aduce falimentul flotelor de răsboiu,

ilor
i
,
şi
r
o
l
e
v
r
e
z
e
R
a
re
za
Crgani
/

o

"ORGANIZAREA

REZERVELOR
IN

MILIȚIELOR ȚĂREI
"INTRODUCERE
Țări. este astăzi înArmata mobilizată -a unei:
, în care elementul perma-

săşi națiunea armată
, chianent se perdeîn elementul complementar
i
|
mat

sub

arme.

”

PI

|

”

ât caArmata permanentă nu € în realitate dec
încase
de
drul în care,în ziua mobilizării, Vine
drează formidabila massă

a naţiunii. eri, în Ca-

0
i noastre de 100.00
deul permanent al. armate
rreze
i,
0 congediaţ
"oameni,. s'au încadrat 380.00

|
acelaşi cadru, sporit
în'
,
ne
Mâ
.
eni
iți
mil
vişti şi
intră peste 500.000,
» numai cu opt sau zece mii, VOI eni
din 1913 va fi
căci armatade 480.000 oam
până la 700.000
rădicată, când ziua va S05i,
a
|
.
| oameni.
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Armata. germană în ajunul mobili
zării din 19|
aveă

numai 25 corpuri de arm
ată active ; câni
„sa mobilizat, ea şi-a. întreit
numărul prin chiz
mar

ea contingentelor de rezerv
ă, de landwehr și
de landsturm, Armata fra
nce
ză şi-a

numărul unităţilor active prin chi întreit și ee
amarea conlie
gentelor instruite de rezervă
şi teritoriale.
"Ca

re poate fi văloarea calitativ
în care elementul de sub dra ă a unei armale,

pel nu cons

titueșt
„ decât cadrul armatei. mobili
zate, a cării valoate
numerică se rădică dela
'] la 5 şi chiar la 6?
Contingentele de complectaşi,
chiamate să cor:

„ Plecteze efectivul de “mobiliza
re
tive, -sunt tinere, şi-au păs al unităţilore: ,
't
neatin
rsăavalo
tarea |
fizică şi nu au
Pierdut, încă aptitudinile milit
are
dobânditîn
e serviciu sub dra
pel.
|
|
Contingentele de rezerv
ă însă, chiamate să cor:
|
stituească numeroasele
formaţiunide _rezeriă,
sunt mult maj

înaintate în Vrâstă, au'
părăsit mai |
-de mult serviciul.
militar, şi, deci, 'an
cu an perd
şi vor perde din vi
goarea. lor fizică şi
din aptitudinile

lor militare.

i
3
Contigentele da miliți
i, unele mai bătrâne
decât
cele de rezervă,P şi .
.
.

pr

mai toate cu O: instrucțieune îi
€
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* Valoarea calitativă a

armatei noastre va fi

dată de valoarea medie a acestor
trei elemente.
Şi, fiindcă

valoarea

numerică

a ' celor doă

din

urmă este mult mai mare decât a celui dintâiu,
valoarea ei va fi influențată mult de valoarea

rezervelor şi miliţielor. Urmează, dar, că trebuesc
neapărai luate măsuri

pentru

a rădică valoarea

calitativă a acestor doă elemente, dacă voim să
avem o armată bine instruită şi pregătită de

răsboiu,

|

Aaa

Se

„* Îmainte de a intră în cercetarea acestor măsuri, nu cred lucru de prisos

a arătăpe scurt

trecutul recental acestor puternice elemente ale
armatei noastre.

DECI

a

ai

Până 'în anul 1908. trupele de rezervă -nu au
îost cunoscute la noi.

.

Du

|

Elementul rezervei nu eră de sine stătător ci
aparţinei armatei permanente şi armatei. teritoriale. Menirea'lui eră, în realitate, să complecteze

efectivul de

mobilizare.al corpurilor - de trupă

permanente,. căci dela 1891, când s'au suprimat

regimentele de : linie, elementul teritorial-s'a înbinat cu cel permanent pentru a constitui îmPteună regimentele de infanterie. Cu alte cuvinte,
marele rezervoriu
al puterii noastre armate,

con-

stituit din elemente capabile de a da buni lup-:
tători, nu-şi găseă rostul, la mobilizarea armatei,
N
*

-

376
decât la depozitele corpurilor
de trupe, unde îşi
aşteptă rândul ca- să umple.
golurile produse în

corpurile de trupă permanente.
|
|
In. locul trupelor de rezervă existau
nișt
e
sim:
buri, rudimentar constituiți, ai uno
r batalioane
de miliții, lipite de regimentele de
infanterie, In
„1903, găsim-pe lângă cele 34 reg
imente de a
| fanterie,

miliții“,

câte,

„un depozit, zis, al batalionului
de

compus

din: 1 Căpitan, 1. sergent,
1
“căprar şi 3 soldaţi,
CE
|
Ideea organizării trupelor de miliții erâ
veche.
„Ea fusese z ămislită, în anul
1895,de ministru

de. răsboiu, generalul Budiştean
u, pe care nici:
timpul, nici mijloacele, nici Oam
enii nu l-au îngăduit să-și facă datoria aşi
cum, dragostea de
armată şi capacitatea lui
militară îl “îndemnau
să facă.
|
a

Ideea generalului Budişt
eanu mi-a servit ca
dreptar în meditaţiunile” mel
e asupra. organizării
armatei: noastre. Principiul,
dela care am plecat
în toate cercetările mele,
a fost unu] şi totdea-'
una acelaşi: încorporar
ea intregului contigent
anual şi utilizarea înt
reagă a rezervelor, bine
„Organizate şi desăvârși
t instruite.

Pentru a realiză acest. pri
ncipiu organic, am
propus, în 1905, ca reg
imențul de infanţerie,
care eră pe atunci
compus din 2 batalioan
e per-
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manente şi 1 teritorial, să-şi "păstreze organizarea,
dar să-şi mărească efectivul şi cadrele'astfel. ca
la mobilizare să se poată desdoi în: un regiment -

activ cu 4 batalioaneşi un regiment, pe care'l
numeau de miliții (teritorial), cu 2 batalioane (fiecare regiment fiind format prin desdoirea bata- .

lioanelor din elementul corespunzător *).,

A

In 1907, am susţinut aceeaşi organizare,. am
urmărit aceeaşi idee, care izvoră din existența
celor doă 6lemente temeinice ale armatei noastre: trupa permanentă şi trupa teritorială ; căci,

— trebue să.repet
— scopul meu eră să pregă-,
tesc pentru serviciul militâr toată tinerimea validă

şi so transform lă mobilizare în massa armată.
Şi de data aceasta am propus organizarea regimentului de infanterie din 2 batalioane. permanente şi 1 teritorial (de miliții) + și, pentru a le

putcă dedublă, fără a slăbi calitatea unităţilor, am:
propus ca o companie

permanentă să aivă 120;

grade inferioare şi soldaţi.

i

Mărind cadrul companielor teritoriale şi dân-

du-le un număr suficient de soldaţi, din cari să-şi,
„poată singure formă cadre, gândul meu a foşt să.
le înlesnesc mijlocul de a da o instrucţiune temei-.
nică contingentelor, de teritoriali şi să le pregăO

1) Pregătirea armatei Române pentru răsboiu, vol, I, 1905.
12

-

1/9

__gătesc o solidă încadrare
în caz de mobilizare,
„ Organizarea, ce propunea
m, prevedeă tot ce fre:
bui
ă că la mobilizare

comand

telor teritoriale (de miliții)săamentele regimenfie complect con:

stituite, şi încheierea ce
făceam eră următoarea:
„D
- mai

oresc să se găsească o
soluţiune " practică
bună
decâţ aceasta, dar

m'ar dureă inima si
„văd că, subt cuvânt de a
se îndreptă starea infan„te
riei,i s'ar da o organi
zare care, departe
de a o
îndreptă, i-ar

mări boala de care

sufere astăzi“!)
„. Dacă s'ar fi adopta
t. organizarea ce pro
pu„neam şi S'ar fi luat
măsurile cuvenite pentru
con
t
- plectarea cadrelor,
armata noastră ar fi
put
ut,
în
1913, mobili
ză 40 regimente active
a 4 batalioane
„Şi 40 teritoriale (de
miliții, sau de rezervă)
a 2
batalidane, solid
constituite şi

bine echipate,
In anu] 1908, s'a mod
ificat legea puterii
armate
şi s'a dat infanteriei

o nouă

Organizare, care-i suPrimă elementul terito
rial. După noua leg
e, regi
mentul a rămas constitui
t din 3 batalioane acti ve,
Recunosc Că prin
această dispozițiune:
s'a adus
un mare bine regime
ntului de infanterie,
Omogeneitatea, pe
dându-i

care

o ceremde atâţi
armatei i s'a dat,
o infanterie activă
de

ani, iar

netăgăduită,. Dar,
valoare
mărindu-i-se putere
a
calitativă, ——————
)) Disciplina, Doct
rina, Inițiativa, 19
07,

.
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infanteria noastră a perdut, în acelaş timp, pu-

- explic.
terea numerică de mai înainte.Mă
Suprimând elementul. teritorial, legea organi-

zării armatei a prevăzut înființarea batalioanelor,

sau a regimentelor, de rezervă, Dispoziţiune în- |
țeleaptă, inovaţiune norocită, căci prin introducerea ideiei de organizare.a forimaţiunilor de rezervă,

sa dato sancţiune principiului organizării massei,

pe care cu căutam să-l realizez.

Si

Legii din 1908 datorăm începutul armatei noa-

stre de rezervă, şi dacă budgetele anuale ar. fi dat

„sancţiunea cuvenită, şi necontenit mărită, dispozi-.

țiunii legii, de mult am fi avut armata de rezervă.
bine organizată. Dar, budgetele au: stricati rostul

legii. Budgetul din 1908, adică acela care a aplioane de re-.
ăr
34 batali
cat legea, a creat în adev
zervă, dar nu a dat fiecăruia decât 2 ofiţeri şi

câțiva oameni de trupă.In chipul acestă, batalioa-

nele de rezervă, neavând nicio ființă în-timp de
tepace, nu puteau înlocui, calitativ, batalioanele

„şi cari aveau
ritoriale pe cari legea le-a desfiinţat
o solidă organizare, O bună încadrare şi destule
mijloace de instrucțiune. Batalioanele de rezervă, :
astiel cum le rândueă budgetul anual,.nu sunt alt-

ceva decât depozitele batalioanelor .de miliții,pe

„care legeaşi budgetul din

1908 le-au suprimat.

desŞi, prin desfiinţarea trupei teritoriale, s'au

0
fiinţat şi mijloacele pri
n cari se asigură instruețiunea prisoaselor contin
gentelor anuale, cari de
acum înainte se varsă în
elementul miliţielor, Şi Sa
redus şi numărul batali
oanelor mobilizabile.
” Vederile

rnele asupra aplicării aceste
i legi au
fost expuse. într'o scriere
publicată în 19101). Ba
„ar fi dat bune rez
ultate dacă sar fi org
anizat
batalioanele de rezervă
după tipul propus de
mine în 1905 pentru bat
alioanele teritoriale (Saui
de miliții, du

pă organizarea ce Pr
opunearn), sau
cel puțin dacă Sar fi
transformat batalioanele
teritoriale cari “existau,
după legea anterioară,
în
batalioane de rezervă.
e
„Aceasta însă nu
s'a putut face, fiindcă
înfiinjarea . batalionului

al 3-l
„mult efectivul budgetar ea activ a mărit. prea
a urcat -budgetul cheliu al armatei, şi, implicit,
elelor armatei la o sum
ă,
pe care
ministrul de finanţe
nua voit să o dePăşească. Că budgetul
a stricat rostul. legii
adus neajunsuri foar
şi a
te
mari organizării arma
tei e

â armatei noastreşi
Organizarea infanter
iei active,
| Imi. pare rău că
nici în 1905, nici.
în 1907,
nici în 1910, glasul
me

u nu a fost ascult
at.

1) Şcoala „Com
andamentului

,

1910,
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In anul 1910 începe a se spori simburele activ al batalioanelor de rezervă. În budgetul acelui
an găsim: 36- batalioane,

cu un.cadru activ de:

2 ofițeri şi 9 sau 10 gradaţi şi soldaţi. de fiecare
batalion, Tot în acelaş an se creează şi divizia

10-a (zisă „de rezervă“) care se constitueşte din

trupe de rezervă, şi prin ea se pune temelia cor- .
pului al V-lea de armată şi începe a se da o
orientare grupării formațiunilor de rezervă. Bun

şi de lăudat acest început... Dar

țiuni nu pot aveă

aceste forma-

consistenţă,

încă - nicio

fiind

lipsite de un cadru actiy, de mijloace de instruc|

ține şi de material .de răsboiu.

In anul 1911, d. Nicolae

|

Filipescu, „Ministru

de Răsboiu, rădică numărul batalioanelor de rezervă la 40,

dar le lasă

acelaş sâmbure activ.

In schimb însă, domnia-sa transformă divizia a

10-a de rezervă în divizie activă, creându-i tru-

„pele active cari îi lipseau, (infanterie şi artilerie).
Prin această transformare însemnată,

V-lea de armată îşi capătă

Corpul al

ființa complectă :şi

armata activă se consolidează.

De acum înainte

toată atențiunea guvernelor va, putea fi dată organizării adevărate a formațiunilor. de rezervă, menite să îndoească şi să întreiască, puterea armatei noastre.

In adevăr, armata. de rezervă nu cuprinde: nu-

192

„mai batalioane de in
fanterie de rezervă, iar ma
rile
unități tactic

e de Tezervă nu se co
nstituesc numai
din infanterie, ci din
tru
pe
de
toa
te
armele. Ceca |
ce ne lipsea,. pentru
a da un început solid
acestor.
formaţiuni, eră art
ileria.

D,

Nicolae Filipescu şi
generalul Argetoianu
au început, iar eu am
continuat înzestrarea lor
cu artileria necesară,
aşa că
astăzi

artileria formațiunilo
r noastre de rezerv
„este aproape comple
ă
ctă, da acelaş tip şi
de
aceeași
calitate ca artileria
armatei active,
De asemenea, prin
sporirea regimentelor
cavalerie, şi
de
gimentelor,

Prin sporirea cadrel
or şi cailor res'a. as

igurat -Şi ' cavaleri
a necesară
formațiunilor 'de re
zervă,
Dar, în timpul ace
sta, nici infanteria
de rezervă

nu a stat pe ]oc.,

o

o
,
In anul 1913, număru
l
ba
ta
li
oanelor sia îndoit,
rădicându-se dela 40
la 80, şi li sa îndo
“drul ac
it şi ca-

tiv.

Prin Creare

mobilizareă din 19
13, batalioanele.
de re-

În fine, la 4 Ap
ril 1914, Sau
mai adăogat 40

Ap

a unui nou bata
Vânători activ,
lion de
s'a sporit şi numă
ru
l
re
de Vânători, la
gimentelor.
mobilizare, şi 's'
a sporit şi numărul batalioa
nelor de rezerv
ă, -.
La

de
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constituirea celor 40 batalioane, ceeace a permis
nte cadre)

regime
de regimente de rezervă (zise
anie de mitraliere '
din câte3 batalioane şi 1 comp
în 1913) după
ndate
(armate cu mitralierele coma
tipul regimentelor active.

Ri

de rezervă.
Acesta e trecutul trupelor i mai lung, € trupelor de miliții, deş

Trecutul
la organizare a sosit.
mai neînsemnat. Rândul lor
a elementelor, cari
Dar constituirea materială ă, nu € de ajuns.
rezerv
compun formațiunile de

organisme ale armatei
“Pentru a da vieață acestor
urte. În rândurile ce
se mai cere multşi mul
ut
făc
mai rămas de
mează. voiu schiță ceeace a
zarea remplectă
pentru a îndreptă şi co

organi

astre.
zervelor şi “miliţielor armatei no

_!

zervă şi de miliții. re
de
or
el
up
tr
ea
ar
lo
Va
rezervă; în rii armatei de
ză
ni
ga
or
ea
un
ti
es
Ch
nctele de veiată din toate pu
special, trebue stud
cadrelor ; instruc-

rucţiunea
dere: recrutarea și inst

tăţilor; înzestrarea
țiunea trupei; gruparea “uni
o
ităţi.
rvă, .
ze
trupelor şi marilor caundr
re
de
or
ăţil
it
un
e
ar
în
nă
bu
o
Dând
igentelor -de rezervă
asigurând instrucţiunea cont
tot n armament şi cu
şi înzestrându-le

cu ui bu

Să avem o armată de
Tezervă în stare dea mer
ge
şi luptă alături cu
armat activă

, iar nu O rezervă
:
menită numai să întă
rească trupele de ope
raţiuni,
să le întreţină efecti
vele şi să execute ope
raţiuni
"secundare pe lature
le şi în spatele ar
matei.

„Yusească în Mandciur
ia şi de armata turc
ească în
Chiar dacă aşi admite
că
ac
ea
stă afirma:
țiune este întemeia
tă,

mi-ar fi lesne să
demon:
-strez că adevărat
a cauză nu treb
ue
că
ut
ată în
inferioritatea trup
elor de rezervă,
ci în şubreda
lor Organizare. Ar
mament invechit
şi de. multe
"Ori chiar declasat
, echipament ne
co
mp
lect şi de
calitate proastă,
organizare înşghe
bată în preajma
„ mobilizării, coma
ndament. sl—a
ad
b
esa fără aptitudini fizice şi
protesionale, şi
făr
ă. nicio pregătire —, pregătir
e necomplect
daă
că .nu :chiar:
pele de rezervă,
şi cacă. adevărat
ele cauze, pentru cari ele au
putut să se arat
e inferioare tru
pelor active pe
.
câmpul de” lupt
ă şi în marşur
Și fiind așa, cx
i.
emplelor

trase. din răsboael
e mai
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* sus citate, pentru a dovedi slăbiciunea trupelor
de rezervă,

eu

voiu

opune

unul,

dar

bun,

din:

ţine
„campania a 2-a balcanică, care va putea
în cumpănă pe toate cele date şi cari se vor
|
Sa
e
inai' da.
ta
Divizia de rezervă a Timocului %) din arma

16
a 3-a sârbească, fiind atacătă, în noaptea de

de dispre 17. lunie (s. v.) 1913, pe neaşteptate,
cap. şi în .
viziunea a 8-a bulgară,e dată peste

continuă
pinsă spre Krivolak şi Vardar; ea însă
cu cea
a luptă în retragere, în zilele următoare,
Krivolacul şi
mai mare tenacitate şi, deşi perde
lasă pe câmpul

de luptă aproape jumătate

din

ece întoarefectivul său, reuşăşte totuşi să-împed
şti luptând
cerea aripei drepte a “armatei sârbe

cinci nopţi în contra unui
fără răgaz cinci zişile
19
adversar de doă ori mai numeros. In ziua, şi,

ar
Iunie, ca se 'reconstitueşte la Vest de Vard
fiind întărită cu

o brigadă independentă. de vo-

luntari, continuă a luptă

cu trupele bulgare cari

24 trece la ofen0 atacă într'una; iar în ziua de

sivă, smulge Krivolacul din mânele bulgare după
mai multe asalturi crâncene, şi, apoi. din ziua
ale
ofensive
de 26, ia parte ia toate operaţiunile
armatei a 3-a sârbă.
O

—

Români.
1) Compusă în mare parte din

-

186

Exemplul -acesta dărâmă toa
tă legenda urzită
împrejurul

trupelor de rezervă şi va
face pe toţi
să dobândească încredere
în capacitatea lor răs- boinică, dacă vor şti
să le'dee o organizare temeinică şi
vor

le trebue pentru
Increderea în

puteă

să le înzestreze cu tot
cj

a, trăi,a merge
valoarea

calitativă

şi a luptă.

a formaţiu:
nilor de rezervă, după
încercările la cari au fost
puse de toate armatele
beligerante în ' actualul
răsboiu,
nu

le-o mai

poate

refuză

nimeni,
|
Armata franceză ajunse
se să aivă, în Octobre
1914, pe lângă cele .188
regimente de infanterie

(în. care număr intră şi
cele 12 regimente coloniale:şi 4 de zuavi) şi
3] batalioane de vânători, active: 184 reg
imente de infanterie
şi 3l
batalioane de: vânători
de rezervă; 145 regi
mmente de infanterie
.
şi 7 batalioane de vân
ători
teritoriale (după

„Ruski Invalid“).
Calitatea trupelor de
”
rezervă se va judecă
după
următoarele fapte:
|
Armata G-a franceză,
organizată în pripă
gensralul Joffre,
de
la 96 August 1914,
eră compusă din: corpul
«e

armată Lamaze,
format din
1 diviziune adusă”
din Maroc şi 2
diviziuni de
ICzervă; şi corpul de
arm

ată Vautier, format
l diviziune activă,
din.
] diviziune dă
rezervă şi 4
batalioane de vân
ători de rezervă.
Această ar-
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eralisim, la 5 Sepmată a fost însărcinată de gen
trupele generalului
tembre (s. n.), ca să atace
pe când întreaga
Von Kluck lăsate pe Ourcg,
ofensive. După cinci
armată franceză eră să iee
le germane au fost
zile de lupte crâncene, armate
de aproape de arsilite să se retragă urmărite
turisirea „generalului
matele franceze. După măr
or militari, strălucita
Joffre şi a tutulor „criticil
în mare parie ar- :
victorie franceză

se datoreşte

matei a G-a.

a

în timp de cinci zile;
„Armata a 6-a a'susţinut
lupta în contra unui adaz,
răg
ă
făr
şi
t
eni
ont
nec
exaltat de
cărui moral fusese
versar numeros al
a; perm. Lupta a fost gre
isbândele de până acu
selelor, lipsei de hrană,

derile datorite focului, obo

. aţi suporiai
închipuiVoi
te
poa
se
ce
tot
sc
ăşe
dep
răbdare, pe
cie, o hotărâre şi o

totul cu o vredni
ă
utinţă de a le slăvi dup
cari cuvintele suntîn nep
nic
fal
voă, victoria a venit
cum merită. Mulțumită
mișcat, Vă
e noastre. Viu
ril
agu
ste
e
nez
unu
înc
să
datoce aţi făcut, căci vă
mulțămesc pentru tot
de patruzeci

e-mi îndreptam
resc ispânda către car
a. Niulele şi toată energi
inţ
sil
te
toa
ani
ru
şi pat
armatei
tutulor luptătorilor
are
ono
şi
voă
ită
ar
țţum
eralisimului, sat
Gen
al
zi
de
a 6-a“. (Ordin
tembre 1914).
“matei a G-a, la 10 Sep
mare parte din

Armata

a 6-a,

compusă

în

d

II

a

trupe de rezervă, . şi coi
nandantul

ei, ilus

ceză. Ea a împărţit laurii cu
aite doă diviziuni de rez

ervă trămise în ajutor . de: gen
eralul Gal.

lieni, guvernatorul

Parisului,

- Cum vedem, formațiunile
de rezervă sunt puse
la încercare

, Chiar dela începutul răs
boiului, alături de formațiunile active
, cu cari se ieau la întrecere în acte de bravură, de
energie şi de devota:
ment. Purtarea lor: vit
ejască . îmi aminteşte isprăvile divizi

unii

de rezervă: a Timokului,
din
viteaza şi martira „armată
sârbă,

Trupele de rezervă fra
nceze Sau asimilat aşă |
de repede cu trupele
active încât după şase
luni
de răsboiu, gen

eralul Jolre a putut da
urm:
„torul ordin de zi. căt
ră: armată,
*
_ „După
şase luni de răsboiu

(4 Auigust 19144
Februar 1915) unităţ
ile de rezervă şi-au
desăVârșit instrucțiunea
de răsboiu şi au dat
proba valoarei lor pe diferitele
câ
mp
ur
i
de
bă
ta
ie. Ca ur-- mare, decid ca de
numirea de rezervă
să. fie su„Primată, așă ca în
vor

fi arătate

viitor toate unităţile
de rezervă
numai prin numă
rul

lor, Sper ca
€le vor fi demne de
în
cr
ed
er
ea
ce
le
arăţ şi că
vor zivaliză în valo
are cu corpurile
ac
ti
ves.
Din acea zi, arma
ta

franceză nu mai
„cât trupe active
are de
şi trupe teritoriale,
-

IO e a MRI

trul geueral Maunoury,.au bineme
ritat dela patria fran-
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i încredere sa dat
In armata germană aceeaş
corpurilor de rezervă ŞI
dela începutul răsboiului.
tat pretutindeni alături
de landwehr, cari au lup
fost puse la cele mai
de corpurile active şi au”
Vest cât şi pe

l de
grele încercări, atât pe frontu i au pătruns diri
. Primele armate, car

cel de Est
5 corpuri de armată de
Belgia în Franţa, aveau
curâlard15.

urcat-în
rezervă. Acest nuimăr “a
dat cele mai
Nieuport-Lille, unde.s'au
In sectorul

crâncene bătălii, cari

au

costat

vieaţa

a sute de :

aveau, pe la începutul
mii de luptători, Germanii
armată şi 1 di- .
e 1914,9 corpuri.de

lui Noembr

cor'din cari numai două
viziune independentă,
t. înaltul
. Încrederea ce a avu

puri erau active
comandament în valoarea

acestor trupe de re-

tată
din stăruința nestrămu
7ervă, se poate deduce
pe. la Nord frontul de
ce el a pus ca să mipă
a-şi deschide drumul
tru
pen
lor
aţi
ali
al
operaţiuni
sarcină, de

. O asemenea
spre Dunkerque şi Calais

din Franţa, n'o puteă
care atârna soarta campaniei german decât “unor
entul
_ încredința comandam
nu avea nicio îndoială.
e
oar
val
or
căr
a
de
trupe
Est a Geri, fruntaria de
ulu
boi
răs
tul
epu
înc
La
corpuri de. armată ac6
cu
ită
per
aco
eră
maniei
şi 20 brigade de
tive, 10 diviziuni de rezervă
acestei îrunga apărare a
ea
tr
în
că
adi
înlandwehr,
armatei rusăşti eră
vei
nsi
ofe
tra
con
în
tarii
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„-credințată mai mult trupelor de rezervă şi de
miliții, Se ştie cum şi au îndeplinit aceste
trupe
sarcina; până când marele stat-major a fost
în !
“stare să întărească apărarea teritoriului pe frontul

„oriental prin alte corpuri de armata active și de
vezervă. . Mulţămită calităţilor ce au desfăşurat

chiar dela începutul răsboiului, armata de rezerț
i

şi armata de landwehr, cărora li se dăduse,
din
timp de pace, denumirea de armate de a 2-a
şi de
a'3-a linie, au perdut înțelesul şi întrebuinţarea

ce li se atribuise — rezerva armatei activ
e — și

„au

fost întrebuințate

trupele active,

pretutindeni

o.

la un loc cu

po

E locul cred să arăt cauza care afăcut ca
trupele de rezervși:ă.de landwehr
germane să
„aivă aceleaşi calităţi militare ca
trupele active,

de cari nu se deosăbesc decât prin vrâstă.
Aceste

trupe,

pe lângă

o bună încadrare şi .0 inst

rucțiune solidă ce li se dăîn timp de
pace, sunt
constituite din foşti militari, cari,
după liberarea
din serviciul: activ, “fac parte
din societăţile de

gimnastică, de tragere în
țintă, de educaţinna
fizică, etc. In - aceste societăţ
i, pe cari le-au ce:> Cetat înainte de serviciu
şi continuă a le cercetă
după ce şi-au făcut
serviciul militar, - cetăţeni
i
„germani îşi întrețin
sănătatea corpului, vig
oar
ea
fizică şi aptitudine

le militare ; mulţămită
lor, ary
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mata germană
de. rezerve. .

u nesecat
a dispus de un rezervori
.
Da

e gă întrebuințarfăFiind dar probat, prin lar eputul lui până
boiul actuat, dela înc

cută în răs

şi
zervă ot aveă acelea
astăzi,că trupele de re
-.
tru
iaşi omogeneitate ca
ace
şi
e
iv
at
mb
co
tăţi
cali
cercetez. mij-

decât să
pele active, nu-mi rămâne
ă
e ajungea aveă 0 bun
loacele prin cari se poat
în caz de moervă şi a asigură,
armată de rez
tei de miliții.
bilizare, rădicarea arma

area
se poate rădică valo
Mijloacele prin cari
acestor trupe
N

cțiunea Cadrelor.
1. Recrutarea şi instru

este
trupelor. de rezervă
ii
ăr
dr
ca
în
ea
un
ti
es
Ch
con”
loarea individuală a
capitala, căci daca va atârnă de instrucţiunea
ă
tingentului de rezerv
eţinutit
iului activ, şi într
ic
rv
se
ul
mp
ti
în
căpătată
al armatei,
n acest element
di
r
lo
ea
nă.
er
ec
tr
după
nstituite din ele atâr
co
r
lo
ni
iu
aț
rm
fo
ca vavaloarea
are. Atorismul,
dr
ca
în
lor
na
bu
valoarea
numai de
se socotește. după
e
up
tr
ei
un
ea
ar
lo
'samă cu rhultă stăîn
t
nu
ţi
.
ue
eb
tr
ei,
" cadrelor
i de
organizarea armate
de
a
rb
vo
e
ruință când
|
rezervă.
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Încadrarea trupelor de rezervă se face
cu ofiţeri

şi cu grade inferioare, luaţi şi din
cadrul activ şi
din cel'de rezervă, Dar, pentru a
le asigură această
- încadrare nu ajung instrucţiunile
ministeriale, nici
„chiar instrucţiunile serviciului mob
ilizării, ci trebue

o lege care s'o reguleze şi să o aşez
e, şi care să-și
„ găsască sancţiunea în legea bug

etarăa Statului,

Cea mai potrivită definiţiune a
mobilizării este
Punerea pe picior de răsboiu a
armatei de pace;

deci, armată 'de răsboiu este ar
matadin
: timp de
pace mobilizată. Aceasta fiind def
inițiunea mobilizării, se vede că, teoriceşte,
nu se poate mobi„liză

decât 'ceeace există din timp de
:pace.
"Astăzi, după cum am mai spus,
arm
atele per„ Wanente Sunt pretutindeni
înlocuite prin armate
de cadre. Ceeace le diferenţiază del
a o ţară la alta
este valoarea

acestor cadre, precum

şi

valoarea
elementelor mobilizabile.
Unele armate, de ex. cea
german
ă,

au un cadru activ mai

numerosşi elemente mobilizabile mai pregăt
ite de răsboiu decât
alte

le (d. ex. cea rusască),
Apoi, în aceeaşi armată
nu toate elementele au

acelaşi cadru

activ (de ex.
"în Austro-Ungaria, arm
ata comună are un cad
ru”
activ mult mai mare
“decât armatele naționale
,
austriacă şi ungară),

Apoi,

în

acelaşi element
al armatei, unele arme
au un cadru imai mar
e
decât altele (cavaleria
are. aproape:în toate
ar- *

matele un cadru permanent mult mai mare decât
infanteria ; în unele armate, cavaleria are chiar
din timp de pace efectivul de mobilizare)...
Ori cum ar fi, cadrul activ formează baza
mobilizării corpurilor de trupă şi servicielor armatei. Trebue dar, ca orice formaţiune de răsboiu să aivă din timp de pace un cadru activ,
oricât de mic ar fi, care să-i servească ca sâmbure pentru mobilizare. Fără acest sâmbure nicio
formaţiune de rezervă nu se poate mobiliză, nici
poate funcţionă, în condiţiunile cerute astăzi de
trebuinţele” răsboiului, cari 'se impun necondiţionat şi să

succed

cu

O

iuţeală

necunoscută

răsboaele trecute.
Constituirea cadrelor uni taţilor de rezervă
poate face în doă chipuri: . .
|

în

se:

a) Afectând prin ordinele de mobilizare fiecărui

corp de trupă un număr de ofițeri şi de grade in-

ferioare din elementul rezervei. Acesta -e sistemul

adoptat îîn Franţa. După dispoziţiunile legilor franceze în vigoare, toate unităţile de rezervă, desti- .
nate armatei de operaţiuni, trebuesc comandate
de ofiţeri din cadrul activ al armatei.

b) Creend din timp de pace sâmburi (nuclee) de

cadre active pentru unităţile de rezervă, în cari
se vor încadră ofiţerii şi gradele inferioare de re- .

zervă, destinate la mobilizare unităţilor de rezervă.
i

13
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Acest sistem a-fost adoptat în Italia, care dispunea

înaintea răsboiului

de

astăzi,

de

nuclee active

pentru 75 regimente de infanterie de miliţie mo-

bilă (armata de rezervă),!) şi de un număr nedeterminat de nuclee pentru formațiunile de cavalerie, artilerie şi geniu de rezervă. Prototipul ace
stei organizări ar fi armata de landwehr austriacă
“ Organizarea. adoptată

î

(honvezi).

„- şi: armata naţională ungară

de noi, şi concretizată -

“prin budgetele. armatei din

1911-1914,

poale

_luă'loc între organizarea italiană şi cea austriacă.

S'a asigurat fiecărui. regiment. de infanterie de rezervă un sâmbure activ (Unităţile de rezervă vor
dispune din timp de pace de cadrele necesare pen-

tru a-se organizăla mobilizare. Art.. 16 din Legea

pentru Organizarea Armatei), cu tendinţa de a se

constitui asemeni sâmburi fiecărui batalion şi apoi

fiecării

companie. Sistemul.

acesta

este cel mai

„bun, căci, fără a mări prea mult efectivulde pace
al armatei, şi fărăa spori

fără

măsură

sarcinele

Dbudgetului Statului, vom ajunge să dăm o fiinţă

de trupă de rezervă
reală, nu numai corpurilor
(regimentelor), dar şi unităţilor „cari „le constiiuesc (companiele), şi prin aceasta să, le asigu-

1) Nucleul activ al unul regiment de miliţie mobilă. eră de 7
ofiţeri şi 90 grade inferioare şi soldaţi.

.

_
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râm pregătirea de răsboiu şi să le înlesnim mo=
bilizarea. Printr'o astfel de Organizare, calitatea .
trupelor de rezervă se va îmbunătăţi şi se va

apropiă de aceea a trupelor active.

Pentru a aveă bune trupe de infanterie de re-

zervă trebue.să încredințăm.

=

“ Comandantul regimentelor, numai ofiţerilor. din

cadrul activ al armatei;

i

Comandantul batalioanelor: maiorilor din ca-

drul activ; maiorilor”şi căpitanilor,
din cadrul de
rezervă proveniţi din căpitanii cu bune aptitudini
de comandament, cari au fost atinşi de limita de

etate înainte
de a

fi fost înaintați la gradul de

“maior în cadrul activ ; în fine, maiorilor proveniţi din cadrul de rezervă, cari au făcut un stagiu de instrucţiune şi au dovedit că au toate în„suşirile militare şi aptitudinile de comandament ;

Comandamentul

companielor : căpitanilor şi

locotenenţilor din cadrul activ, sau celor din cadrul de rezervă cu bune aptitudini de comandament.
Fiecare companie trebue să. aivă, sau să primească, un număr determinat de sub-ofiţeri reangajaţi, cari să-i formeze scheletul cadrului. Pentru
complectarea acestui cadru, fiecare companie
primeşte la mobilizare un număr suficient de ofițeri şi de grade inferioare de rezervă, capabili

|
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a

de a îndeplini însărcinările ce le revin potrivit
cu gradul lor.
Cadrul activ al trupelor. de artilerie şi de cavalerie trebue să-fie mult mai mare, astfel ca fie-.
care unitate — baterie şi escadron —să aivă ca-

drul: necesar pentru instrucţiunea technică a trupei
- şi dresarea cailor. :

Rămâne 'să cercetăm chipul în care trebue să
întreţinem şi să desvoltăm instrucţiunea profesională a 'cadrului: de. rezervă.

Recrutarea ofițerilor de rezervă este astăzi regulată, calitativ şi cantitativ, prin legea asupra
ofiţerilor de rezervă din 13 lunie 1913; iar în-

treţinerea' şi desvoltarea instrucţiunii lor e asigurată tot de aceeaşi lege, cu condiţiune numai ca
ea să se aplice şi de azi înainte tot aşă de conştiincios cum s'a aplicat decând a intrat în vigoare.
"- Pentru-a desvoltă în ofiţerii de rezervă senti-

- mentul datoriei militare şi a mănţine în ei aptitudinile- profesionale,

cari tind

a se perde an cu

an, nu mă opresc de a aminti dispoziţiunile cari
mi. Sau părut. că au dat, sau. că pot da, bune
rezultate:

.

|

.

Să se autorize a face stagiuri voluntare

toți

cei cari cer;
Să se autorize a luă! parte la manevrele „de,
garnizoană, unde să îndeplinească comandamen-
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tele, sau funcțiunile, ce le revin după
după carnetele de mobilizare;

“Să

se oblige fiecare a ţine

carnetul

grad şi
|

unităţii,

sau al serviciului ce .i s'a destinat (acește carnete 'vor fi. nişte copii reduse a! carnetelor de .

mobilizare, în cari nu-se

vor - trece decât

țile cari nu au un caracter

secret);

-

păr-

IE

Să se oblige comandanții de unități — companie, escadron sau baterie —
guri carnetele de mobilizare;

a-şi întocmi sin-

Să se obliga toţi: ofiţerii de jezervă a aveă
regulamentele generale şi ale armei, sau ale serviciului căruia aparţin ;
Să se oblige comandanții,
viciu,

a le comunică,

pria

scrise, ordinele generale,
nile,: instrucţiunile,

eic.,

|
sau

capii

de. ser-

note sau instrucţiuni

deciziunile, dispoziţiucari

interesează

arma,

serviciu, sau armata, atât în timp, de pace, cât
şi în vederea războiului,

|

In fine, pentru a strânge şi -mai niult legăturile între cele două elemente ale corpului ofice-

resc, cercurile (cluburile)

ofiţerilor

de rezervă,

să se contopească cu cercurile ofiţerilor activi,
făcând obligatoare înscrierea ofițerilor. de re-

zervă în aceste cercuri...

Aa

Prin aceste măsuri cu cred
să întărim

omogeneitatea

că

vom

ajunge

întregului „corpal

o-
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fiţerilor armatei noastre, însghebată prin uniiatea lor. de origină, atât de fericit realizată de
legea care obligă massa ofiţerilor din. cadru
activ şi din cel de rezervă de a trece prin a-

„ celeași şcoli pregătitoare de ofiţeri.
Pentru a asigură unităţilor de rezervă o bună
încadrare cu grade inferioare, care astăzi se
face cu sub-ofiţeri şi căprari din cadrul activ,

vărsaţi de trupele active şi cu gradaţi
zerva armatei, cea mai
este următoarea: Să se
trupă

de rezervă,

în

din re

nemerită dispoziţiune
dee fiecărui corp de

'sâmburile

activ

constituit

prin legea. budgetară, un număr suficient de
grade inferioare şi de soldaţi, pentruca singur
să-şi formeze gradele inferioare — reangajate

şi în termen de serviciu —

cari până

astăzi li

se vărsaula mobilizare de corpurile active.
Prin această dispoziţiune, efectivul activ al trupelor active va rămâne neatins la mobilizare,
iar trupele de rezervă îşi vor formă singure
sâmburele activ, atât de trebuincios pentru buna
: încadrare și pentru executarea operaţiunilor foarte

anevoioase ale: mobilizării unui corp de rezervă.

Mai mult încă. Toate gradele inferioare nereangajate, după terminarea serviciului subt drapel,

trecând în complectare,

vor mări la mobilizare

.

sâmburele în care
rezervă

de

încadră elementul

se va

destinat unităţilor de rezervă. -

:

Credinţa mea este că, adoptând măsurele' ce
propun, unităţile de rezervă, încadrate cu bune
grade: inferioare, formate şi instruite. în corp,
şi comandate de ofiţeri: destoinici, .vor mări în
adevăr puterea armatei noastre, dându-i, pe
lângă puterea numărului, puterea calităţii.

„2, — instrucţiunea trupei
A doa chestiune,
proape,

care trebue cercetată

de a- .

trupelor.

|

este instrucţiunea

Pregătirea tehnică a unui soldat se face prin
instrucţiune şi pregătire.
|
|
militară
instrucţiunea
dobândeşte
îşi
Soldatul
în timpul serviciului” său activ: În primul ciclu
de instrucţiune (l-iul an de serviciu), formarea
soldatului de infanterie poate fi privită ca săvârşită. In al doilea ciclu, se urmăreşte dobândirea.
automatismului în executarea actelor militare, pe
cari soldatul a învăţat.să le execute în primul:
ciclu, prin ajutorul inteligenţei, judecăţei şi voinței. În celelalte arme

e nevoie, pentru a formă

soldatul, de doă cicluri. Complecte

de

instruc-

țiune, deci de trei ani de serviciu sub drapel.
Pentru soldatul de infanterie, experienţa ne-a

200

dovedit că doi. ani surit de ajuns. Ţinândurl rei
"ani sub drapel de sigur că-i. vom mări îndemânarea profesională, că-i vom da o mai bună
pregătire tehnică, mai cu samăîn anumite specializări;

dar,

pentru

aceasta

nu

e de trebuinţă

a-l mai ţine un an în'cazarmă. Dispoziţiunea
legii de recrutare, prin care soldatul de infanterie e: pus la dispoziţiunea ministerului de răsboiu în priniul an de complectare, adică. în al
3-lea .an de serviciu militar, urmăreşte tocmai
„acest scop şi:stabileşte o cumpănă dreaptă în
oblgaţiunile militarilor - din diferitele arme.
..Dacă de la: instrucțiunea soldatului sub dra-.

pel trecem la instrucţiunea complectaşului şi a-

poi

a rezervistului, vom

găsi că instrucţiunea a-

cestora se întemeiază pe cea dobândită de militar în timpul serviciului său subt drapel. Deci,

întâia grijă a celor. cari se ocupă. “de organizarea rezervelor

este de

a

asigură - întrebuinţarea

anilor de serviciu subt drapel numai pentru instrucțiunea militară. Regimentul activ este adevărata şcoală a complectașului, şi deci a re-

Zervistului, adică a massei „armate — a naţiuni
armate.

„După

doi, sau: trei, ani.i. de serviciu efectiv şi

bine călăuzit,
Său

cu

o

soldatul

se : întoarce

instrucţiune. militară

la

destul

căminul
de com-

pp

E

o
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plectă. In timp de doi, sau trei, ani de aici în
colo el. nu va uita mai nimic din instrucţiunea
şi datoriele lui . militare. Ceeace îi va trebui,

pentru a-şi mănţine aptitudinile, va fi pregătirea
(întrenarea). In acest timp el va trebui, dar,
chiemat cel puţin o singură dată la o concentrare de

toamnă,

chipamentul

pentru: a

pune: în spinare

e-

de răsboiu şi a-l purtă câteva săp-

tămâni în marșuri şi în lupte. De aci înainte, toate mijloacele vor trebui.
puse la contribuţiune pentru a întreţine instruc-

țiunea militară şi vigoarea fizică a rezervistului
nostru

prin. practicarea. tragerii . în

țintă: şi a

sporturilor — cari pot. fi puse la îndemâna po-.
pulaţiunii săteşti şi orăşăneşti ca în Germania .
şi în Elveţia — şi prin concentrări periodice.
Prin aceste

măsuri 'vom'.puteă

întreţine

instruc-

țiunea şi. pregătirea rezervelor noastre. Totalitatea lor constitueşte instrucțiunea militară postregimentară.

.

In altă parte voiu arăta chipul în care accastă instrucţiune se poate realiză prin Societăţile
de Educaţiune fizică şi de Tragere * în Țintă. In

Belgia, unde de când s'a pus în aplicare noua
lege militară,

cercurile

militare

mult de întreţinerea | instrucţiunii

se

preocupau

rezervelor, d.

general de Ceunninck — capul corpului de Stati

7

Pa

909.

InărMajor pe la începutul anului 1914 — mi-a
turisit că „el nu vede uu

mijloc

alt

peatru a

întreţine instrucţiunea - şi pregătirea rezerviştilor

decât creând centre de instrucţiune în toată Belgia, cum ar fi, de pildă,

societăţile

de tragere-

în ţintă şi de pregătire militară“.

"nf
ae
A
Punând. aceste . societăţi subt conducerea Gil- ţerilor şi gradelor inferioare din rezervă, vor
face să se strângă şi mai mult legăturile dintre
soldaţii şi capii lor, şi vom formă cu timpul

- din aceşti din urmă nişte desăvârşiţi instructori,
"cari în războiu' vor fi tot aşă de. buni conducători de trupe.

a

[

„Am. urmărit de aproape organizarea societă-

ilor de instrucţiune militară. din Elveţia şi am

_ “constatat. că .cei mai buni ofiţeri superiori şi inferiori, precum

şi “cele

mai

bune

grade

infe-

rioare din armata de Elită; sunt întrebuinţaţi câ
ofițeri cu tragerea şi ca instructoriîn Socieiățile de Pregătire Militară, sau în Societăţile ce
Gimnastică

şi de Tragere

în Ţintă,

unde

îşi în-

deplinesc cu drag aceste sarcine, delicate şi de
mare răspundere, aproape gratuit şi fără, cel
puţin, speranţa unor răsplate onorifice. Ei fac
„aceasta, mai întâiu, pentru plăcerea de a se face

folositori
„_complectă

ţării,

şi apoi pentru

a-şi întreţine și

cunoștințele şi aptitudinile militare. Eu

nu cred că s'ar, puteă

adoptă

tregul sistem elveţian

de educaţiune

in România

în-:

militară,

fiindcă Românii nu sunt Elveţiani, totuşi sunt convins că o bună

parte din

el

sar puteă

adaptă.

organizării noastre.
Si
|
“Concurent cu aceste, instrucţiunea șşi pregătirea:
rezerviştilor se vor întreţine prin concentrări pe- riodice, : căci, repei, numai regimentul este şcoala.

adevărată a instrucţiunii militare. Care va fi programul acestei instrucţiuni
? |
Am

constatat

că

oamenii

din

rezervă,

cari

pleacă la manevre cu o pregătire (fizică) nesuficientă, nu. numai că nu învaţă nimic şi perd
iimpul zadarnic, dar încă constituesc o adevămată pedecă la executarea manevrelor și con=
tribuesc,

de multe ori, .la' nereuşita lor. Prin ur-

urmare, pregătirea rezerviștilor
nu trebuesă ne:
scape din vedere. Japonezii, în ultimul lor răsboiu
cu Rușii, nu trimiteaula

armată

clasele

de re-

zervişti,: mobilizate pentru mănţinerea efectivelor,

„decât după doă luni de pregătire stăruitoare prin
marșuri,

oboseală

şi

lupte, -executate. la partea

sedentară a regimentelor lor...
|
Tot astiel trebue. înţeleasă şi instrucțiunea rezervelor noastre, Perioada de instrucţiune a con--

tingentelor. de rezervă trebue să fie destul de
„mare pentru a le da timpul să redobândească
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;

aptitudinile, perdute

ultima lor concentrare

dela

de instrucţiune, înainte

de a le face să ice parte

la. manevrele mari, sau la manevrele cu arme
„combinate. Căci, dacă pentru aceste, opt sau
" zece zile de concentrare 'vor fi deajuns, pentru

repetarea instrucţiunii şi redobândirea rezistenţei
_adesa nu Vor fi „deajuns nici doăzeci de zile. In
general, cu cât un contingent de rezervă e mai
vechiu, cu atât: îi va trebui o perioadă de ins-

trucţiune mai lungă -pentru a-şi! reface

„_ţiunea şi a căpătă rezistenţa
„

perdut-o. Deci,

fizică

pe

instruc-

care a

va trebui ca perioadele de ins-

trucţiune să fie stabilite, având în vedere această
observaţiune,..
.
|
Notez că consideraţiunile ce expuin privesc mai

mult contingentele hotărite prin lucrările de mo--„bilizare a se-chiamă pentru a. formă unităţile cari
„constituesc armata'de operaţiuni, adică I-a parte
a. elementului rezervei, şi eventual, cele :mai ti-

mere contingente din a 2-a parte (art. 4 din legea
pentru organizarea armatei). Celelalte contingente,
„cari sunt mai mult menite ca săîntreţină efectivele

corpurilor

mobilizate,

sau

să contribuiască

„la crearea de formaţiuni noui, după mobilizarea

armatei, îşi vor dobândi instrucţiunea şi pregătirea fizică ce au perdut la depozitele unităților

|

e

lor, unde vor fi

scop.

„205

chemate

din, vreme

|

|

Făcându-s-se aşă, eu cred
zervelor şi cadrelor lor va
gurată și bine aşezată, căci
facă, vor fi înşişi capii lor

în

acest.

că, instrucţiunea Tefi de aci înainte asicei chiamaţi să le-o
în timp : de pace şi

viitorii lor conducători în timp de răsboiu. Răs-

punderea bunei lor pregătiri va fi pusă în sarcina.
comandanților de regimente și cadrelor. active,
cari constituesc sâmburile activ âl regimentelor. - Această răspundere azi fiind! personală, iar nu

anonimă ca. mai înainte, -cei cari o

au îşi vor

îndeplini datoria cu conștiința care caracterizează
pe ofiţerul nostru. Şi, când 'vom ajunge să con-.
solidăm organizarea şi instrucţiunea elementului
de rezervă,

armata

noastră

se

va

puteă

consi-

deră, chiar dela începutul mobilizării, ca formată.
numai

din doă

elemente:

armată

activă

şi ar-.

mată de miliții, aşă “cum prevede - litera şi spi-:
ritul legii. pentru. organizarea armatei, iar nu ca
armata franceză tocmai după şase luni de ope-

raţiuni: O astfel de pregătire au avut 'rezervele

armatei germane înainte de războiul mondial, şi
mulţămnită ei, fiecare corp 'de armată activa fost
în stare să mobilizeze chiar. dela începutul operațiunilor doă corpuri active.

.

3. Gruparea unităților.
A treia chestiune este gruparea trupelor de rezervă în mari unităţi tactice.
Această grupare nu a fost identic făcută de ar”
|
snatele străine.
„In războiul din Mandciuria, armata de rezervă

japoneză eră constituită în 13 brigade de rezervă

(Kobi), cari au fost anexate la mobilizare celor 13

diviziuni active de armată.

„In Belgia, nu există nici trupe de rezervă, nici

" formaţiuni de-rezervă. Regimentele de. infanterie
„erau constituite asifel ca la mobilizare

fiecare re-

giment să se transforme prin dedublarea unităților
- lui în brigadă. Fiecare regiment -de infanterie mo_biliză şi un

nt
reață;
fortă
regideme

însă, în timp

de pace, nu âveă pentru acâst regiment decât că-

drul-sâmbure al unui stat-major de batalion şi al
unei campanii de fortăreață.
» În Italia, unităţile de rezervă erau grupate, în
“corpuri de armată
de rezervă şi se tindeă ca nu„mărul acestora să -egaleze numărul celor active.

In Germania, unităţile de rezervă, constituite la
mobilizare în diviziuni de armată, pot fi grupate
între ele pentru a constitui corpuri

de armată de

Tezervă, sau pot îi date corpurilor de armatăac

|

Şi
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tive. Nicio dispozițiune, sau măsură, oficială nu
indică din timp de pace care va fi gruparea acestor formaţiuni în timp de războiu.
In Austria, dispoziţiunile din timp de pace pre„văd gruparea trupelor de landwehr în diviziuni, cari se vor afectă corpurilor de armată, pentru
"a aveă fiecare trei diviziuni de armată.
|
E instructiv a arătă cum s'a făcut, în. Tăsboiul
de azi, gruparea proiectată : din timp de pace.
„ Cercetând constituirea armatelor marilor puteri
beligerante, găsim că. niciuna nu a adoptat un. tip simetric, ci toate au fost călăuzite de necesităţile grupării forțelor totale și de natura marilor operațiuni. Aceasta e regula generală asupra

căreia fac o singură rezervă:

constituirea

ei nefiind

încă

armata italiană, .

exact cunoscută.

" Armata germană, care operă în Franţa la în- .
ceputul răsboiului (August 1914), avea: armate

constituite din 3 corpuri 'de armată active şi 1

corp de rezervă (armata l-a) ; armate din 3 cor-

puri de armată active. şi 2 de rezervă (armata
a 4-a), etc. Această organizare 'a fost aproape

normală.. Alături, cu ea găsim, mai, târziu, în sectorul de Nord al frontului „de Vest, armate în
cari numărul corpurilor: de armată de rezervă
eră mai mare decât al corpurilor active. Şi, apoi,
mai găsim armate constituite numai din diviziuni

208

„active şi din. diviziuni de rezervă sau de landwehr

teatrul de

(armata a 8-a a generalului

Below,

armată şi chiar în brigade

de infanterie, cari

au
„_“operaţiuni de Est). In Germania, trebuințele
de
şi
impus gruparea formațiunilor de: rezervă
landwehr în corpuri de armată, în diviziunide
sau întrunit cu

corpurile

constitui o armată. După

de

armată

pentru â

câțe ştiu, însă, nu se

găsesc corpuri de armată constituite din diviziuni
active şi diviziuni

de rezervă,

sau

de landwehr.

unităţile de landwehr au

-- În - Austro-Ungaria,

fost "grupate la mobilizare in diviziuni de armată

şi date,

câte

una,

fiecărui corp de armată, care

în timp de 'pace nu aveă decât 2 diviziuni active.. Numai,

în mod

excepţional,

Sau constituit

până acum cu aceste diviziuni corpuri de armată.

Un

exemplu

l-am

găsit în armata a. 6-— acart

a luptat pe teatrul de Gperaţiuni din Serbia în
1914— care aveă un:corpde arinată (al 13-4)

- compus din 2 diviziuni de honvezi (landwehr,una
guresc)şi 2 'brigade active...
“În armata

rusască,

sau constituit cu unităţile

de rezervă, diviziuni de armată, cari au intrat În
compunerea

armatelor.

Astfel, după relaţiunile

oficiale, cele 10 armate (afară de'a 6-a şi de 2
7-a), cari constituiau întreaga armată, din Au-

gust. până în Decembre 1914, erau compuse din
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armată active și 3 di4 până la 5 corpuri de
|
viziuni de rezervă.
iunile de rezervă au
In Armata Franceză, formaț
armată, cari au intrat
fost grupate în diviziuni de
de armată.
în constituirea corpurilor
ea “formațiunilor de
Oricare ar fi însă grupar
că pretu-

sa constatat:
rezervă, un lucru cert
i de
în constituirea armate
rat
int
au
ele
i
den
tin
ale mobilizării.

e dintâi zile
operaţiuni chiar din cel
trefirmă şi mai mult
Această constatare con
ndazare temeinică | coma
buinţa de a da o organi
Noa, exper de rezervă.
ilo
iun
maj
for
or
tel
men
sunt
dovedit cât de şubrede
rienţă din 1913 ne-a
au nici O

i nu
zate. în pripă, car
- formațiunile organi
fapt încercat
ziua mobilizării ; şi, uin

fiinţă până în

şte câi
cat de alţii, preţue
ifi
ver
i
apo
şi
noi,
de
|
teoretice. |
zece demonstraţiuni
ea
organizare ce am put
ă
bun
mai
cea
fi
Care ar
atimp de pace? O org
în
ei
erv
rez
ui
tul
da elemen
încadrarea.
ate să permită
cit
sti
ela
ii
căr
a
,
nizare
mMobiă în armata activă
or.
formațiunilor, de rezerv
€a cerută de însăşi
ate
cit
sti
ela
ă
ast
lizată. Ace
să aivă
e, care nu trebue
str
noa
i
ate
arm
ganizarea
ilor cari
să. răspundii necesităţ
ci
ie,
etr
sim
de
„axe
„impun mobilizarea.
lege pentru orgaa
ual
act
a
În
.
ar,
chi
De aceea
mătoa- |
, s'au introdus ur
5)
91
(1
i,
te
ma
ar
a
re
niza
4
-
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rele: norme peutru constituirea
unităților mari:
Trupele armatei actuale Sunt gru
pate în: brigade, diviziuni, corpuri

de

armată,

sau armate;

| Compunerea unităţilor din timp de pace
trebue
să cor

espundă, pe cât se poate, ordi
nei de bătae
în. timp de răsboiu;
_
a
|
|
Brigada,de orice armă, are
cel puţin 2 regi_me

nte. Brigada:de infanterie mai.
poate avea şi
un batalion, sau un regiment, de
vânători, sau
un regiment de rezervă; |
e
„“ Diviziunea de armatăse com
pune din brigade
de infanterie; .. .
a
|
Corpul de armată se compun
e din 2 sau 3
diviziuni de

armată ;.
o
|
Compunerea marilor unit
ăţi pe picior de răsboiu este

determinață: prin, lucrările
de mobilizare (art. 98).
i
|
Trupele de” rezervă se
pot grupă în unităţi
mari, după ace

(art. 29),

leaşi norme ca şi ar
mata activă |
I

E

I
Din aceste norme vedem
:
că
putem avea brigade cu mai mult de

doă regimente, diviziuni
de
armată cu mai mult:
de doă brigade 'de inf
anterie
Şi corpuri de arma
tă
cu 2 sau 3 divizi
uni

tituirea marilo
r

i la constituirea

unităţi active,

marilor. un

de

2

: am găsit-o necesară
Această elasticitatea legii
a asigură o bună mobili-

Şi indispensabilă pentru
zare armatei

noastre ;

necesitatea

elasticităţii s'a

A
u:
dovedit în actualul răsboi
ţiu
aceste considera ni
Mă voiu sprijini dar pe
ilor de

ca să discut

organizarea grupării

unităţ

a
rezervă în timp de pace.
formațiunilor
r
ielo
Inşghebarea comandamen
tă prin deciziunile mide rezervă a fost începu
i continuată „prin .pro
nisteriale în 1913 şi apo
at,
am lăs

-—1915, «ce
iectul de budget din 1944
t
fiinţă legală. Mai mul
t
ăta
căp
a
oi
ap
'
care
şi
“discută . chestiunea.
se
încă, ştiind că în Franţa

at. pe, „d.
'de rezervă, arm rug
organizării ărmatei
câ si
gă în acea ţară.

general Culcer

să mear

unile ce se discutau-şi
studieze de aproape : soluţi
ce mi sau dat
olo. Din relaţiunile

se cercetau -ac
la
Franţa se ajunsese
în
şi
că
eă
ved
am putut
ă i
entică :cu cea proiectat
o soluțiune. aproape - “id
mapriveşte comandamentele
„de mine, în ceeace
rilor unităţi de rezervănaut această afirma
mai
şi
sc
ăre
înt
un 5
Ca să
câteva rânduri din
uce
rod
rep
u
voi
î
țiune,
lului Lâon Durand,
însemnat studiu al: genera
i
ion des Reser ves“
ect
nsp
L'I
de
pos
pro
titulat: „A
|
|

1914).
(„Le Temps“ din 15 Mai t asr) în pere
tările din - luna Ma
„Mu

.

2

_

nalul ofiţerilor generali au umplut
vacanţele, cari

erau până atunci, din inspecţiunea
permanentă |
a formațiunilor de rezervă şi a
preparaţiunii !

pentru. serviciul militar, . create

în “fiecare comp |
de armată prin decretul din 15 Oct
obre 1913... |
„Aceşti inspectori fiind destinaţi a
luă, în caz
de mobilizare, comandamentul
unei diviziuni de
reze
rvă,

cred că trebue aleşi, chiar din
cauza în-

semnătăţii sarcinei ce vor avea
în răsboiu, printre

cei cari s'au afirmat până acu
m ca buni divizionari. Ei trebue să meargă
la posturile lor şi |
să se pună de îndatăla lucru.
e
|
„Inspecţiunea rezervelor nu treb
ue luată drept
O sinecură
,

Organizarea,

comandamentul,

incadrarea, pregătirea mobilizării,
: chiamarea şi instruirea cadrelor şi unităţil
or de rezervă şi de
teritoriala (la noi miliţiele)
de toate armele dintr'o regiune, lucrările. pen
tru propunerilede înaintare şi

de răsplată a cadrelor aces
tor unităţi,
înalta direcfiune a Socictii
ților de pregătire la
Serviciul nuilitar şi de trag
ere, cer :0 muncă
uriașă, călă
torii dese, şi deci

multă activitate...“
Maiorul G, Cogaet, în
importanta sa scriere
„Le
Probleme

des Reserves« (Paris
1914), coinentează astfel] incepu
tul organizării armate
i de
rezervă în Franţa

» Găsind

:
|
de: cuviinţă a se
da. diviziunilor

de

„918
timp de pace,
rezervă un comandament activ din

inspiraţiune
Ministerula avut fericita şi logica
cu Suprade a însărcină acest organ nu numai
de rezervă şi.
vegherea mobilizării unităților
instrucducerea.
de teritoriala (miliții) şi cu con
funcțiodar şi cu. supraveghierea

țiunii lor,
e a ofițerilor de
nării şcoalelor de 'instrucțiun
uțiunilor de pregătire militară.

rezervă şi instit

organ nou, a cărui.
„„Eacă dar creat un întreg
chessă se întindă asupra tutulor

acţiune trebue
ea,
tiunilor, cari ating organizar

bilizarea trupelor de rezervă...

instruirea şi mo-

:

i

ele vor aveă capi:spe„De acum înainte, rezerv
şi
nu are să se producă,
ciali. Nici o îndoială că
ervă obici-

care se obs
de data aceasta, fenomenul
generali însărciata noastră.. Ofițerii
nuit în arm

voe,
naţi, de voe sau fără

.
cu acest. serviciu -VOFr

noua lor sarcină, Vor
sfârşi prin a sc pasionăde rezervelor“, şi în CU„Spirit de corp al

crea un
idei,
em O evoluţiune. de
rând ne vor face să ved
3
putem prevede“.
ale 'cării urmări nu le
-ai'
ori
şi Mihai, marii ctit
Facă sfinţii Ştefan:
Cognet
profeția maiorului
armatei noastre, ca
|
|

noi.
să se împlinească şi la
Franţa, comandamentul
In Germania, ca şi în
geneă € îndeplinit de
marilor unităţi de: rezerv
din timp de pace

salii din cadrul activ, desemnaţi

dia
„> şi afectaţi în mod permanent
acestui serviciu.
Ei. au gradul de general de brigadă
şi poartă
titlul de inspectori ai Landwehrului,
In Franţa, ca şi în Germania, aces
te organe
permanente sunt puse sub autori
tatea şi controlul

comandariţilor corpurilor de armată
. Părerea mea
„e
că această dispoziţiune are mul
te

neajunsuri:
„mai întâiu, pentru că se încarcă
sarcina coman:
damentelor corpurilor de armată
cu îndatoriri

străine instrucţiunii şi pregătirii
de răsboiu a trupel

or 'şi servicielor'active, cari. con
stituesc

aceste
„„ comandamente; apoi, pen
trucă se "încătuşează
iniţiativa, şi deci 'se reduce
Yăspunderea, organelor create într'adins pentru
“organizarea şi pre„Sătirea de. răsboiu a rez
ervelor...
“În Franţa, ca şi în Germania,
comandame

ntele
de brigadă nu sunt asigurate
decât prin lucrările
„de mobili

zare.

Nu pot consideră această
dispo-

Zițiune ca cea mai! bună,

Comandam

entele de
brigadă au rostul lor bin
e definit în timp de pace,
prin sarcinele multiple
date organelo: Superioare
“ale rezervei, şi de ace
ea ele trebuesc să figure
ze .
chiar în timp de pace.î
n scara comaridamentului
armatei de rezervă.
Comandanții de brig
adă pot
„Ti numiţi din cadrul
activ. al armatei, sau
aleşi
din cadrul de rezerv
ă dintre colonelii,
sau generalii, cu bune aptitu

dini de comanda men
ţ, Aceşti
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rile
pucure de toate dreptu
se
să
ue
eb
tr
mă
ur
din
cadrul activ.
e camarazilor lor din

şi prerogativel
catăţilor de rezervă un
- Constituind, astfel uni
capabil, armata de
t
dru superior permanen

şi

eaţă nouă, prielnică des
vi
o
i
nd
bâ
do
va,
ă
rv
.
__zeze
şi în acelaşi timp
voltării ce

voim

să'i

dăm;

încetă de a târi după
r
vo
ive
act
le
te
r
comandamen
nu le aparțin, a căro
i
car
ni
iu
aţ
rm
fo
te
ele niş
ire deoegătire cer o îngrij
pr
şi
e
un
ţi
ra
st
ni
admi
preţios, a Căror Momp
ti
un
sc
pe
ră
sebită şi le
bilizarea corbilizare stânjeneşte

„_

şi încurcă

mo

e
.
purilor de trupă active de rezervă în timp de
în
ea corpurilor

Grupar
ie şi
igade de infanter
br
în
fie
să
. for“pace trebue
de răsboiu,; acesie
mp
ti
[n
e.
xt
mi
brigade
constituiască divisă
ca
ă
up
gr
penmaţiuni se vor
de infanterie, fie
e
ad
ig
br
Şi
tă
tă
ziuni de arma
corpurilor de arma
.
ea
er
un
mp
co
în
viă.
tru a într
ele grupuri de di
cu
ă
rm
fo
a
active, fie pentru
Şi chiar armate.
ziuni de armată

trupelor
“4 Inzestrarea

"Acum, nu-

mai rămâne

decât

să

cercetez

rvă.
unităţilor de reze
a
re
ra
st
ze
în
:
de reultima chestiune
că for maţiunile
ul
pi
ci
in
pr
la
ta de opePlecând de
le active arma
mi

c CU ce
zervă constitues
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Taţiuni,

trebue să admitem că
trupele de rezervă

de toate armele,

urmeaz

ă să fie. îmbrăcate,
echiPate şi armate la fel
cu cela active.
a
“ Imbrăcămintea

trebue să fie aceeaşi
pentru: a
se înlătură confuziuni
le primejdioase pe
teatrul

de operaţiuni Şi pe
câmpulde luptă.
Din

punctul de vedere
al instrucţiunii în timp
de pace şi a] Teapro
vizionării cu “muniţ
iuni în
timp 'de răsb

oi, unităţile de Tezcrv
ă, şi mai cu
cele cari se: Srupează
la
un loc cu for.
maţiunile active,
ir
seamă

ebuesc să aivă ac
elaşi arma- ment ca aceste. Unit
ăţile de rezervă car
i formează . mari unităţi
tactice, distinctde
e
cel
e active, po

t: aveă, la

sebit. Tendinţa
zestrarea

armatei

rigoare,

un

noastră,

însă,

cu

ar

un

armament

deo-

trebue -să fie în-

mament comun
pelor „active şi ce
true
lor de rezervă,
Pentru a da acecaş
i mobilitate şi ac
eeaşi pu- .
ere de acţiune
trupelor : de rezerv
ă, trebue a
e înzestră cu tren
uri de luptă . şi
Te
gimentare, .
Omplecte.
7

Unităţile tactice tr
ebuesc constituite Ia
fel cu :
ele active, Asticl,
divizia.de armată
de rezervă
ebue să conţină
trupe
de toate armele:

infantrupe de Pionsr
omunicafiuni şi
i, . de
de aviatori, colo
anc--de muni- .
mi şi de subsiste
nţă,

Tie,

cavalerie, artile
rie,

secțiuni de ambu
lanţă, etc.

„917
Ele trebuesc înzestr ate din timp de pace cu trăsurele şi materialul destinat servicielor. de subsistență şi sanitar, precum şi cu personalul administrativ şi sanitar

însărcinat cu întreţinerea ŞI

N
cu mobilizarea acestor servicii.
de
Dând o asemenea organizare formațiunilor
rezervă, vom putea să ne: bizuim pe întrebuin-

că mobili-

țarea lor în răsboiu şi să fim siguri

pezarea lor nu va suferi nicio întârziere, nicio
vor
că
decă din cele ce a întâmpinat în 1913, şi

r bloc cu
puteă stă alături şi constitui un singu
ţiunilor.
armata activă: chiar din prima zi a opera
-

5.

Armata

.

,

de miliții.

s,

Chestiunea organizării armatei

de. miliții, care

cele

6 contingente

rii armate TOformează al treilea element al pute
emnătate astăzi când
mâne, este de o mare îns
al puterii. Acest numărul este factorul netăgăduit

element cuprinde, pe

lângă

toate contingentele
de miliţii, de vârsta înaintată,
dispensaţilor șşi neîn număr de noăsprezece, ale

contingentelor anuale
încorporaţilor ca prisos al.
armatei). Toţi

organizarea
(art. 7 al legii pentru
o forţă

destul de
aceştia la un loc ar: constitui
cțiunea militară
însemnată, dacă li sar dâ' instru

e
cuvenită şi o bună organizare.
-

DB
Când

|

în armata noastră există elementul ter:

"torial, toţi tinerii din contingent, . cari. nu erau!

recrutaţi în armata permanentă, erau înscriși în;
elementul teritorial, unde căpătau.. O - bună in

strucţiune militară, care-'i făcea apți de afi în:

cadraţi la mobilizare în unităţile active, De când

-sa desfiinţat: elementul teritorial, aceşti tineri au
„rămas fără nicio instrucţiune militară, şi ca atari

riemobilizabili,. deşi din punctul de vedere alt:

pacităţii. fizice, ei sunt superiori celor - din con
tingentele vechi ale rezervei,
îi
Aceasta eră una din părţile slabe ale organizării

noastre militare. Pentru a o suprimă, am introdus

în legea pentru organizarea armatei dispoziţiunea
„ca: „Pe tot timpul când clasa lor-de recrutare st
„găseşteîn activitate şi rezervă, contingentele de
miliţieni pot fi chemate la concentrări . de instrut:

iune,

i

Această prescripţiune â legii nu trebue însăs

y

rămână fără efect. Trebue ca statul
să dee mijloacele materiale pentru îndeplinirea ei, iar legea

de. organizare a rezervelor irebue să prevadă şi

Organizarea! miliţielor.:

i

Legea pentru organizarea armatei s*a făcut subt

presiunea

evenimentelor. din peninsula balcanică,

care a dat prima, indicaţiune precisă asupra Yaloarei
numărului. Evenimentele din 1914,

cari se

|

019.
area nu
continuă şi azi, au rădicat şi mai sus valo

ta
mărului. Austria, găsind că nu-i ajungea arma
ezi:
honv
"sa comună şi armatele, de landwehr şi
războiului,
mobilizate, a trămis încă dela începutul

a: .
în August, trupele de miliții (landsturm) la armat
cu:
ri
de operaţiuni în Galiţia, cari au luptat alătu
de lantrupele active, În Germania, formațiunile
în Prusia
sturm au primit cele dintâi botezul focului
armatele“.
Orientaiă şi au dus lupte crâncene cu

formând gru- ruseşti. In Franţa trupele teritoriale,
: răshboiului
puri tactice, susţin lupta dela inceputul
ope-.
frontului de
în părţile cele mai vulnerabile ale

active şi de rezervă ;.
- raţiuni, cot la cot cu trupele
:

cu barbele negre
şi azi barbele sure îşi dau mâna
ui.
ca să ţină în loc năvala dușmanul
ele-

O organizare -temeinică

se

cuvine: a. da

după ce, întrucâtvă, an
-mentului de miliții astăzi,
armatei active. asigurat organizarea rezervei
ur-

a
Legea privitoare la organizare

:armatei dă

tinaţiunea contigenmătoarele prescripțiuni :: „Des
prin lucrările de motelor de miliții se “hotărăşte
trebuin-

potrivit cu
bilizare. Ele vor fi constituite,
serviciul de pază
ţele, în unităţi de miliții pentru
« tei
le arma
"atât în interiorul ţării, câtşi în spate
|
de operaţiuni (art. 26).
se 'va da
ce.
Ținând sama de: intrebuințarea țării, apărarea

ioară a
". acestui element: paza inter

mp

e

îruntarielor ei şi protecțiunea linielor de comuni-

caţiuni pe teatru de operaţiuni, găsesc că
în timp

„de pace corpurile de miliții pot fi organizate
în

regimente. În. timp de războiu. gruparea lor se

va puteă face în brigade de infanterie şi în brigade

mixte, după prevederile planului.de mobilizare al

armatei,

sau

“după . trebuinţele

răsboiului.

„Incheiu.
„E

accidentale

Sac

|

ale

|

mult de-atunci — o sută de ani au trecu
t —

când două sisteme sfau faţă în faţă:

Organizarea franceză,. cu. aspectul unui
avânt
voluntar şi spontaneu, iar nu al unei
obligaţiuni

normal şi. regulat impusă, Aceasta însemnea
ză
rrădicarea masselor când patria e în prime
jdie.
Sistemul a dat bune rezultate
în faţa-i un altul mai bun;
„Organizarea: prusiană, a lui
landwehrului după dezastrele?

cât timp nu a găsit
|
.
|
Scharnhorst, dată
dela începutul vea-

cului al 19-a, organizare care impune
obligaţiuni
şi constrângeri

cetăţenilor.

: Istoria veacului al 19-a a dovedit
dela început
super
ioritatea ideii prusiane asupra
celei franceze,
victoria organizării metodice
şi imperative asupra

grupărilor improvizate Şi puţin
cimentate a porni„rilor

voluntare lăsate la voia întâm
plării, superioritatea form
ațiunilor pregătite

din timp

de

pace

|

e
ma
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asupra celor improvizate prin lucrările de moa
bilizare.
instrucţiune profesională şi educare,
Organiza
țiune civică : eacă ceeace trebue dat şi asigurat.

formațiunilor de rezervă şi de miliții prin legi bine

alcătuite şi prin mijloace budgetare suficiente...
Trebue să excităm şi să întreţinem prin toate
mijloacele în armată iubirea libertăţii, curajul, spiritul de sacrificiu, tenacitatea, căci calităţile morale
nu sunt niciodată staţionare, ci declină îndată .ce
riu se mai pot rădică. Aceste virtuţi, aceste pasiuni,
pot să însutleţească națiunea întreagă în orice pri-

mejdie, trebue deci să ştim a le utiliză. Trebuesă
. pe:
militarizăm, în înţelesul sublim al cuvântului,

a massă
toţi cetăţenii, căci numai armând întreag
ție cumpăna
a poporului, un stat mic va puteă să

unuia mai mare care voeşte să-l îngenuncheze.

după
Aşă a sfătuit 'Scharnhorst pe regele său, sale

dezastrele suferite de mica Prusie în răsboaele

repet .
cu marele Napoleon. Acelaşi sfat am dat şi-]

r
astăzi : militarizarea poporului, rădicarea masselo

.
organizate, disciplinate și pregătite de răsboiu.
Un început bun e'dejă
stăruință şi cu încredere

făcut, Să continuăm Cu
că numai prin armată

România va putea ajunge
n
_——
N

mare şi. puternică.
e

.

ntriiaţiani la leătaioa iitoarei legi
pentru

îi

Organizarea Armatei

CONTRIBUȚIUNI LA ALCĂTUIREA VIITOAREI LEGI
PENTRU

*

ORGANIZAREA. ARMATELE

j

organizarea armatei
Pentru a pune în. acord
te de răsboiul de
“noastre cu necesităţile descoperi
eve=
i .au depăşit cu mult .pr
carți
astăzi, necesită
siliți să aducem
derile noastre din. trecut, vom fi
|
din 1913.
însemnate -modificări legii
deactive. şi miliţiele,
Astăzi, rezerva armatei
, din puncvenind

elementele

cele mai însemnate

tul de vedere numeric,

ale armatei,

se .cade ca

aşezată de lege. |
ct
le
mp
co
fie
-să
lor
rea
iza
orgari
încumetez să
„În paginele

ce urmează

nu mă

Conde lege, ci numai să
dau un întreg proiect.
alcăa vederilor mele, la
tribuesc, prin expunere
ri. a armatei noastre.
tuirea viitoarei orgăniză
a

a

d:
[i

226.
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|
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|
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Elementele şi co:inpunerea armatei,

“In timp de pace armata țări
i e compusă, în
realitate, din trei elemente deo
sebite, a căror or-

ganizare diferă, a căror instrucțiune
se face după
alte norme
şi prin alte mijloace şi a căror echi
pa

ment şi armament nu poate

fi totdeauna acel

ași:
elementul activ, elementul. rezervei
şi | elementul

| miliţielor. Numai la mobili
zare cele dintâi

doă
elemente se contopesc pentru
â alcătui împreună
arm

ata activă a ţării, adică arm
ata de operaţiuni
propriu zisă. Armata de mili
ții e întrebuințată în

timp de răsboiu: în interioru
l țării, pentru paza
ei; la fru

ntarii pentru. apărarea lor;
înapoia armatelor de: operațiuni,
pentru paza.şi apărarea
linielor de comunicaţiuni
; „ea se mai poate întrebuinţă în, interiorul țări
i la apărarea cetăților
şi

locurilor întărite,. iar peste fru
ntarii

la atacul
cetăților şi locurilor întărite
ale vrăjmașului. |
Compunerea diferitelor
elemente ale armatei

„este cea următoare: ;

e

2): Armata activă se com
pune, din ;. comandamente; trupe de: infanteri
e, cavalerie, artilerie,
geniu (trupe speciale de
pionieri şi de comunicaţiuni); navigaţiune aer
iană şi mari
;. nă
servicii
diverse; şcoale militare
. şi instituţiuni de
instruciu

ne.şi de educaţiune
militară,

a

- 997

|

Diferitele arme şii trupe sunt organizate în:
unităţi de comandamente şi unităţi, sau corpuri,
m
de trupă.

î : servicii tehnice;
Serviciele sunt organizate în

administrative,

sanitare şi

b) Armata de rezervă
mandamente ; trupe

|

judecătoreşti.

se compune
infanterie,

de:

din=

co-

cavalerie,

artilerie şi geniu; şi servicii diverse.

de c) Armata de miliții se compune din trupe

infanterie şi de artilerie.
N

Trupele şi serviciele armatei.
1. Inianteria,

Deşi aveam 40
“mobilizau decât

de regimente
120 batalioane,

ele nu

active,
adică

40

bata-

ut mobiliză sub
lioane mai puţin decât ar fi put
i din 1908. Pentru o
imperiul legii dinaintea: cele
prea mare.
a noastră scăderea era
armată. ca
Ca să se readucă

lucrurile

unde

erau,

în legea

ărul din care
din 1913 nu sa mai arătat num
ânând ca, pe tesunt constituite regimentele, răm
relor şi
legea cad
meiul acestei elasticităţi legale,

să hotărască
“a efectivelor să: judece . şi

se cuvine
zarea în timp de pace, care

organi-

a da re-

ă

228
gimentului, "pentru -a asigură mobi
lizarea unu
mai mare număr de batalioane
active.

„Astăzi sunt. faţă în faţă doă soluţiun
i: Întâia

organizarea regimentului din 4
batalioane a :
„ companii, cari la mobilizare se
Vor. spori cu una
Prin
aceasta, fără a se mări număru
l companieloi

active,

se creează

la fiecare „regim

batalion activ. Soluţiunea ar fi bun ent încă ur
ă dacă nua:

“schimbă radical organizarea adm
inistrativă a re
gim

entului şi nu ar da loc la che
ltuele
a 0 aplică. (întregul cazarmament a] mari pentru
infanteriei
„ar'trebui prefăcut şi „co
mplectat). -

A doa soluţiune :. regimentul cu 3
-batalioane
„2,4 companii, în timp de pace, iar în răsboiu cu
„4 batalioane. Batalionul al'4-a
se va formă la
„ mobilizare

din coimpaniele cari

poartă No. 4 ale
celor trei batalioane act
ive, Această soluţiune
pe
care o preferam,-duce la
acelaşi rezultat ca întâia.
In

prima zi de mobilizare,
regimentul va avea 4
batalioane a 3 companii
; la trecerea
pe picior de
Tăsboiu, batalioanele
Regimentele,

Car

vor mobiliză a 4-a compan
ie.

i nu au astăzi decât
2 batalioane active, pot'ră
mâne cu acest numă
r ; iar cele
Cari se vor mai

înființă
batalioane, iar batali vor putea. avea 2, 3 sau 4
oanele 3 sau 4 compan
ii.
, Prin Organizarea
ce propun. stabilesc
cd, dacă tipul de
principiul
răsboiu al regimentul
ui trebue

„2290

“să rămână neschimbat, tipul de pace poate variă
fără nici un neajuns. Mai mult încă, prin ea dobândim posibilitatea de a întări efectivele de pace
ale unor anumite corpuri de pe fruntarii, micşo-.
rând numărul batalioanelor, sau âl companielor,
“ale altora cari se găsesc în interiorul ţării.
infanAcest principiu fiind admis, organizarca
teriei va putea

fi următoar ea:

,

regi-,
a. Infanteria Activă e constituită - din:
ioane,
mente de infanterie şi regimente, sau batal
de vânători.
batalioane;
Regimentul este format din: 2-4
de mitraliere
1 companie de depozit; 1 companie

mitraliere); |
(cu 2—4 secţiuni, secţiunea cu 3
dieri. Ba„companie de telefonişti, pionieri şşi grena
Fiecare
talionul este format din 3—4. companii.
ntar pentru înregiment are un cadru compleme
le coustitueşte
'cadrarea. unităţilor sale, „pe cari
Da
|
la mobilizare.

'diri:.4 comBatalionul de vânători este format
1 ploton de mipanii; | companie de depozit;
nişti, plotraliere (2 secţiuni); j ploton de telefo

nie de ciclişti. Banieri şi grenadieri; şi 1 compa
n

talionul, transformându-se

la mobilizare

întru

iar compania de cicliști
regiment a 2 batalioane,

„COmîn 2 companii, trebue să aivă un. cadru

230
plerentar acliv pentru încadr
area unităților active
pe

cari le mobilizează.

b. Infanteria

-.

|

de rezervă e constituită din re:

gimente. Regimentul e constitui
din
t cadrele active
trebuinci

oase pentru a mobiliză:

i

„Un regimentcu 3-4. batalioan
e; 1 companie
„de de
pozit;1 com

panie de mitraliere; ] Contpanie de telefonişti, pionieri
şi grenadieri;

„Un batalion de fortăreață
cu o secţiune de
mitraliere şi-un ploton de telegr
afişti, pionieri

şi grenadieri. Batalioanele
de fortăreață sunt, în
general, constituite din
chiamare
a a
2-a a elementului

de

rezervă. Destinaţiunea și gru
parea
acestor batalioane la cetăţi
-şi. locuri întărite sunt
hotărite prin lucrările
de mobilizare,

c. /njariteria de miliții e tor
tiată din regimente
de intanterie. Un regiment
de :miliţii are 2—4
batalioane, după cură: va
îngădui valoarea. eleinentului de miliții a]
Cerculuide Recrutare
de
unde el se mobilizea
ză.

|

DE

2 "Cavaleria,

Cred că răsboiul de as

tăzia pus în vază rolul,
pe care ”j poate juc
i cavaleria! ca -tru
pă de luptă
şi ca trupă de: recu
noaştere şi de desc
operire: In
cuvântarea ținută
ofiţerilor unei div
iziuni de ca:

pe

231

a

operaţiuni de Vest, în
valerie, aflată pe t-ontul' de,
le-a
e 1914, impăratul Germaniei

cursul lui Octobr
spus următoarele. ciwvinte:

|

ae

iziunea de cavalerie
„Am aflat cu bucurie că div
u O sarcină, pe care. nu
“a indeplinit îîn acest răsboi
a că în timp

vina me
am crezut-o posibilă. E poate
aleria în sensul în care
de pace nu am instruit cav
Cavaleria a luptat cu
a trebuit să luptăm acum,
generalul Marwitz mi-a
carabina şi cu spada, şi
mândrie

CH plă cere şi cu
spus că infanteria a- luptat
se va da-prialerie... Sper însă că

alături de cav
Cu lancele, dacă vom
Şi,
te
lup
să
i
rie
ale
cav
lejul
dat
Dumnezeu care ne-a
reuși, cu ajutorul : lui
iner, Îasuccese, să încunjurării

geblat)“.

pe nimic. „(Berl

-

pe
ce mult - anul de când,
cut
tre
a
,
văr
ade
In
a desdela apus, „cavaleria,
isatrul de operațiuni
puşca şi Cu lopata.
călecat şi duce lupta pe j05. cu
luptat, în mare

€ aleria a
ărit, cav
Şi pe teatrul de răs
de infanterie. Rolul

trupă
parte, luni întregi ca
răsrări şi de natură
"dat cavaleriei de împreju
din :
şte, cavaleria bură,:
nte
ami
îmi
ăzi
ast
de
boiului
ul ca să
care întrebuinţă cal
răsboiul transvalian,
ul de
răsboi
se bată. Oare
„se mişte şi puşca C a să
e să
mai mare, nu vin
lt
mu
u.
dr
ca
n
'u
astăzi, într
ă a c-avaleriei?
ata tactică de lupt

confirme adevăr

trebare, nu1 sunt oare ÎnŞi, făcându:miaaceastă în

dreptăţit să mă îadoesc dac
ă, în răsboiul de astăzi
şi mai cu sa
mă cele viitoare, sulița
va mai puteă
fi arma de luptă ? Credin
ţa mea este că principala
armă de lup

tă a cavale

riei, în“ ofensivă ca şi în
defensivă, în marşuri
că şi în staționare, va
fi
arma de foc.

Isbirea, ţintă căt
în trecut întreaga instrucţiune re care se îndreptă
a cavaleriei, şi care
justif

ică aducerea cavaleriei
pe câmpulde bătaie,
a ajuns în timpurile noastr
e din ce în ce mai rară
şi tinde
să

devină

in incident

singuratic într'un
întreg răsboiu, Puterea
focului nu o mai îngădu
e
Să-şi arate ispravele pe
câmpul tactic decât foarte
Tar şi în

anumite împrejurări,

a
Dacă şi „alții vor judecă
: ca mine, atunci ar
fi
bine să îndreptăm org
anizarea şi instrucţiune
a
cavaleriei spre noua ei
evoluțiune. Să facem'din
ea
„un adevărat instru
ment de investigaţiuni
şi de lo„Vituri fulgerătoare
şi neaşteptate ; şi, pen
tru
acea:
sta, s'o facem
mai sprintenă

luându-i lancea, să-i
dăm cai buni şi o bun
ă armă de foc,cu bai
onetă,
ŞI S'0 înzestrăm cu tot
ce-i trebue pentru a
găsi, a
vede lesne şi ai puteă
tră

mite înapoi ştirile
culese.
Sunt dar de părere
a se luă lancea şi car
abina
călăreţului şi a se înlocu
i printr'o puşcă bună.
atunci, orga
Şi

formulă :

nizarea cavaleriei.
sar
aa
N

putea astfel
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de RoCavaleria este constituită din regimente

|

şiori şi din regimente de Călăraşi.
ori
a). Cavaleria activă: Regimentele de Roşi
„sunt formate din 4—5

'escadroane,

| escadron

de depozit, 1 escadron de mitraliere (2 secţiuni),
o
|
1 ploton de pionieri-telegrafişti.
*

|

Regimentele
active (ofiţeri,
1 escadron de
şi | ploton de

de călăraşi,. formate din cadrele
trupă şi cai) pentru 6 escadroane, |
mitraliere, 1 escadron de depozit
pioneri-telegrafişti. Aceste regi-

sară Cormente sunt menite a dă cavaleria nece

|
purilor şi Diviziunilor de armată.
e constituită din
b) Cavaleria de Rezervă
.
escadroane de rezervă,

mobilizate

de

regimen-

ațiunilor
tele de Călăraşi, pentru trebuinţele form
lucrările
de rezervă şi serviciului Etapelor. Prin oanelor
adr
ărăşte numărul esc

de mobilizare se hot
nt de
mobilizate de fiecare regime

Călăraşi.

4

3. Artileria. |

i modificări orRăsboiul de astăzi impuneemmar o prea bună arregei artilerii. Av

ganizării înt

țilerie de câmp.

Restul,

artileria: de munte,

arti-

sunt de poziţiune (asediu),
leria greade armătă și
e cu cea dintâi. |
itate. mijlocie, comparat

de cal

va.dă, va trebui să se
se
i
ce
ea
zar
ani
org
"In

|
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“fină sama că artileria fiind
o armă de atac (ofen

sivă), nu are mijloace pentru apărarea.
sa propri
„şi apropiată. Dacă asistenţa ce-i
dă infanteria, sa
ă cavaleria,

de susținere îi eră suficientă
în

trecut
de azi înainte îi va trebui,în contră
unui vrajma
din

aer, arme de protecțiune fără de
cari.ea n
„se poate apără singură. Aceasta
în ceeace priveșt
„Organizarea unităţilor de luptă.
În ceeace priveşt

„acțiunea ei combativă, trebue
a-i di, pe lâng
gurele

de foc de calibre obicinuite, altele
de calibri

mai mare, cari să fie în stare
a'i complect

ac
_“ţiunea de destrugereşi a înlesni
acțiunea infante
„Tiei.
Mai trebue

„ asigure

a

i'se

acţiunea intensă pe

dă mijloace cari săcâmpul

tactic

prin
aducerea la timp, şiîn
cantitate suficientă, 4
muniţiunilor necesare luptei:
coloane de muniţiuni
Cu tracțiune mecanică.
In fine, trebue- a-i dă mij

loace pentru lupta apropiată
în bătăliele de pozițiune,. sau
în bătăliele de asediu.

„Pentru a, pune bazele nouei.

organizări, cred
Că trebue a se modifică!
asife! - legea :
|
a) Artileria Activă, cuprinde
::,
trupele
şi
stabilimentele artileriei,

aa
i
Trupele” sunt
: 1. Artileria -de Câmp, formată
din regimente de tunuri!şi
regimente, sau grupuri,
de obuziere.
grupuri

de

Regimentul se compune
'din:

baterii,

]

baterie

2—3

de. depozit
.şi |

295,

|

pune din:
secțiune de mitraliere. Grupul se com
de foc. . :
3 baterii, iar bateria din 426 guri

se COm"Grupul de obuziere, corp în parie,
depozit şi
pune din: 3—4 baterii, 1 baterie de
|

1 secţiune de mitraliere.

|

:

sau aerone-Pentru lupta în contra avioanelor,
aivă cel puţin:
telor, trebue ca'fiecare regiment să

sistem Deo baterie speciălă (a 6-a sau a 9-a), de specială.
iţiune
port, Krupp, sau altul identic, cu mun
puri de
gruă
dinat
9. Artileria Călăreaţă, form

tuit din 3 baterii şi:
baterii. Fiecare grup € consti
raliere. Aceste unităţi trebuesc.

o secțiune de mit

irage în bătaie
înzestrate cu tunuri, carisă poată
+
unghiuri foarte mari..
şi în direcțiune subt

mată din grupuri de:
3. Artileria de munte, for
Grupul
ri şi de obuziere de munte.

baterii de tunu
| baterie de depoe constituit din 3—4 "baterii,
Batetia din 4 tu
zit şi 1 secţiune de „mitraliere.
Na
Sa
nuri, sau obuziere.

de artilerie,
Pentru a dă mijloace de luptă trupei rejurările Qiune, marş şi luptă, când împ

în staț

bateriele, sau. parcurile,
aduce să-şi apere singură
na.
şi conductorilor carabi
trebue a dă servanţilor
|

|

,

automatic.
cavalerieiîn locul pistolului
din timp de pace, SruE bine ca, în organizarea
să fie împărţite în:
purile de artilerie. de munte
pe cât e posibil, acologarnizoanele. de munte şi,
La

25360

unde se găsesc batalioane de
vânători (de ex.
Târgu-Jiu

lui, Râmnicu-Vâlcei,

Curtea

de Arge;
Vălenii de Munte, Târgu-Ocna,
Piatra-Neamţ, ete.

Astfel, se va puteă face ins
trucțiunea specială :
grupulul în legătură cu instru
cţiunea batalionului

4. Artileria grea de Armată,
e formată din gru
puri de
baterii de tunuri cu tragere
răp

ede şi d
obuziere de calibru mijlociu (de
ex.: tunul de 10
mm şi de 130 mm şi obuzie
rulde 150 mm). Gru

pul se compune din 3—4
baterii, iar bateria din
guri de foc. Utilitatea acestei
artilerii fiind astăz
"deplin demonstrată, armata
noastră va trebui.în
zestrată cu un material uşo
r transportabil, cu mu:
nițiuni în cantitate mare
şi cu mijloace cari să asi:
gure

deplina aprovizionare a gur
ilor

de foc.
5. Artileria de Poziţiune şi
de Asediu, Desvoltatea ce au luat, în răsboiul
ruso-japonez din Mana:
-ciuria şi mai

cu samă în răsboiul de astă
zi, bătăliele de poziţiuni şi de
asediu, impunc să dăm o
solidă organizare acestei.
artilerie, carea fost l4-

„sată uitării în cele maj mul
te şi mai mari armate
“europene. În ade

văr, dacă exceptăm pe
Germania
“si pe Austria, nu vom găsi
îna
int
e de acest răsboiu
nici în Franţa,

nici “în Rusia, nici
în Anglia, cel
imai mic. început
de reorganizare,
sau de comPlectare, a acestei
artilerii învechită şi
în neputinţă
e

LI

IND.

37

ii de
de a se acordă cu L trebuinţele unei mari bătăl
poziţiune, sau de asediu.
cel mai
In Franţa,ggurele de foc de asediu, de

1880;
mare calibru erau mortierele de 270 min md.

md. 1890.
şi cel mai nou, tunul scurt de 155 mm
obuzieIn Anglia, calibrul cel mai mare. eră
rul de 205,2 mm.
1904 - obuIn Rusia, tunul de 152, 41 mm md.

228 mm
zierul 150 min md. 1909 şi mortierul de
principiu;
md. 1887. In 1919, Rusia a "admis, în
mortierul de.
obuzierele de 203 şi 228,6 mm şi
aceste guri de
20 mm; nu se ştie însă dacă
armatei a
foc figurează astăzi în parcurile
it efect: a con”
-Răsboiul de astăzi a avut un îndo
sacrat folosul

rugereă
calibrelor: mari pentru: dest

anţe mari (morîntăririlor şi obstacolelor dela dist
e mecanică în
tierele de 240 şi de.305 cu tracţiun
şi mortierele de
Austria ; tunul lung de 38 cm.
foc
; şi folosul gurelor de
260 şi 420 în Germania)
mici, pentru baterea
- cu tragere curbă la distanţe
cuni sunt
şanțurilor-defensive în luptele apropiate, tunurile
iu,
em vech
mortierele neghintuite de sist

aruncătoare. de-bombe de sistem Krupp şi, în fine;

Dumitrescu : Ari
a” Maiărului c. S.
afi
ogr
mon
ea:
ved
erile europ
se
1) A
grea şi de asediu la put
leria ce câmp, de munte,
neşti. Bucureşti, 1915.

————————
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“aruncătoarele-de-mine (minenwerfer)

de: calib
mare (245 Mm
Arlileria de pozițiune şi de
asediu trebue
să ce
"Ţină: tunuri de asediu,
obuziere şi mortiere

calibru mijlociu şi mare;
mortiere
de foc speciale pentru aruncarea mici și g
bombelor
"minelor; şi guri de foc
pentru
„tra acroplanelori şi aeronefelor. tragerea în co
Pentru

înlesnirea

instrucţiunii: şi uşurarea m
bilizării e. bine ca fiecare
corp de trupă să 1
cuprindă decât
_ “Această.

o singură categorie de
guri de îo

artilerie -e constituită

-:Şi batalioane,

i

din

regimen

aa

"Un regiment e format
din 2 sau mai „mul
„batalioane, .]! Companie.
de depozit şi servicie:
parcului. Batalionul
e- constituit din 3—4
con
-"Panii, cari
număr

foc

- Ja mobilizare se : transformă.
întru

de. baterii; potrivit cu
numărul gurilor d
afectate

cor paniei: „Bateria: cuprinde
2

„guri de foc,
Aa
Un: batalion, Corp
în parte,
“multe
Companii,

|
Si
are 2 sau ma

] companie
viciele parcului şi atelierelor, de depozit şi ser.
. *
o
Parcul: unui corp

de asediu. cuprinde :. Mate
rialul de artilerie
şi muniţiunile ]
ui, cu organele și
materialul de
transport: animale

(date prin rechi-

e

me

239

ziţiune) și hamuri, cale î erată îngustă de campanie

camioane-automobile şi auto-tractoare;

i Atelierele pentru repararea şi întreţinerea mate-

riatilui şi pentru manipularea muniţiunilor. Aceste

ateliere sunt organizate ca să: se poată mobiliză |
şi însoți parcul corpului în -operaţiunile de campanie. Personalul “lor e dat de compania de
a
E
|
depozit ;
Secţiunea de proiectoare şi secţiunea de ba-

loane, cu personalul lor;..

E

* aa

artileriei

„Secţiunea pionierilor: şi telefoniştilor

cu materialul special

(săpători,

lemnari, ferari,

mecanici, electriciani, telefonişti, etc.).
6. Artileria de

cetate. şi de

boiul de astăzi a făcut să

coastă.

crească

-

Dacă răs-

importanța

artileriei pe câmpul de bătaie şi să fixeze
mult ideile asupra. acţiunii ei tactice,

|

-

mai

în, ceeace

de cetate el a făcut să se vadă
priveşte artileria

limpede, inutilitatea şi chiar. primejdia . cetăților

lipsite de o artilerie în stare.de a: luptă cu arti-

Da
a
leria atacului.
sprijinit
s'a
lor
atacul
le,
De când există . cetăţi
de- aruncare şi
pe întrebuințarea instrumentelor

de destrugere, fie că s'au chianiat onagre sau bafie că sau
liste înainte de întrebuinţarea pulberii,

ere (pive)
Chiamat Bombarde, tunuri SAU" morti
d
după întrebuințarea pulberii.

..
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- “Cu timpul, mulţămită progreselor
canică, metalurgie şi himie, arta
de
a destruge s'a desvoltat mai răpe
de
a apără şi de a conservă, după
cum

făcute de
a atacă ș
decât art:
și mnijloa

de a nimici Vieaţa s'au înmu
lțit şi s'au îmb:
> Tăţit mult mai uşor şi mai
răpede decât ştiinţa
„a

0 apără în contra atâtor agen
ți destrugăt
„Progresele. făcute 'dela 187
0 încoace, şi mai
samă dela 1886, de artileri
e, adică. de instrum
tele de destrugere, au fost uim
itoare şi au dep:
chiar aşteptăr

N

ile celor maj convinşi

artileriști. |
Nenorocire pentru cetăţi, progre
sele artileriei

„au

folosit decât atacului (exceptând
Germani

„Căci, cei

cari încredinţase cetăților

apărarea te
toriului, au crezut. că „echilibrul
dobâ
ndit du
„1886 între tun şi fortificaţiu
ne se mănţineă înc
Grija cetățilo
r şi armamentului lor
fiind nesoc

tită, echilibrul

s'a Tupt, şi puterea
de destruge

a atacului a învins put
erea

de rezistență a înt:
„Tirilor şi puterea
de luptă a apărării.
Puterea
:de rezistență a unei
cetăţi e datăd

puterea de rezistență

şi

de acțiune a trei facto
ri
tăria fortificaţiunilor
— adică puterea lor
de re
zistență pasivă în Polr

iva acţiunii destrugătoare
tunului atacului
; acţiunea tunului
cetăţii, adici
Puterea lui de Tezisten
ță

activă,

care trebue să
fie egală şi de semn
contrar cu acţiunea tunul
ui

a

are

e
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.

i,
atacului ; şi, în fine, acţiunea garnizoanei. cetăţi

ae

care trebue să fie activă'şi agresivă.

nă Ni
- Dacă o cetate se poate apără cu.0 garnizoa
de calitate inferioară celor
constituită din trupe
regulă.
cari O atacă, nu trebue să aplicăm! aceeaşi
aceasta a
„şi artileriei sale. Ori, tocmai credinţa

i. În
domnit în toate cercurile militare până astăz

apără în
general, s'a crezut că O cetate se.poate
număr suficient
mod cuviincios dacă i se dă un
imea frontului
de guri de foc, calculat după lung

de puterea lorde acsău de apărare, indifererit
lor sa

ţiune; şi, astfel judecând,

apărarea

cetăți

şi unui,armament
încredinţat unor trupe mediocre
|
lasat.
învechit 'şi de multeori „chiar dec
rea
t cetăților lor sta
De altfel, ţărele, cari au crea
greşală: de a da
aceasta, au căzut şi într'o altă
cu cetăde asediu, menită să lupte
uitării artileria
. Şi Franţa,

unile întărite
țile— și implicit cu poziţi
în greşala aceasta./şi Ialia, şi Anglia au „căzut
4, un reviîn Rusia găsim, înain te de 191

“Numai
ăţămintelor răsboiului
rement de. idei datorit înv cient însă pentru a
insufi
Tuso-japonez, revirement
a celei
iei de asediu şi deci
asigură calitatea atiler
utîn alte ţări nu

petrec
de cetate. Şi ceeace sa ți. Noi le-am imitat,
lase indife! ren

a putut să ne- |
|
şi încă cu prisosinţă.
un
ncţi ile lor, eu nu am
sa
şi
le
ee
id
şi
d
ân
sc
no
Cu
16
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„_

i

fost de loc .surpriris când am aflat soarta
ce au
„avut unele cetăţi, cu reputaţiune foarte.
bună, în

răsboiul de faţă. Ele au fost atacate de armat
ele

"germane

şi austriace, “singure în Europa

cari nu

au nesocotit valoarea cetăților şi, implicit,
a mij“ .loacelor de apărare şi de atac. Cunoscân
d cauza,

mă aşteptam la efect. Sa
_:
Pentru-a îndreptă' starea de astăzi, trebue să
» facem ceeace fac şi vor face toate armat
ele: tre'bue să dăm o bună organizare artileriei de cetate,
„Şi, pentru aceasta, trebue să precizăm
ce se înţe-

lege prin artilerie de cetate.

|

După cum prin cetate nu se înțelege numai în- |

tăririle

permanente, cari nu-i constituesc decât
scheletul, ci şi cele din ințervale, precu
rn şi cele
dinainte
ă şi dinapoia liniei principale de
apărare,
cari se fac după mobilizarea arma
tei şi îi for-

mează adevăratul

trup, tot aşi şi artileria din
întăriri nu .constitueşte decât arma
mentul de siguranţăal cetăţii. Adevăratul ei arma
ment de:
luptăe cel care se aşază în intervale
şi înaintea
liniei
principale, şi care se acumulează
în sectorul

sau sectoarele âtăcate de vrăj
maş.

Forturile

şi
fortişoarele formează umerii, sau
punctele de spijin

ale cetăţii, meiuit
. să-şi
e desfășoare acţiunea lor,
puternică,
când atacul va ajun

ge în preajma liniei
principale a apărării,
iar” adevăratele organe
de

E
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amentul
luptă sunt întăririle din intervale, cu arm

riele
lor puternic şi mobil, menit să lupte cu bate facă
ale atacului, să se mişte şi să
puternice
oricât de
faţă atacului, ori de. unde as 'veni şi
puternic ar îi.

a

_

a?

nizate astiel
Intăririte permanente trebuiesc orga
s
formele lor: să fie greu de atin

ca, prin tăria şi

invulnerabilitatea.,
şi de distrus şi să poată asigură

organelor lor de luptă

şi păstrarea muniţiunilor

ţii.
până în momentul “asaltului cetă
să fie în stare
Armamentul din intervale trebue
între -apărare şi
de a păstră neatins echilibrul.
ţă a unei cetăţi să . atac, aşă ca durata de rezisten
u ale garnizoanei
fie dată de mijloacele de trai
nu de mijloacele de
şi populaţiunii din oraş, iar
p
luptă.
acţiune ale organelor sale de
casemate trebue să
Artileria din cupole şi din
ru a
iţiune sâu de câmp, pent
e.
de .poz
aivă şi afet
ririle aflate în sectoarele
puteă fi. scoasă din întă
în sectoarele atăcate.
neatăcate şi întrebuințată
va
artileria de cetate se
Aceste fiind aşezate,
î5
următoare :
organiză după normele
mente, batalioane, sau
Ea va fi formată din regi
_
.
detașamente. - _

2—4 batalioane,
Un regiment se compune diniciele materialului.
şi serv
1 companie de depozit
ConiBatalionul are 3—4 companii.
de artilerie.
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_pania la mobilizare se
împarte într'un număr de
baterii potrivit - cu numă
rul . gurelor de foc pe
„cari le serveş
prinde toate
sunt

dintre

Un
3—6

armate

ele;

te; Armamentul

unui. batalion cu

categoriile gurelor de.
foc

întăririle

N

Permanente,

sau

e

cu car
intervale

batalion, corp în parte, se
compune din
companii,

ciele materialului

1 companie de depozit şi
servide artilerie;

|
Un detăşament se compune
din
1—
9
com
pan
ii,
1 pluton de depozit
şi serviciele materialului
de
artilerie, .
.
a
I
a
În regula gen
erală, trupele de artile
rie de cetate,
afectate unei 'cetăți, sau
unui loc întărit, formează
corp.de
ur

Când

i e stătătoare, .
sin
- p

o cetate. sau

artilerie fixă (în cupole
.

„mobilă

(din intervale),

un loc

întărit, cuprinde

şi Casemate). şi artileri
e

unitățile

cari constituesc:
corpul de trupă, se împart
proporţional în: unităţi de

forturi (sau de grupur
i) şi unităţi de inaa
| NE
Serviciele materialului
de artilerie cuprind
Materialul de artile
:

iervale.

'de intervale;

„ Depozitele

cărcare;

rie fixă şi parcul arti
leriei
5

de "muniţiuni

i

A

şi

atelierele

de în-

Se

Atelierele Pentru
repararea şi într
eţinerea ar-

045

mamentului cetăţii. (celelalte . servicii, arătate la .
artileria de asediu şi de poziţiune, sunt îndeplinite

de trupele de geniu afectate cețăţii),
b) Artileria de rezervă. Cuprinde artileria de
câmp, formată din. regimente de tunuri şi din!
regimente sau grupuri . de obuziere.
Regimentul e constituit din: 2—9 grupuri de
baterii; 1 baterie de depozit! şi-l secție de mitraliere: Grupul are 3 baterii. Un regiment are
1—92 baterii cu efectiv normal şi cadrele active
necesare pentru celelalte baterii. . .
Grupul de obuziere are: 3—t bateiii ; 1 ba1 secţiune. de. mitraliere. Una

terie de depozit şi

din baterii are efectivul. normal;
“un cadru activ.

c) Artileria de miliții

celelalte numai

e formată. din baterii

un cadru
de câte 4 tunuri. Fiecare baterie are
nat cu
insărci
activ, de 1 sergent şi. 3 soldaţi,

|
întreținerea materialului.
nuNumărul. baterielor . trebue să corespundă
miliții.
mărului regimentelor de infanterie de
4:

Geniul.

ale de Pioneri
Geniul cuprinde : Frupele “speci
Armei.

şi de Comunicaţiuni

şi Stabilimentele

a trupelor de geniu nu
Organizarea de astăzi
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are nici: desvoitarea,

nici

aşezarea .„potrivită Cl

lucrul. ce li se: cere în răsboiu.

Nea ijunsul orga

nizării constatat îîn răsboiul ruso- -japonez ne fuises

semnalat de scrieriie. mai multor dinstinşi ofiţer
„ruşi, între cari citez pe colonelii de StatMajo
N. A. Danilov și Neznamov. Cel dintâiu a con
„.. chis în conferințele făcute ln Academia de Răsboii
din Petrograd că „neajunsurile acestei organiză!
adăogite la celelalte, au determinat perderea râs
boiului“. Generalul Langlois a semnalat şi e
neajunsurile cari existau şi în armata franceză
„Neajungerea trupelor de artilerie şi dă geniu îi
armata franceză este bătătoare la ochi. Aces
lucru: e: Ssupărător, mai cu samă dacă
se ţin
samă

de însemnătatea

ce

ieau aceste doă arm!

în tactica modernă, însemnătate. atât de acuzat:
în cele din urmă răsboae: şi în deosebi în Mand
ciuria“ (Questions de dâfense nationale),

Eu însumi am semnalat insuficiența trupelo

de Geniu

în armata

noastră

şi slaba lor orga

„nizare (Doctrina, Disciplina şi Iniţiativa, 1907)

„De atunci şi până astăzi, trupele noastre spe:

ciale au mers tot înapoi, fie din
cauză că i s'a
nesocotit rostul, fie din cauze - necuno
scute nod,
fie din cauza că ele au fost
silite să cedeze pasul
nevoilor
celorlalte

arme

şi servicii “ale armatei,
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'loar
deși colaborare
necontenit crescând.

Armata germană,

cu

celelate

arme
N

a Mers
ae

răsCare aveă la începutul

ii),
de pioneri (cu 4 compan
"poiului 35 batalioane
rul
rit considerabil numă
la mobilizare le-a: spo
ui unităţi de re- -

creat no
companielor, şi a mai
landsturim, pentru nouele
zervă, de landwehr şi de
rul
putem spune că: numă
formaţiuni, aşă încât
nd
câ
întreit. de
r
r îndoit şi chia
batalioanelos'a
Da

îi
“a început răsboiul. .

SE

la contribuţiune PUS
a
e
car
,
ăzi
ast
Răsboiul de
ut o deosebită între=
fac
a
ei,
inţ
şti
e
ţel
toate for
e ale
de Jucru şi:-de acţiun
le
ce
oa
jl
mi
de
în
buinţare
statările, . ce sunt

trupelorde Geniu;

şi con

piopele noastre de
tru
:
t
sun
,
ez
ul
drept să form
din punctul de vedere
i,
un
ţi
ca
ni
mu
co
de
nieri şi
toate oblistare să satisfacă
în
nt
su
du
numeric,
(această constaul
boi
răs
ne
pu
im
din 1913,
gaţiunile ce li

în scurta campanie
tare am făcut-o şi
de pionieri
singur batalion
un
că
ut.
văz
mată
_când sa
-unui COrP - de, ar Cort
cta
afe
,
i'
ăn
mp
de 3 co
al 4-lea, afectat

batalionul
_— cum, de pildă,
la grele
care a. fost pus
;
tă
ma
ar
de
pului IV
insuficient) ; iar
re
rşi
ăvâ
des
CU
es
încercări— este
organizării, al . înz

re al
nice
diri punctul” de vede
şi al pregătirii teh lt
c
hni
tec
al
eri
ut de celela
trării cu mat
cu progresul făc
faţă
sunt în regres
pt

48
„arme, Organizarea lor este
aproape cea din 1884,
iar instrucţiunea technică mult
mai înapoiată.
O reorganizare radicală se imp
une, reorganizare pe care o. schiţez. astf
el :
-:a) Geniul activ, cuprinde:
Trupele speciale
„ de Pionieri şi de Comunicaţ
iuni şi Stăbilimentele
Geniului.
a

“ Trupele sunt :
„1. Trupele

|

de Pionieri şi de Comunicaţiun
i de

Câmp, constituite din: 4) Trupe de Piobieri de câm
p,

organizate în .
' batalioane. Batalionul
e constituit din: 6 comPănii, din cari3 active
şi 3 de cadre ; şi 1 com-

pânie de depozit. La mob
ilizare, batalionul se
desdoeşte în doă batalioan
e a 3.compânii, câte .
„unul. de fiecare diviziune
de. armată,
b) Trupe de Comunicaţiun
e câmp, cari cuprind
următoarele specialităţi
;

Trupele de telegrafie şi de
telefonie, cu şi fără.
„fir. Aceste trupe
sunt organizate în'
batalioane.
Un batalion cuprinde
: 4—6 companii, 1
com" Panie de depozit
şi
rialului. Serviciul

prinde . materialul

serviciul parcului şi
al mateparcului şi al materi
alului cude răsb

oiu ; atelierele
de în(reţinere şi Teparaţi
une ; şi instalațiunile
ŞI experienţe .
de
studii
D
>.
e

o
Trupele de lucrător
i electriciani
(însărcinate cu

7

7
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serviciul luminatului electric, proiectoarelor foto-

electrice şi instalaţiunilor electrice la armate), or-.
ganizate în batalioane. Un batalion cuprinde: .
3-A companii, 1 companie de depozit şi ser|
viciul parculuişi materialului ;
Trupele de Pontonieri, se împart în: pontonieri de fluvii, cari aparţin armatei; şi ponto-

aieri de riuri, cari aparţin corpurilor, sau diviziunilor, de armată. *Aceste trupe sunt organizate

in batalioane. Un batalion cuprinde : 3—6 com-..
serviciul matepanii, | câmpanie de depozit şi
i
a
sialului şi parcului ;
căilor
Trupele de Căi Ferate, pentru serviciul

Ele sunt
ferate normale şi căilor ferate înguste.

cuprinde:
organizate în batalioane. In batalion
şi serviciul
3-6 compănii, | companie de depozit

;
materialului de cale şi de poduri de campanie

Trupele de automobilişti (conductori-rmecanici)-

Batalionul cuprinde : 3—4 companii, din cari una
activă şi celelalte, de cadre; 1 companie de. de-şi
de reparaţiuni
pozit şi. serviciele atelierelor
e pus
parcului. - Corpul

automobiliştilor voluntari

acestui
sub controlul şi autoritatea comandantului
N
i
corp.

necesar
Şcoalele: pentru formarea personalului
şi celei de rezervă, pentru toate -

armatei active

-950.

A

„aceste. specialităţi, funcţionează

corp de trupă.
2. Trupele

pe lângă fie

o

N

de Pionieri.şi de Comunicaţiun

„Cetate, cuprind:

o

4) Trupele de Pionieri de Cetate, cari
treb

să aivă o organizare şi. o instrucţiune
deose
de a trupelor de câmp. Ele sunt crea
te în vede

trebuinţelor apărării şi, la nevoie,
a atacului c

ților.: De

aceea, inștrucțiunea

săpătorului şi

narului trebue să fie mult mai
desvoltată di
la celelalte trupe de pionieri ; cu
un cuvânt,
trebue să aivă în vedere -atacul şi
apărarea
tăților şi poziţiunilor. întărite
.
"Trupele de Piotieride Cetate
sunt afectate
tăților şi locurilor întărite,
şi de aceea sunt or
niza

te în batalioane şi. deta
şamente.

Batalionul

e constituit din : 3 comp
panie de depozit; şi serviciul mate ănii; 1 ce
rialului şi de
zitului de

geniu al cetăţii din care face
parte.
"mobilizare companiele
se dedublează,
„ Detaşamentul se compune
din: 1—2 compar
1 ploton
de

depozit ; şi serviciul

material

ului
depozitului de geniu. al cetăţii,
sau al loculuiî
tărit.

La mobiliza

re, companiele se dedubleaz
b) Trupele de Comunicaţiuni
de Cetate su
organiza
„talionul

te în batalioane şi în deta
şamente. B
e format
din: 3—4

y

compănii;

[ con

co

e

291.

panie de

şi al.
depozit şi cerviciul . materialului

compus din:
depozitului cetăţii. Detaşamentul e
şi serviciul
1.9 companii; 1 ploton de depozit,
întărit. .
materialului şi depozitul locului.
, e organizat ca.
Batalionul, ca şi detaşamentul
referitoare la co-să cuprindă toate specialităţile
pa
a
municaţiuni, adică :
] companii.
9_—
ate;
2—1 companii de căi fer

şi fără.fir ; electride telegrafie şi teleionie cu
fixe şi mobile;. ă
ciani şi proiectoare foto-ele ctrice ăţile cap-de-:
la cet
1 companie. de pontonieri,
|
_
“pod;
aviaţiune şi aeronefe
de
ie
an
mp
1—1/, co
şi cicliști. ..
i, motociclişti
1 ploton de automobilişt
de pozitelor e împărţit
Serviciul. materialului şi
pul de
câte specia lităţi -are cor

în atâtea secţiuni

|
|
* comunicațiuni.
de trupele de Pioin
pr
cu
ă,
rv
ze
re
de
b) Geniul
ne
ganizate în batalioa
nieri şi de Comunica ţiuni, or

u
de trupă are un cadr
şi companii. Fiecare corp
a.
re
rcinat cu | Conserva
activ în timpde pace, însă
ui,.
lui tehnic al corpul
alu
eri
mat
şi
ui
tul
men
ipa
ech
tehnice aerea instrucţiunii
in
eţ
tr
în
cu
şi
um
prec
bilizare.

mo
"trupei ce îi este afec tată la

Li
,

ae

5

|

Trupele

de Aviaţiune

şi Aerostaţiune

Intrebuințarea dată,
în ră

sboiul de astăzi, acestei
“noui. arme a fost
pe atâtde mare şi
neașteptat

pe cât. de. mari şi:
neaşteptate au fost
progresele
-“Făcute de na

vi

Baţiunea aer
| iană şi de tehnica com
“Strucţiunii aparatelor
de sburaț şi de plutit
în
„aer. Cu un an
înaiate de Tăsboiu, apa
ratele de
nu erau considerate
decât ca un simplu
de a face recunoaşte

aviaţiune

mijloc
ri aeriane, tactice sau
„ Strategice, la distan
ţe mijlocii. In răsboiul,
care se
de
sfăşoară

de

rezece luni, nu numa
„Văzut dându-li-sşae sesp
o. largă întrebuințare ila că am
recu
„“Moaşteri pe câmp

acțiunii,

ul tactic, înainte şi pe
timpul

niz numai

că le-am văzut executând
re-

znente de luptă, capabile
de a concură cu celelalte

Aceeaşi

constatare,

deşi

pe o scară mai mică,
am făcut şi Pentru
aeronete, Intrebuinţar
ea dată
4 ar ta germană ze
pp
el
Heaţă maap
in
el
or
este o îndrăzlicare.a acesto
r monştri
aeriani
Pediţiunile ofensive
la distanţe mari (citez la er
atacuLA

4
)
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"ombardările:

seamă

cu

şi mai

rile Parisului,

devină

să

1915). Ele tind

Londrei în Octobre

nişte adevărate torpiloare aeriene.
ca.
Rezultatele dobândite fac să se înscric în tehni

risboiului o nouă armă luptătoare, care şi-a
şi de
pregătit prima evoluţiuneîn acest răsboiu,
care va trebui să ţinem

organizarea armatelor

în viitor la

sama

mult

şi apărării

teritoriului.

dat,

E interesant de studiat lupta ce sa

acest răsboiu,

în

beligcranţi pentru stăpânirea

între

Franţa,

aerului. La început,

care sc credea pa-

de Gertria aviaţiunii, sa văzut lăsată în urmă
incursiuni
mania și în acest domeniu. Indrăsneţele
dovedeşte aale faubelor asupra Parisului nec

întreceastaÎ), Aviaţiunea franceză nu s'a lăsat
cută

mult

şi-a

ci

timp,

vânt

luat

răpede;

și

ciu pe front
astăzi numărul aeroplanelor în servi
la mobilizare. Tipuri
e de şapte ori mai mare ca
ori mai punoui au apărut

cu

motori.de

trei

cu
ternici decât cei vechi, sau chiar

mai

mulţi

motori.

ori
Greutatea transportabilă s'a făcut de trei
de acţiune

mai mare;

raza

deji mare,

a crescut

sa

dublat;

în proporţie

,

iuţala,

de 2 la 5

aise (Le Jour1) Ch. Humbert. La Reveil de VAviation Frang
"
ra! du îi Skptembre 1915).
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|

-

numărul şcoalelor de aviațiune s'aa înmulţit, el
pregătesc nu numai piloţi: dar şi imecanici, mon„tori, conductori, mitraliori. Aviaţiunea franceză
-a lucrat

cu

stărtință

şi

spor,

“spune că-şi impune” voința
franceze trec.

Dar,

şi

pe

şi

astăzi

puten

unde escadrilei:

aviațiunea”

germană

lu

“crează din! răsputeri pentru a dobândi, cel puţia

„echilibrul perdut ; şi, din - lupta

aceasta uriașă,

va eşi învingător, când răsboiul. se va
sfârşi
“nici Franţa, şi. nici Germania, ci omul, care
va
ajunge în fine să stăpânească căile netocite aie
aerului,

iar pe. mormintele atâtor sute

de eroi

“căzuți în lupta lor pentru patrie şi pentru ciți- |

lizaţiune,

se va înălță monumentul

lui Icar, întâiul

luptător

neperitor al

şi cel dintâi învins.

“Neapărat' că în viitoarele răsboaie, beligeranţ
ii

;se vor folosi de căile aeriane pentru următoar
ele
operaţiuni : :

-

Pe câmpul tactic, supravegherea flanc
urilor;
„recunoaşterea mişcărilor de trupe ce se
fac în2poia frontului de luptă al 'inim
icului;. descoperiea țintelor vrăjmaşe asupra cărora
artileria
trebue să-şi îndrepteze focul; „observarea
efectului tragerii asupra țintelor
vrăjmașe şi comi
nicarea observaţiunilor făcu
te; concurarea la

“acţiune prin bombardarea

-de trupe

vrăjmaşe ;

|

artileriei

şi

masselor
9

2%

Pe teatrul
irontului de
bombardare
lucrările de

de operaţiuni, expediţiuni -înapoia
.
operaţiuni, pentru a destruge prin
gările principale-ale căilor ferate,
deartă ale căilor de comunicaţiuni,

pozitele militare,

centrele

de

rostațiunc, cartierele generale

aviaţiune

și de ae-

ale armatelor, ctc.;

| |

în ţara vrăj- .
Pe teatrul de răsboiu, incursiunile

de comuni-.
maşă pentru a-i destruge: nodurile
ort al

de transp
caţiuni, parcurile . materialului
tei, centrele de .
căilor ferate, * depozitele. arma
etc.;
icele, uzinele, porturile,
aprovizionare, ' fabr

poziţiune, pentru.
In răsboiul de asediu şi de.
la destru-

a destruge,

sau

ă concură

cu artileria

depozitele,
gerca întăririlor; pentru a destruge concură cu
ru A
fabricele, uzinele ; în fine, pent
trupele .
ea” spărturei, pe 'unde
artileria la executar
frontul de
atăcătoare voesc să străpungă

luptă

acetăţii..
al vrăjmașului, sau linia întărită
trebui priDeci, aeronautica militară nu Vatei, ci ca O
soriu folositor arma

vită ca un acce
egală cu celelalte
armă de luptă, de o însemnătate
se cade a-i da o
arme luptătoare; și, de aceea,
e corespunizăătoare între
Organizare, şi O desvoltare
Si
buinţării ei în răsboiu. -- |
ne,
impu
sc
care
ri,
In vederea acestei “esvoltă
trebue

a 5-a armă,
acronautica militară, devenită

în legea de orgasă iee ființă de sine stătătoare

26.

|

|

-nizare a armatei şi să fie reprez
entată în Administraţiunea Răsboiului printr'o nou
ă direcţiune:
Direcţiunea Aeronavigaţiunii. e

“Organizarea, ce trebue dată, ar pute
ă fi urmă:

toarea:

Trupele

-

de navigaţiune aeriană cuprind :
Cor:

pul. aerostierilor şi Corpul aviatori
lor.

1. Corpul aerostierilor este însărcin
at cu ser-

„viciul

baloan' el
libeor
re şi baloanelor

captive.

Acest 'corp cuprinde un batalion
cu: 2—4 companii ; 1: companie de depozit şi
serviciile materialului,. atelierelor şi parcului
. _
|
“Pe lângă acest corp funcţionează o
şcoală de
construcţiuni de aparate, de mec
anici şi de na- |

" Vigaţiune aeriană.

Lc

a

9. Corpul: aviatorilor. este însă
rcinat cu serviciul aeroplanelor, şi e constituit
din: un batalion

„Şi din detaşamente de aviatori, Bat
alionul e for“mat
1

din: 5 companii (din care patru de
cadre);

companie

de depozit şi serviciul materialului
,

atelierelorşi parcului.

„Pe

|

lângă acest corp funcţionează:
o şcoală de
construcțiuni şi de reparatu
ri. de aparate, de pi“loţi, de observatori şi de
mitraliori.
|
Detaşamentele de aviatori
sunt organizate: în
secțiuni împărțite la centrele .de
aviaţiune şi la

257
.

e

fiecare regiune teritorială

cetăţi. In principiu,în

trebue să existeun centru de aviațiune.

|

Un parc 'de avioane trebue să conţină aeroplane: pentru regularea şi: conducerea tragerii
u :
artilerii; pentru recunoaşteri şi luptă; şi pentr

bombardări.

o

|

-

„6. Marina.

„lege speMarina militară e organizată printr'o

le urmă-.
cială, care ar trebui modificată pe baze

ce i se
toare, pentru -a-i “asigură desvoltarea.
a
A
a
cuvine. .
andamente,
Marina militară cuprinde: Com
şi pentru Fluvii.
Trupe şi Stabilimente pentru Mare
în: trupe maria) Trupele active se împari
constituesc:
time şi trupe „fluviale, cu cari se

boin de
-răsr
de lo
echipajele vase
marine; echipajele - vaselor de
unităţile însărcinate cu

mare şi sub-

răsboiu fluviale;

apărarea. fixă a porturi-

a - de aviatori
lor maritime -şi fluviale; secţiune
de hidro-aeroplane a
pentru serviciul escadrilei
|
îi

i

marinei militare.

b) Trupele, de: rezervă,

cari constituesc

echi-

ale marinei militare şi
pajele vaselor de rezervă
în. vase de răsvaselor de comerţ transformate
|
“|
„boiu, sau în vase de transport.
-
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Za Corpul

Se

Tehnic al, Artileriei, Geniului

şi Marinei.

zice că. directorul unei mari uzine elveţiane

întorcându-se din Germania, ar fi făcut

toarea

declarare:

„Simpatiele

mele

urmă-

personale le

trămit Angliei şi Franţei, dar trebue să mărtu-

risesc că admir mult organizarea Germanilor. In
ora de față, aceştia fabrică mii de mitraliere şi

de aeroplane, şi submarine cu duzinele. Pentru

"a răsbi.în acest răsboiu, aliaţii trebuesc să
desChidă ochii şi să dee chestiunii rmecanicei
mai

„mare atenţiune! decât chestiunii oamenilor
(„Le
Temps“, 17 Aout 1915).
Ia
|

Mărturisirea aceasta

concordă

cu părerea ce

se manifestă pretutindeni astăzi, şi în deosebi
în
Franţa, unde s'au hesocotit prea mult timp
stăruinţele. puse. de Germani, dela. 1870
încoace

ca să facă din

industria militară o industrie na-

țională, stăruinţă pe care am găsit-o şi în
Austria.

„Armamentul remarcabil. al armatei
germane,
rezistenţa ce ea opuue tutulor naţiu
nilor strânse

împotriva ei, meşteșugirea aparatelor,

telor, uneltelor militare şi de destrugereinstrumen, de cari

„Ştiu

si

se folosească,

ne

arată

Şi voința şi uşurinţa cu cari

în

acelaş

Germanii

timp

au pus
în folosul industriei particular
e a răsboiului.
des-

7

le luate mai . adesa
coperirile tehnice şi industria
|
aa
dela străini“ 2).
în timp de cincizeci
Cecace a făcut Germania
sale:
de ani, fac astăzi rivalele
m. cu
Germania, lucrează acu

Franţa imitând
stăruinţă ca să

Creuzot întrun labo-:
prefacă marile uzine dela
tele
industriei militare; şi lup

rator naționkl al
îndârjite, cari se dau' pe

răsboiului, nu sunt

cepută la Creusot

teatrul

occidental

decât -continuarea

al

luptei, în-

şi
şi - Essen „între Schneider a
De

Krupp. .
la începutul.răsboiului
Dacă Franţa sa găsit
t, dacă în loc de,
lec
omp
nec
nt
ame
arm
un
cu
rate de 'aerodrom,

avioase de luptă aveă apa
de organizare a mijloacauza o găsim în lipsa
răzlețe, fără „direcţiune,
celor productive, lăsate
stența pe câ!“ în Gerfăra orientare şi. fără asi lucrează în interesul
cei cari
mania o. găsesc toți
apărării naţionale.

- -

în
“Dacă Rusia a intrat

mari
mentul necesar. unei

|

zu

răspoiu fără
anmate

şi unui

armalung

tă, din cauza lipsei
sili
t
fos
a
ea.
ă
dac
răsboiu,
cu
urăsească Galiţia cucerită

de muniţiuni,
să pără
n
a, cauza. € că nu
atâtea sacrificii şi» apoi, Poloni: țilizeze nemărgi-.
a ştiut, sau nu sa gândit, să u
Daniel
1) industria Guerriere Aliemande, par

Hebdomadaire, Paris 1915).
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„Z0U
nitele ei forţe productive pentru.
a-şi organiză o
industrie militară, — |

Dar, pentru țările mari, cu
6 bogată industrie,
„ greşalele, oricât de mari, se
pot repară. Acolo

se găsesc stabilimente şi uzine
private, acolo se
găsesc bra
ţe de lucru şi specialişti, eșiţi
sau nu
din rândurile armatei, cari lesn
e se pot mobiliză

şi pune la: lucru. De pild: ăIn Fra
nţa, doi mari
specialişti,
Col

onelii Deport şi Rimailho,
orgaNizatorii artileriei cu care ea
se mândreşte, părăsise de
mult armata din cauză că ]i
se

atinsese
“dreptul la înaintare, pe. cari
îl sprijineau cu serviciele aduse, şi pe cari dor
eau să le continue,
armatei. Intr'o ţară ca Fra
nţa, cu 0 industrie
militară

desvoltată,

interesele

armatei

nu au suferit mult prin plecarea lor,
fiindcă lucrul început
în serviciul armatei, ei Pau
continuat în industria
„ militară privată; şi astă
zi Franţa le datoreşte o
bună parte. din victoriele
dobândite. Dar, dacă
lucrurile s'ar fi petrecut într
'o ţară fără industrie, .
aceşti mari specialişti,
depărtaţi din armată fără

voia lor, ar fi fost două:
puteri perdute, căci ei
nu ar fi avut decât două dru
muri de urmat:să. .
îmbrăţişeze o

altă meserie, sau să-şi ofer
e ser-

viciele străinătăţii.

e

a
Astăzi, când experienţa
răsboiului ne-a deschis
Ochii, ca să Putem ved
eă mai bine cum se
pre-.
.
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găteşte o 'armatăde răsboiu, şi să pricepem mai

lesne ce însemnează "partea materială a acestei
pregătiri, cred că nimeni nu va mai nesocoti

însemnătatea servicielor ce sunt chiamaţi să aducă

armatei tehnicianii militari, oricare ar fi specia-

litatea lor; şi că toţi vor fi cu-mine ca'să re,
- cunoască că trebue a li se creă o situaţiune legală
ă”
care să le asigure o carieră onorabilă în armat
în raport cu capacitatea lor şi cu serviciele ce
nu
li să. cer. Specialiştii trebuesc încurajați, . iar

nesocotiţi, şi datoria noastră este'să găsim mij-

cul-:
loacele legale prin cari să-i îndemnăm a-şi

â O părăsi
tivă şi desăvârşi specialitatea, iar nu
în. rânasigură O carieră mai bună,
pentru a-şi

for- .
durile camarazilor luptători. Specialiştii se
pace, şi niciodată .
„ mează cu greu în timp de
.
_nu se pot improviză la mobilizare. înaintărilor .
asupra
Legea dinainte, şi actuală,
trebuinţă, a
în armată, ţinând samă de această

specialiştilor. Autoru
admis înaintarea pe loc a
facă-un “mare bine
legii a voit prin aceasta să
armata nu are 0 lege de -

armatei. Dar, fiindcă
întâmpină
cadre, aplicarea acestei dispoziţiuni
peardă efecmari greutăţi, greutăţi cari fac să-şi

celui ochit
tul, sau să producă un. efect opus.
decât trei ani de când
de legiuitor, Nu au trecut
c dejă ofiţeri foarte.

se aplică legea şi se găses
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„capabili în specialitatea lor, cari regretă că au
„beneficiat
'de. art. 74, fiindcă, în loc să le asigure, le-a compromis “cariera ; iar alţii cari bine

* „cuvintează art. 74 fiindcă, fără.să aivă
o spe:
cialitate 'bine definită, au putut să iee grade mii
"mult sau mai -puţin, meritate, |
N

„Pentru a asigură cariere ofiţerilor de diferite

"specialităţi şi a curmă abuzurile ce
se pot face
prin aplicarea şi neaplicarea

legii de înaintare,

trebuesc legi speciale, cari să definească
organizarea şi ierarhia diteritelor corpuri de
specialişti,

„identice cu legile speciale cari organizează
corpul

ofiţerilor: sanitari, corpul inginerilor marinei
militare, ete.

„Pe

temeiul

acestor

consideraţiuni,

formulez

organizarea corpurilor tehnice ale Artileriei,.
Geniului
şi Marinei militare :

|

|

4) Corpul tehnic al Artileriei e compus
din:
I. Ofiţeri de artilerie specializaţi,
ofiţeri: de

administraţiune de artilerie şi . personalul
civil:
ingineri-constructori,
"ingineri
- electriciani,

ingi„eri mecanici, ingineri de mine,
himişti, mecanici, mae
ştri şi submaeştri lucrători,
desemnatori;
2. Trupa lucrătorilor de art
ilerie, constituită
în batalioane, sau compan

ii,

şi lucr

ători-civili.
Intregul personal tehnic
şi-.lucrătorii civili fac

parle din rezerva

Corpului

tehnice

al Artileriei..
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e compus din:
b) Corpul tehnic al. Geniului
specializaţi, ofiţerii de ad-

1. Ofițerii de geniu
ministraţiune de geniu

.

şi personalul civil: arhi-

ingineri-mecanici, in- |
tecţi, ingineri-constructori,
conductori de lucrări, gineri-clectriciani, mecanici,
|
.
desemnatori, silvicultori;
din .
de geniu, constituită
lucrătorilor
Trupa
2.
şi lucrătorii civili.
companii, plotoane şi secţiuni
rezerva
Intregul personal

civil

face parte

Corpului tehnic al Geniului..
„*

din

Sa

Marinei, cuprinde :
al
tehnic
Corpul.
"c)
corpul ofiofiţerilor-ingineri navali,

1. Corpul
maeștrilor militari, ingijerilor-mecanici, corpul
maeştri-lucrători, : de-

neri-electriciani, mecanici,
Si
e
_semnatori ;
civili.
militari şi lucrătorii
2. Trupă lucrătorilor
face parte din rezerva

civil
- Intregul personal:

corpului

tehnic al

marinei

militare.

.

icii diverse.
"8. Tsupeşi serv
A
a) Trupele :
tituit din: trupe
ns
co
,
or
il
er
ic
ăn
Gr
1. Corpul
ârnă
de mâărină. El at
şi
e
ri
le
va
ca
disde infanterie, de
în tot ce priveşte
iu
bo
ăs
'R
de
„de Ministerul
strucțiunea
raţiunea Şi in
st
ni
mi
ad
,
.
ia
ciplina, justiţ
'o lege specială
tr
in
pr
t
za
ni
ga
or
militară, şi este

24
. Trupele -de infanterie sunt. cons
tituite în regimente de grăniceri active, cari
în timp de rășboiu se pot. întruni în brigade, și
încadră în armat

a de “operaţiuni. Ele vor mobi
liza, când armata 'va trece pe picior de
răsboiu, regimente,
sau batalioane, de rezervă, cari
vor fi trămise

la armata

de operaţiuni, sau. vor concur
ă la paza

„ fruntarielor,
: Trupele

E

te

|

de cavalerie, „organizate în plot
oane,

şi trupele de marină, Organizate
în companii, sunt
exclusiv
-2.

. întrebuințate pentru paza
fruntarielor.

Corpul Jandarmilor Urbani şi
Rurali,

ganizat :printr'o lege specială
, 'este

or-

compus din
legiuni, după numărul regiun
ilor teritoriale. Legiunea e

compusă din 1-—3
„trebuinţe. Batalionul *e compus batalioane, după
din 2—4 com“panii. Fiecare companie
are. un: ploton de jandarmi călări, compus dintr'uia
număr de jandarmi,
variabil. după
trebuinţe,
Corpul jandarmilor atârnă
de

Răsboiu

Sa
Ministerul de

în tot ce: priveşte discipli
na, justiția şi

administraţiunea.

Ai

Ia
3. Trupele de tren, sunt
organizate în divizioane.. Divizionul e com
pus din 2—3 escadroan
e
active, şi

un escadron de depozit.
Escadroanele
la mobilizare se dedubl
ează pentru a formă
4—6
N

|
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corespunde
escadroane. Numărul divizioanelor
i
regiunilor teritoriale.
te în comniza
orga
t
sun
4. Trupele Sanitare
al diviziunilor. de
paăii, numărul lor este egal cu
compania se de--..
armată active. La mobilizare,
|
“dublează pentru. a formă. doă.

5. Trupele

de

Lucrători

de

A diministraţiune

după numărul resunt organizate în batalioane
on are. 8—4 comgiunilor teritoriale. Un. Batali
La mo-

de depozit.
panii aclive şi | companie
ă : O parte merge
bilizăre unităţile Şe' dedubleaz
rămâne la

O parte
la Armată şi la Etape,. iar
cărora sunt afectate
entele administrative

stabilim
aceste nu s'au închis...
din timp de pace, dacă
în €sRemontă sunt organizate

6. Trupele de
aceste se. dedublează
cadroane. La mobilizare
de. remontă, cari
pentru a formă escadroanele
merg cu armata.
e
b) Stabilimentele :
de fabricaţiune, de

leriei :
1: Stabilimentele Arti
.
; depozitele; poligoai
un
ţi
ra
pa
re
de
i,
construcţiun
ări şi: expei ienţe ale
rc
ce
în
de
e
el
ar
to
ra
nele şi labo
,
Artileriei ;
Aa
2. Idem, ale. 'Geniului ;
uni şi de

e . de construcţi
3. Porturile ; şantierel
. Marinei ;;
Teparaţiuni ; depozitele
„a
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4. Spitalele, sanatoriele. şi depozitele . sanitare

ale: armatei; -

- „5. Fabricele,

|

Ă

|

atelierele şi depozitele” de echi-

pament ale armatei;
E
"6. Fabricele .şi depozitele. de hrană, furaje și
combustibil ;
o
|
7.

Hergheliele

armatei.

şi depozitele

de

a

remontă

ale

Justiţia Militară.

„Nevoia de a se modifică organizarea și admi-

nistrerea Justiţiei Militare se simte cam de mult
în
„ armata noastră. Comisiuni de jurisconsulţi au
fost

însărcinate de Ministerul de Răsboiu cu acest stu:

diu, dar propunerile lor, subt forma de proiecte,
se odihnesc

departament,

cam

de mult în cartoanele

|

acestui

E

Eu cred că cea dintâi modificare,
ce trebue adusă justiţiei speciale a armatei,
stă în crearea unui

Corp de Justiţie Militară, din care
să se-recruteze

parchetul şi merbrii permanenţi ai
tribu

nalelor
„militare. Proptinerile ce fac se
rezumează astfel:
Justiţia Militară cuprinde: a) Consi
liele de Disciplină, Consiliele de Răsboiu,
Consi
liul
de ReviZune al Armatei, Curtea de
Casaţiune şi Pretorii
(numai în caz de răsboiu)
;
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care-!
justiţiei militare, din
r
ilo
ţer
ofi
pul
Cor
„5
ciali de pe lângă con
se numesc : comisarii spe
rpurilor de trupă ; raporsiliele de disciplină ale co
dede pe lângă consiliele
torii şi comisarii regeşti
rma; câte un judecător pe
răsboiu şi de reviziune
ţiune-

la Inalta Curte de Casa
„ment la consilii şi unul
unea de inspector-va îndeplini şi funcți
(acesta
itare);
general al Justiţiei Mil

|

şi secretarilor.
c) Corpul” grefierilor
ficrilor” iei militare şi al gre
tiţ
jus
r
ilo
ţer
ofi
Corpul
|
specială a Justiţiei Mi
ea
leg
n
pri
zat
ani
org
„va fi
litare.

|

Sa

a

Da

tar.
- imvăţământul Mili

7?

ă scară gradelor” at
to
pe
,
tă
ma
ar
Instrucţiunea în
o înfrățire desăr'
nt
di
tă
cu
tă
e
r,
'şi a specialităţilo
ică şi cea practică.
et
or
te
ea
ri
iu
cţ
ru
st
practică
vârşită între in
de practică, nici
tă
ca
fi
ri
ve
ne
ie
Nici teor
ebue să adimitem în
”

-

:

E

rie, Bu tr
_mesprijinită -pe „teo r. :
ta
învățământul mili

!

E

ă

R

|

cule un laborator de e”!
fi
să
ue
eb
tr
lă
mplect pr
- Orice şcoa
Ne dee gradaţi co
să
re
ca
,
ră
ta
li
înmi
tură
amentul; sau-â
nd
ma
co
tă
ci
er
sau Spe-:
gătiți pentru a ex
vine: gradului,
ea, ce re
deplini funcțiun i.
a

r
cializării, militarulu
e ntale, cari Vo
am
nd
fu
e
el
pi
ci
Aceste sunt prin
N
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„=

“trebui să călăuzască organizarea
învățământului
pentru” formarea cadielor arm
atei noastre.

Instrucţiunea în armată se face în
Şcoalele Mi-

litare, ale Statului,

2) Instrucţiunea
-deşte în unitatea
țiunea de carte a
„deşte în Scoalele

sauîn cele

Private.

militară a soldatului se dobândin' care el face parte. Instrucsoldaţilor analfabeți se dobânde Adulţi ale corpurilor de

trupă şi ale servicielor armatei.
..

i
d) Instrucţiunea: gradelor, infe
rioare se” dobân-deş

te în. Şcoalele Regimentare
ale corpurilor de
“trupă şi

ale servicielor armatei: Ea
se desvoltă în
Şcoalele armatei; şcoalele
pregătitoare pentru

„sub-ofiţerii reangajaţi ; şcoalele
sub-ofiţerilor „de
Tezervă ; şcoala de tragere
cu armele de.foc;
Şco
ala

de gimnastică,

scrima şi înn

otare; Şcoalele marinei! militare; şcoa
lele diferitelor servicii

şi. specialități: ale armatei.
-€) Instrucţiunea

1.

a

ofiţerilor se: dobândeşte:

In. Şcoalele Pregătitoare
de ofițeri. activi şi
de diferite arme şi serv
icii;
2. In Şcoalele Speciale
ale: Infanteriei, Cavaleriei, Artileriei, Geniului,
Marinei şi Aeronauticei;
de rezervă,

3. In Şcoalele de. Spe
cializare ale armatei,
ale
Statului, sau din
străinătate ;

L în Şcoala Superioar
ă de Răsboiu;
.
alele

de Medicină

Umană

|

şi Veteri-

"20%
ituţiunile: .
aară, în Şcoala de Farmacie, şi în Inst
sau din.”
de apiicaţiuni . medico-militare din ţară,

tar;
străinătate, peatru ofiţerii corpului sani
Științifice, .
6. In Instituţiunile şi Laboratoarele

ele de:
în Stabihmentele industriale,în Poligoan
erii:
în Şantierele navale, pentru ofiţ
încercări şi

specializaţi; .
„de artilerie, de geniuşi de marină,
sau
al armatei,
Î. In Stabilimentele industriale

ru ofierii de: .
private, din ţară şi străinătate, pent

administraţiune şi de intendenţă;

ru ofițerii cari se.
8.. În Şcoalele de Drept, pent

.
destină. corpului. de Justiţie: Militară

i.
Compunerea Unităţiior Har
armatei

Trupele

şi serviciele

Trupele

şi serviciele afecta

active şi de. re-

e, timp de pace în brigad
zervă sunt grupate. în
i de armată şi inspec
pur
cor
,
tă
ma
ar
de
diviziuni
e
țiuni de armată.
ute cetă ților şi loc

are autonomă.
rilor întărite au 0 grup să corespundă — afară
Aceste grupări, trebue
timp de ii. de pătaie.din
rine
e
de mici abat— eord
a
S
|
răsboiu,
Brigada
a) Arinata activă.

de infanterie

se

ei
comândamientul brigad
:
din
,
al
rm
no
e,
un
comp
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„Şi 2 regimente

de infanterie.

“şi

Unele brigade au

sau regiment,

de vânători.

un batalion,

„Brigada de cavalerie se compune din: coman-

-damentul brigadei şi 2 sau 3 regimente de cava„erie. In timp de răsboiu, gruparea se face după
:trebuințele

armatei, conform

ordinei de

bătaie.

"Brigada de cavalerie. mobilizată va “avea şi o

“companiede cicliști.
|
”
-- Brigada de artilerie se compune din: comanda-

mentul. brigadei şi 2 regimente de tunuri. Even:

“tual i se mai poate da: un grup, sau un regiment,

„-de obuziere. Brigâda mobilizată are o; secţiune
de avioane de recunoașteri pentru descoperirea
țintelor şi regularea tragerii,
„Diviziumea de armată cuprinde: comandamen-

tul diviziunii; 2 brigade (excepţional 3) de infan-

terie, în care intră şi. regimentul de vânători: 1

“regiment, sau o brigadă de cavalerie (în
timp
-de pace); 1 :brigadă de artilerie; “1
batalion de

„pionieri; trupe de administraţiune: trupe
sanitare;

trupe şi servicii. diverse. Pe picior de răsboi
u,
diviziunea cuprinde şi trupe de comunicaţi
uni şi
de aviaţiune. . *
|
Diviziunea de cavalerie. cuprinde : coman
da-

mentul diviziunii; 3—9 brigade de cavale
rie; |

„grup de artilerie
“grup de 3—9

călăreaţă (8—2

compănii

baterii); Un

de ciclişti (în răsboiu);

21

-

; 1 secţiune de
] secţiune de telegrafie uşoară
oane (în răsboiu); poduri uşoare; 1 secţiune de avi
itare (în răsboiu);
trupe de administraţiune şi san
a
servicii diverse.

comandamentul
Corpul de armată cuprinde:
ată (excepţional. 3 corpului; 2 diviziuni de arm boiu) ; „1 brigadă
în timp de pace, şi des în răs
(excep-

rieîn răsboiu
sau un regiment de cavale
de
grupuri de artilerie
țional în timp de pace);
secţiuni de” aeros-

munte şi grea

de

armată;

tieri şi aviatori; trupe

- :
de comunicaţiuni ; 1 com

,
panic de ciclişti (în răsboiu);

diverse.
b) Armata

trupe

şi

servicii

a

i

de rezervă. Brigada

de infanterie -

brigadei - şi 2 regicuprinde : comandamentul”
a
_.mente de rezervă.
şi în grunte
ime
reg
Artileria e constituită în'
e
ID
puri de baterii.
amentul

cuprinde : comand
„Regiunea teritorială
nte
infanterie ; 9_—4 regime
„Tegiunii ; 4 brigade de
de.
pe
tru
i” de baterii);
de artiterie (sau grupur
vicii diitare; trupe şi” ser
administraţiune şi: san
regiunii
boiu
verse. În timp de -ăs

comandamentul

amente
se transformă în 2 comand
ă
iar trupele de rezerv

cărora li se mai dă

de diviziune;

in 2 diviziuni de

trupe

celelalte

din

armată,

arnie,

în
diviziuni. de rezervă
i
une
a
ere
pun
com
aşă că
-
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răsboiisă fie aceeaşi ca a unei diviziuni
active.
c) Armata de-miliţii.. Regimentele de intan
.
teri
e şi bateriele de artilerie se grupează
, după

trebuinţele. stabilite prin- planul

de mobilizare,

„sau provocate de evenimentele răsboiul
ui, în: detaşamente,

brigade şi grupuri de brigade, căror
a:

Ji se afectează organele de comandament
şi serviciele riecesare..
De

4) Inspectoratele armatei - cuprind
organele
inspectoratelor,- cari în răsboiu se tran
sformă în

organe “de

comandament de armată (constituită
„ din corpuri 'de armată, sau din grup
uri de. diviZiuni de armată). Compunerea arma
telor este
determinată prin planul de mobilizare
al armatei

țării,

„

a

e) Garnizoanela cetăților şi locurilor întă rite.
„Cetatea Bucureşti formează
un comandament autonom, subt autoritatea căruia
cad în timp .de
„Pace toate trupele şi serviciele arma
tei aflate în
interiorul Cetăţii, afară - de „ser
viciele ” generale,
Cari sunt

puse

subt autoritarea directă

terului de Răsboiu.. |

a Minis-

„ Locurile întărite constituesc
comandamente, de
cari atârnă trupele speciale
şi serviciele ce le
Sunt afeclate. Ele sunt.
puse subt autoritatea co-

mandamentelor corpurilor de
armată pe teritoriul
cărora se găsesc.
.
a

amentul -.
1. Cetatea Bucureşti cuprinde : comand
Să
cetăţii, trupele şi serviciele diverse.

te;
Trupele: a) Trupele artileriei de ceta

tru-

unicaţiuni ale
- pele speciale de pionieri şi de. com
şi aviatori ale.
cetăţii, companiele de aerostieri
cetăţii;în timp de
interiorul cetăţii.

pace, toate trupele. aflate în
i
a

le, parcurile şi
b) Serviciele diverse: ateliere
atelierele şi dedepozitele 'Artileriei de cetate;
ilimentele adminispozitele Geniului cetăţii; stab
riorul” cetăţii.
trative şi sanitare din. inte

Organizarea

comandamentului

“

cetăţii în timp

legea_specială precum
' de răsboiu e -regulată de
răsboiului de asediu.
şi de regulamentul asupra
Ţării cuprind:
întărite din interiorul

2. Locurile
întărite, trupele speciale
comandamentele Jocurilor
prepionieri şi de comunicaţiuni,

de artileri=de,

ale locurilor întărite,
cum şi serviciele speciale
îruntarii cuprind,pe
de la
'3. Locurile întărite

lângă comandamente

şi

trupe

speciale,

garni-

toate
tituite din trupe de
cons
ă
ranţ
sigu
de
e
zoan
jlocită. a cosubt autoritatea nemi

puse
garnizoane
locurilor întărite. Aceste
lo:
mandanti
locurile întărite
mai tari,CU. câ +

armele

vor fi cu atât.
vor îi mai

aproape de

însemnătate mai mare.

vor aveă 0
se
În această categorie

fruntarii şi

15
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„ aşează toate locurile. întărite cari se vor găsi la
„mai puţin de. 2 zile de marş de fruntarii.

Impărțirea

teritoriului,

1 Dia pinctăl de vedere al organizării comandamentului armatei active, teritoriul României se
“împarte în

regiuni de

corp

de armată,

iar aceste

în regiuni de diviziuni de armată (21—3).. Numărul
regiunilor de corp de armată va atârnă de în-

tinderea teritoriului şi de populaţiunea Regatului.
Din purictul de vedere al organizării teritoriale;

teritoriul regatului se împarte în regiuni

terito-

riale corespunzătoare comandamentelor de corp
de armată.
|
Fiecare regiune teritorială se subtimparte în

sub-regiuni (4-6) teritoriale. Fiecare sub- -regiune

se împarte în cercuri teritoriale (2—3),
Regiunile teritoriale poartă aceleaşi numere ca
regiunile de corp de armată,
„De regulă,

nica.
ritoriale,

trupele

sunt. distribuite în gar-

din regiunile de comandament,
cărora

sau te- .

le aparţin şi unde se recrutează.

| Trupele cari nu intră, în compunerea marilor
unităţi, şi parte din cele aflate.
în apropierea.

nouelor fruntarii, se pot recrută din mai
multe

regiuni ale Regatului,

e

-
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z.

n3. Impărțirea teritoriului în regiuni de coma
cinci
dament şi teritoriale se poate modifică din

prin
în cinci ani, începând dela promulgarea legii,

luide mi„decret regesc, după autorizarea consiliu
regiunilor niştri. Mărirea şi micşorarea numărului

ca_nu'se poate face decât prin modificarea legii|

drelor şi a comandamentului militar.
face prin
Repartiţiunea şi deslocarea trupelor'se
Ministrului
înalt decret, motivat de un raportal
e
a
a
de Răsboiu.
teritoriul unui
Orice trupă aflată vremelnic pe
tea directă a
comandament este pusă sub autorita
a
acelui comandament.
Comandamentul
şi Organizarea

Armatei

Teritorială

_ Chestiunea separării

şi Militară

atribuţiunilor” comanda-

teritoriale a preocupat
„mentului de atribuţiunile
faţă,
itare înaintea răsboiului de

mult cercurile mil

brifost pus în capul” unei
iar pe mine decât am
ul să vă

am avut prilej
gade de infanterie. Acolo
lor de infanterie, cari
cuni comandanții regimente
per”

puse: din trupe
în vremea aceea. erau, com
de
ajunsese să fie copleşiţi

manente şi teritoriale,
itoriale, cărora
„nesfârşitele atribuţiuni ter

ei tre-
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-

- buiau să le dee toată ' munca zilei,
în paguba
” instrucţiunii trupei şi ofiţerilor şi
a pregătirei re-

gimentului de răsboiu.
Me
|
„De mare bine a fost descărcarea regi
mentelor
de infanterie de sarcinele. teritoriale
şi trecerea

acestor. sarcine asupra comandamente
lor de brigadă. De când s'a făcut aceasta,
comandamentele: regimentelor au: început să
învieze, iar tru_pele “să se. instruească şi să
se pregătească mai
bine de răsboiu.
|
ae

Trecând la comandamentul unei diviziun
i şi
apoi

la al unui corp de armată, am cons
tatat că
şi aceste nu “erau în realitate decâ
t niște organe

pr administrative, din

cauza multiplelor

„ administrative şi teritoriale. Servicie atribuțiuni
le recrutării
şi
mobilizării, _serviciele : admini
strative,

serviciu

l
sani- ta
îrigre
r,
unau mult şi progresiv sarcina
organelo

r. comandamentelor pe măsura
ce se înmulţiă numărul corpurilor
de trupă şi se organiză trupele de rezervă.

Prin crearea comandamentelor
trupelor de rezervă s'au descărcat comandame
ntele diviziunilor
active, dar s'a mărit sarcina
comandamentelor
corpurilo
firmat

r de armată,

şi mai

nistrative,

mult

şi prin aceasta sa con-

ființa

lor de

a

organe

admi-

Pentru a da înaltului com
andament putinţa. de-.
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a-şi îndeplini

pentru care a fost..

unica sarcină,

creat şi care singură-i justifică crearea, am între-

buințat în -organizarea ce propun principiul înpărţirii muncei:

am

lăset numai

instrucţiunea,

administraaţiunea. şi pregătirea de răsboiu a unităţilor active în sarcina comandamentelor de corp
-de armată ; şi am trecut asupra organelor teritoziale tot ceeace priveşte serviciul teritorial: recrutarea Şi mobilizarea

armatei;

instrucţiunea con-

tigentelor de rezervă şi de miliii, pregătirea militară a tinerimei, instrucţiunea pre şi post-regişi
mentară, pregătirea de răsboiu-a corpurilor

formațiunilor de rezervă şi “de -miliţii.

Inpărţind astfel munca şi descărcând organele

cari
comandamentului ărmatei active. de sarcini dee
să
nu le privesc, le vom îngădui nu numai
â trupelor. şi
tot interesul pregătirii de răsboiu
înşile
să se formeze
servicielor active, dar încă
Pe acest
la adevărata şcoală a comandamentului.

principiu am

aşezat cele ce urmează :

|
armate.
l. Regele este capul puterei
a
a, disciplina şi administraţiune

9, Instrucţiune

ru de Răsboiu prin:
armatei sunt conduse de Minist
coman-

armatei,
marele stat-major, inspectoratele
anele administrative şi judecă

damentele şi. org
toreşti militare.

Ia

Aa
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3, Organizarea şi Furicţioinarea. comandamen„telor active, cu trupele şi serviciele cari le conE stituesc, sunt independente de organizarea militată teritorială a Regatului şi sunt regulate de
„legea cadrelor şi comandamentului armatei.
Sub autoritatea comandamentelor active sunt
puse: |
Di
a
a) Trupele active
a
; serviciele active ;; depozitele 'şi stabilimentele. regionale;. formațiunile de
| răsboiu, cari 'se constituesc la mobilizare şi întră
în „compunere marelor uaități active;

d)

Comandamentele locurilor întărite şi 'cetă-

ților aflate pe teritoriul comandamentălor, afară
de cetatea Bucureşti, 'ccare. e. autonomă
;.

€) Serviciele 'şi stabilimentele destinate . servicielor generale'ale armatei cad sub supravegherea
„disciplinară a comandamentelor pe teritoriul
că„Tora. se găsesc, dar sunt puse sub supravegherea
şi controlul administrativ direct al ministerului
„de răsboiu. 4; Organizarea şi funcţionarea. comandaimeatelor teritoriale sunt următoarele
:
2) În capul unei regiuni teritoriale
stă un co-

mandant: al reginnii, cu

drepturile şi prerogati-

vele unui comandant de diviziune
de armată. In
capul unei Subregiuni teritoriale.
stă un cemandant al sub-regiurii „cu drepturile
şi prerogali-

pe
ă. În capul unui
vele unui comandant. de brigad
al cercului cu
cerc teritorial stă un comandant
de
vele unui. comandant
drepturile şi prerogati
|
regiment.

a

i

de regiuni sunt:
5) Atribuţiunile comandanților iişi rechiziţiue recrutării, mobilizăr
Serviciel

nilor militare;

o

|

a contingentelor de re- Controlul şi instrucţiune
.
îi
zervă şi de miliții;
trugătirea de răsboiu a
Comandamentul şi pre
o
miliții.
- pelor de rezervă şi de
“de rezervă ;.
Instrucţiunea ofiţerilor
pentru

gătirea tinerimei
Instrucţiunea fizică şi pre întreţinerea instruc-

şi
serviciul militar, precum

tingendinelor fizice a con
itu
apt
şi
re
ita
mil
ii
țiun
ții. de rezervă şi de mili
telor de complectare,
comanţiuni le îndeplinesc
Toate aceste atribu
prin serviciele regio-

riăle
danţii regiunilor. terito

le în. subt ordine.
te
en
am
nd
ma
co
in
:pr
şi
le
„ma
itoriale sunt de drept

ter
Comandanții regiunilor iziunile de armată de
din div
ă
comandanţi ai unia
de diviziuni de rezerv
ui
pul
gru
al
sau
ă,
rezerv
.
regiuni.
teritoriul

unei

r de regiuni teilo
anț
and
com
ea
tat
ori
Subt aut
de repele şi formațiunile
ritoriale sunt puse tru

mobilizate

pe

teritoriale.
precum şi serviciele
ții,
mili
de
şi
ă
zerv

- aflate pe

cuprinsul unei

regiuni.
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7) Comandanții sub-regiunil
or teritoșiale “au
„subt autoritatea lor: :
|
|

Trupele de rezervă şi 'de mili
ții şi serviciele
aflatepe teritoriul lor: regime
ntele, sau: batalio

anele, de infanterie; regimentele,
sau grupurile
„de artilerie; batalioanele, sau
“companiele,

de
trupe speciale de pionieri şi
comunicaţiuni ; formaţiun

ile de răsboiu sanitare şi adm
inistrative,
destinate marilor unități de
rezervă...

„În sarcina lor cad:

Atribuţiunile privitoare la recrut
are, mobilizare
„Şi rechiziţiuni militare;
j

„ Supravegherea şi călăuzirea'
societăților de educaţiune fizică şi de pregăt
ire militară, aflate pe

teritoriul unci sub-regiuni. .

Ei sunt de 'drept comandanţi ai a
brigadelor de:
infanterie de rez
ervă,

cari se mobilizează pe
te-

Titoriul unei sub-regiuni,

a

d) Comandanții cercurilor
teritoriale au urmă„toarele

atribuţiuni:
a
N
Instruirea contingentelor
de rezervă, aflate pe .
teritoriul unui
Instruirea

infanteriei ; -

Cerc, cari aparţin infanteri
ei;
contigentelor de miliții,
cari aparţin

Sa

a
Instruirea şi pregătirea
de răsboiu a regimentelor de infant
erie de rezervă din

teritoriul cercului,
Aceste îndatoriri se îndepl
inesc de comandanții
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cercurilor teritoriale cu ajutorul cadrului permanent al regimentelor de rezervă;
Serviciul recrutării, mobilizării

şi rechiziţiuni-

lor militare, pe cari le îndeplinesc

cu “ajutorul -

personalului Cercurilor teritoriale;
de educaInspectarea şi controlul societăţilor

jiune fizică şi de pregătire militară,

rurale, aflate

pe teritoriul "cercurilor,

urbane

şi

în confor-

-

Sa
mitate cu legea specială. ..
de drept
sunt
e
Comandanții cercurilor teritorial
terie de recomandanţi ai regimentelor de infan
-

zervă mobilizate pe teritoriul lor.

Artileriei sau
Instruirea rezervelor, cari aparţin
r
tar, cade în sarcina comandanțilo

Tenului „mili

rvă. Tastruirea rezertrupelor de artilerie.de “reze
trupelor speciale :de Geniu cade

velor destinate

de rezervă.
în sarcina trupelor speciale
de miliții sunt in- .
Miliţianii destinaţi artilerii
ă. e de artileriede rezerv

struiți de trupel

i şi inspectoratele
Inspectoratele Armate
|
Arme şi Servicii.

|

de

. a) Inspectoratele

armatei

sunt : înalte

organe

ire în timp de pace
ăt
eg
pr
de
şi
,
ne
iu
cţ
ru
de inst
'de răsboiu.

şi de comandament

în timp
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|

În pace:

ele asigură uniformitatea instrucţiunii

„şi desvoltarea ei în: conformitate ci înalt
ele ordine regeşti şi cu directivele ministerul
ui de răsboiu ; supraveghează „pregătirea de
răsboiu a

comandamentelor, „trupelor şi

servicielor;

propuneri Regelui, prin Ministerul

Pentru îmbunătăţirea armatei..
- In

răsboiu,

inspectorii

fac

de Răsboiu,

de _ armată

-comandă,

“prin delegațiune dată de Rege, o
armată. Ei pot
"comandă, „tot prin' delegaţiune, un grup
de armate sau întreaga armată „a ţări
i.

Armata
are trei inspectorate : două pentru ar-

mata activă şi unu pentru

armata de

rezervă

şi cea: de miliții.
Me
i
d) Inspectoratele. de arme şi servi
cii. sunt organe tehnice, menite să supr
avegheze aplicarea

“tehnică a regulamentelor armelor
luptătoare şi a
servicielor armatei, precum „şi să.
asigure prin.
concursu
l lor înzestrarea armatei cu tot
ce-i tre-

bue pentru a trăi, a se întruni
şi a face
In armată sunt irmătoarele inspectorate
„ Inspectoratul Corpului de stat
-majorşi
“Iei superioare de.Răsboiu;
- |
+ Inspectoratul Infanteriei şi al şcoa
lelor

răsboiul.
tehnice:
al Şcoa-

Armei;
Inspectoratul Cavaleriei şi al
şcoa
lelo
r
şi stabilimentelor Armei;
_î
-. |
|
|
Inspectoratul.

Artileriei şi al şcoalelor
Armei ;

283.

Inspectoratul Trupelor speciale de Pionieri şi
Comunicaţiunişi al. şcoalelor Armei;
„„. Inspectoratul Trupelor de Aeronavigaţiune, al:
_şcoalelor -şi stabilimentelor . Armei ;
Inspectoratul şcoalelor Marinei, al stabilimen=
"telor maritime şi fluviale ale. Armei;
lorInspectoratul. armamentului şi stabilimente
siexplo
,
pentru! fabricarea armelor, muniţiunilor

bilelor şi: trăsurelor armatei,

-

şi al depozitelor”

Artileriei.
amentului:
Inspectoratul fortificaţiunilor, cazarm
lor şi depoşi domeniului arinatei, al stabilimente
-zitelor Geniului ; -

inistrativ, servi-Inspectoratul personalului adm

administra-cielor, stabilimentelor şi depozitelor.

administrative;
tive şi al şcoalelor speciale
tâlelor,.

itar, spi
Insvectoratul personalului san
speciale ;
Gepozitelor sanitareşi şcoalelor

Inspectoratul J ustiţiei. Militare.Mobilizarea

armatei.

i se înţelege. tre-1. Prin mobilizarea armate
răsboiu şi trecerea
cerei arimatei pe ' picior de.
de Răsboiu a tutulor”
subt autoritatea Ministerului
u publice, demijloacelor materiale,

private “sa

u a. face 'răsboiul.
cari armata are nevoie „pentr

264

.

„„. Trecerea armatei

pe picior de răsboiu se face

prin decret regesc, care trehue să hotărască : dacă

mobilizarea

priveşte întreaga armată, sau numai

o parte din ea; ziua trecerii armatei pe picior
de răsboiu.

A

a

Demobilizarea, adică readucerea

armatei

"picior de pace, se face tot prin decret

pe

regesc.

2. “Mobilizarea armatei e pregătită din timp de
pace, după instrucţiunile date de Marele Stat-Major

şi în conformitate
„

cu

prescripţiunile regulamen-

tului asupra mobilizării armatei.

Direcţiunile căilor ferate ale statului şi priva
te,

|

Serviciele 'navigaţiunii fluviale şi maritime
, Direcțiunea poştelor, telegrafelor şi telefoanel
or pun
la dispoziţiunea Ministerului de Răsb
oiu perso-

- nalul şi materialul necesar

armatei,

din ziua de-

i

aa

cretării mobilizării până la trecerea
armatei
picior de pace...

|

pe .

Lucrările pregătitoare
de mobilizare, în legă-

"tură

cu

aceste

direcţiuni şi servicii, se comunică

la timp de statul-major al armatei

direcţiunilor

Şi servicielor respective.
3. Mobilizarea industrială şi
sanitară

„găteşte

iuni
|

din

timp

de pace

speciale mixte-

|
se pre-

de următoarele comi-

Aa

|
Comisiunea pentru industria
armamentului, mu
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şi.
explosibelelor, materialului teckhnic

niţiunilor,

o

de transporturi ;
Comisiunea

pentru

e

industria alimentară şi a.
-

îmbrăcămintei;

/
- Comisiunea: sanitară.
este ide a pune la disScopul acestei mobilizăr

isvoarele de:
pozițiunea armatei în răsboiu toate
ine şi spori
producţiune ale ţării, pentru a întreţ

sămijloacele de luptă, de traiu şi de îngrijirea
nătăţii,

de

cari o armată are totdeauna nevoe-

pentru a duce
Lucrările

un răsboit de lungă

comisiunilor

durată.

mixte servesc

ca

bază

izarea staMinisterului de Răsboiu : pentru mobil
lor personal.
bilimentelor industriale cu întregul
sa-

a serviciului
de exploatare; pentru organizare
i şi îndestularea ar- nitar militar în interiorul ţări
ei sănătăţii trupelor..
matei cu tot ce trebue îngrijir

ior de răsboiu,
4. La trecerea armatei pe pic
corp de armată, de:
comândamentele active de
înlocuesc, la partea
diviziune şi de brigadă se
sedentare ale:
.sedentară, prin comanc lamentele le constituite:
itoria
regiunilor. şi: sub-regiunilor ter
de mobilizare.
prin lucrările pregătitoare
,
. mobilizare - se hotărăşte
5. Prin lucrărilede.
.
A
în vederea fiecării ipoteze:
sc când:

Numărul armatelor,

cari se constitue

răsboiu ;
armata trece pe picior de

Ea
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“Gruparea trupelor de. miliții în brigade şi
de“taşamente pentru a fi întrebuințate : în interior,
-ca să acopere fruntariele amenințate şi să
păzască
depozitele şi. comunicaţiunile din zona,
.sau zomele,. de' concentrare ; “în afară, ca să
păzască

diniele de concentrare până la spatele armatelor

„-de operaţiuni ; De
Determinarea garnizoanelor de siguranță ce se
lasă Cetăţii Bucureşti şi, eventual,

Şi locuri întărite; -

- Trupele de miliții,

|
întrebuințate

altor cetăţi

|
în interiorul

“țării : la paza căilor de comunicaţiuni ;
la mănținerea ordinei publice în oraşeşi în regiunile
„agitate (sau suspecte).de unde au plecat
trupele
active şi de rezervă; la paza penitenciarelor,
iuchisorilor Statului şi Armatei, depozitelor,
fabricelor,

uzinelor şi tutulor 'stabilimentelor de
pro-

“ducţiune'ale armatei, sau rechiziţionate
de armată.

Organizarea Comandamentelor Arm
atei

de Rezervă

|.

şi da [tiliţii şi Organizarea

„vicielor teritoriale.

Sero

o

]. Personalul

1, Comandamentul
toriale cuprinde:

unei Regiuni Militare terii

987.
1 Comândant al Regiunii, general de diviziune
sau de brigadă.
a) Serviciul

NE

_

|

de Stat-Major

compus

|

din:

1 Cap de Stat-Major al comandamentului, locotenent-colonel sau maior;

1 Ajutor, maior. sau căpitan;
1 Cap al biuroului de Recrutare,

|
Mobilizare .

.
şi Rechiziţiunii, căpitan;
1 Cap al biuroului Instrucțiunii rezerviştilor şi

milițienilor şi al Pregătirii miliiare, 1 căpitan.
D) Serviciul Intendenţei : „1 Cap al Intendenţei regiunii teritoriale,

tendent locotenent-colonel sau maior;
1 Cap de biurou, 'intendent-căpitan ;
1 Comptabil

torcăpitan.

in-

|

al comandamentului, administra-

.

e

|
A
c). Serviciul Sanitar:
enent1 Cap al serviciului regiunii, medic locot

E
|
|
E
colonei ;
1 Cap'de biurou, medic-căpitan ;
ăpitan.
1 Comptapil în materii, administrator-c
ndamentului ;
d) Serviciul Secretariatului coma
civil; 1 Registrator-Arhivar, funcţionar
ila serviciu,
':8 Secretari

straţiune ;

sub-ofiţeri

DE

- 2, Comandant al sub-regiunii,
gadă, sau colonel-brigadier. -

de admin

e
de bri-.

general
i

„288

a) Serviciul de Stat-Major: |

1 Cap

1

al serviciului, maior

|
sa

căpitan;

Cap al biroului recrutării, mobilizării şi

chiziţiunilor, căpitan;

1 Cap al biroului instrucţiunii, căpitan;
d) Serviciul independenţei:
A
1 Capalbiroului intendenţei, intendent-căpita

„1. Contabil al comanda mentul, „administi
tor-căpitan;
n
E
€) Secretariatul

„1

comandantului :!

Registrator- Arhivar, funcţionar civil:

„5 Secretari, sub-ofiţeri de administraţiune
;
9%. Personal unui Cerc Teritorial cuprinde
:
1 Comandant al cercului, colonel;

i

1 Cap al serviciului recrutării „şi mobilizări
maior sau căpitan;
|
Ei
|
"1 Cap al serviciului recensământului şi
rech

zițiunilor militare, căpitan;

1

|

Cap al serviciului instrucţiunii pregătitoar

şi de perfecționare militară, căpitan;
l Registratortarhivar, 'sub-ofiţer
„de. admini
strațiune ; ”
6 Secretari,

4. Pentru

sub-ofiţeri

de. administraţiune.

conducerea instrucţiunii
militare a
contingentelor
înainte de încorporare (contingen-

tele de 19 şi 20 ani), a contingentelor
de rezervă

şi de miliții, precumşi pentru supravegherea in-
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“strucțiunii

pregătitoare: militare. şi de perfecţio-

nare, fiecare Cerc Teritorial e împărţit în patru,
a
sau mai multe, ocoale militare. .
counui
In fiecare ocol se va găsi 'rezidenţă
mandament de. ocol, constituit din:
1 Comandamental ocolului, căpitan;

|
2 Instructori, plotonieri; |
sau
4 Ajutori-Instructori, 'sub-ofiţeri, reangajaţi

în termen.
Comandanții

E

De

ocoalelor militare sunt şi agenţii

cercurilor. te-

de execuţiune ai comandamentelor

mobilizării,
ritoriale pentru îndeplinirea servicielor

şi rechiziţiunilor milirectutării, recensământului
sub-ofiţerii. instructori,
tare, Ei, cu plotonierii şi
re-

fac parte din. cadrul

activ al regimentului de

:

ză

-

ate co:nandamenielor şi
2. Relaţiunile de serviciu Autorităţile militare.
ielor teritoriale cu
servic

esunilor teritoriale cor
Comandamentele regi
te
toa
ul de Răsboiu pentru
pund direct cu Minister
rutare, . mobilizare,
chestiunile privitoa re: la rec are ; la instruci milit
recensământ | şi „rechiziţiun
ătitoare şi.

țiunea militară,
la educaţiunea

la instrucțiunea preg

fizică-:

a Miritatea directă
Ele funcţionează, su b auto
19
i
Li

i
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“nisterului de Răsboiu, care o exercită
prin urm
. toarele organe :
Mae
a
„Marele Stat-Major, pentru
tot ce privește
„viciele recrutării, mobilizării şi rechiziţiunilor se
n
litare ;

n

a

Ia

"Inspectoratul Armatei de Rezervă
și de Mili
pentru tot ce priveşte personalul, instrucţiuni
pregătitoare militară şi educaţiuned fizică
; instru

_țiunea - contingentelor. de rezervă
şi de miliții;

„ înstrucţiunea

„de miliții;

corpurilor de. trupă de rezervă

Inspectoratele tehuice. militare,

pentru

„priveşte pregătirea mobilizării industriale tot «
şi sau
„tare
a ţării; şi:
aa
N
- Comandamentele corpurilor de
armată, pentr
toate chestiunile privitoare.
Ia justiţia inilitară,
_. Comandamentele regiunilor
teritoriale comu
“nică direct cu comandamentele
corpurilor de ar

mată,

diviziunilor

de armată, cetăților şi locu
„rilor întărite, diviziunilor
de cavalerie şi marine
militare,
pentru toate cele privitoare
la îndepli

_nirea. servicielor mobilizării,

țiilor cari le interesează,

recrutării şi rechizi

e

7

„2. Comandamentele Sub-regiunilor
'militare te.
ritoriale atârnă direct
de comanda mentele regiu„ilor teritoriale” respective.
Ele pot comunică direct cu comandamentele”
diviziunilor

de armată,
e

291.
brigadelor,. corpurilor de trupă şi cu serviciile
active pentru toate cele privitoare la. îndeplinirea
serviciului

mobilizării,

recrutării şi rechizițiunilor

.
militare.
3. Comandamentele cercurilor teritoriale” militare atârnă direct de comandamentele sub-regiunilor teritoriale. Ele pot comunică direct cu corpurile de trupă şi cu serviciele active pentru tot
ce priveşte serviciul mobilizării, recrutării Şi re- .
|
|
chizițiunilor militare.
4. Relaţiunile dintre aceste comandamente şi
cele aflate în garnizoanele lor de. rezidență se
regulează de prescripțiunile regulamentelor asupra
serviciului în garnizoană şi asupra. serviciului interior al corpurilor de trupă.
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