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| Introducere _ 
Da) 

Am scris această carle — și peniru :popor,.unde ideile 
ei, suni adânc. cunoscute şi mai. ales simţile de- mult — 
am scris-o însă, irebue să o măriurisesc, în primul mnd 
peniru cercurile noasire largi inteleciuale,  pehiru - lumea 
noasiră polilică, peniru spiritele jilerare și numai în: urmă 
de toi pentru specialişii, - ae ii 
Am erezut că e bine să ac cunoscul, acestei -păluri 

inieligente a noastră, :câleva adesăruri, eâleva formule şi 
chiar câleva faple, pe care masa poporului nosiru, cu 
palrunderea ei elementară şi cu inslinelul său sigur, nu 
le-a ignoral, ci dinpolrivă, le-a proclamat. cea dinlâi şi 
cu tărie de mul, 
- Este curioasă psihologia socielăţii noastre, mai dles în 
revmnuri de mari greutăți și de mari prejaceri morale 

Sunt lucruri de o însemnălale decisivă, care pălrind 
„în coștiinla publică, de jos în'sus, în loc să urmeze;. 
drumul firesc, de a porni întâi, de acolo de sus, de:unde 
sirâtuceșie lumina și inleligenla. i ae 

Ia noi fenomenul contrar, nu e rar, șie suficient să 
cităm anul dir cazurile remarcabile ale epocei' noastre 
peniru 'ca să înfelegem, cât de mare e lipsa dă idei conducătoare, în clasa noasiră cultă, “și ce compăiisalii ne oferi, în această criză, foria mare a masei ânbhima  



  

De atgur că numele Măratului A foraacin e destul de 
popular în toate părjile, dar-nu't jermaYaclivă, vigu- 
roasă şi cu drepl cuvânt miscătoaNeârd. ezistă î2 lară 
sau în lumea mică a oraşelor. * == 

Evileni, spirilele cultivate şi în genere intelectualii, 
nu admili legenda şi nu se. pol pasiona, pentru ezage- 
vările cu care mulțimea întâmpină, „unele faple și pe unii 
oameni. 

Dacă această obseroațiune are o valoare, în ţările cu 
mari iradiliuni şi cu o viață publică conştientă, la not 
e sigur, că nu are nici una. 
Că acolo legendele nu se pot crea cu alâla forjă in 

urul oamenilor, fiindcă pălura eullă e cea.dinlâi care 
are obiectivitalea, pătrunderea și mai ales independența 
morală, de a recunoaşte lvecăruia din capul locului ce e 

al lui. 
" Poporul nosiru a recineseul în război, în contact. cu 

' realităjile lui dureroase şi iragice,. calitățile de mare şei, 
ale unui genera! destoinic, după cum el a simţit proțund,; 
toate nedreptăţiie ce i s'au făcut în cursul acestei cam- 
panii, dar.el mai ales a văzul, ce injluență a avut, acest 
lapt, asupra desfăşurării evenimentelor, 
O luptă sa deschis alunci între oficialitale şi popor. 

Ea e conlinuai mullă vreme. - 
Lupla aceasia a creat legenda, a întărit-o. până a luat 

proporțiile unei forțe prodigioase. 
Ojicialitatea atunci a irebuit să se supună. Punctul 

de plecare: cra însă recunoaşierea. unui adevăr, pe care 
unapimitatea conşliinţei populare îl conslatase,-. printr o 
enperiență directă şi nemijlocilă, şi pe care ținea să-l 
ajirme în viaja publică, ca un drepi al său, ca un bun= 
care-i. aparține şi pe care l-a răscumpărat e cu prelui = 
Nler sujerine şi sacrițicii. t 
„Păiura noasiră culiă, în conflict şi ea atunci cu oti- 

clelilatea conducătoare, a primii judecata maselor. mal 
mah dintr un sentiment de admiratiune. pentru eaplozia



“de credință, pe -care o manifestau penlru un om, decâ! 
din convingere proprie Jăculd, pe : baza unei cunoaşieri 
reaie şi temeinice, a Japlelor lui de război, asupra-cărora 
nu exisia nici cercetări, nici amăcar relațiuni oficiale 

" complecte și” sincere. . a . Si 
“In toate țările culte, figurile. mari ale războiului sunt 

obieciul unei venerațiuni şi a unui cull special. Ele re- 
prezintă una din irebuinţele cele mai adânci ale“ sufle- .. . 
iului națloaal. :Toţi. iubim deopotrivă forța, sacrițiciut şi 
curajul moral. Oamenii de care se leagă marile suveni- 
uri războinice ale unui popor,. suni: adevărala mân- 
drie a unei'rase. : . : Se ” 
Lipsa de putere. morală şi sufletească şi lipsa de idei 

direclonre—nu lipsa de senlimente înalle—caracterizeosă 
din nefericire inteleclualitatea românească, în marea ei 
maiorilale, Ea nu are nimic robust în alcâluirea sa lă- 
unirică, nimic care 'să in<pire o încrederă mare, care - 

- singură ar pulea fi. crealoare de valori. . me 
- Dinpolrivă, e supusă tuturor :sugestiunilor din ațară, 
şi nu are nici o rezistență interioară proprie. 

De o: mobilitate excesivă, de o lipsă de consistență 
esasperantă, păreriie ei, sboară cu aceeaşi „uşurinţă, cu 
care au fost primite de-a gata, de aiurea, sau — cecace 

“e mai rar—când şi le-a făcut singură. : : Si 
"Între popor, pe care-l iubește since» şi între “marea 

conducere politică, de care are o teamă instinolivă şi de 
care se simie dependentă, pălura noastră intelectuală e: 
aşa de slabă, de mică şi. de dezarmală, încâi nu e de. 
mirare, că inițiativele şi: cureniele pornese totdeauna: de 
aiurea şi nicindală dela dânsa, că funcjiunea ei socială 
şi-o îndeplineşte aşa de slab și are un ecou alâl de redus, 

De aceea nu ne miră că lipsa de sinceritate, oporlu- 
nismul, absența oricărei obiectivităţi, interesul material 
şi nepăsarea egoistă, au pătruns aşa de adînc în sânul 
ei, încât în locul ' entusiasmului ideal, pe care trebue



XE
 

_0ă i-l proroate lucrurile mari şi toi ce-e.în adevăr. .mante 
” festare superioară în socielate, numai găsim nimie, :. 
„Bate explicabil, atunei. pentruce principala : figură a 
războiului nostru. a trezit în mijlocul. acestor cercuri. un 
inte:cs așa de scăzut. Despre el nu se ştie qiei mai: mult 

„decât lucrurile vagi pe cari le povestese. țăranii noștri 
când vorbesc despre generalul lor... 
„Am înireprins această. lucrare tocmai pentruca să umplu 
aceaslă lacună. Sarcina csle eu . alât mai. grea, cu' câi 

- Generalul Averescu „este şi en politie. a 
Cronicarul evocând un. poriret istorie, are datoria. să-l 

schijeze compleci, pentrucă numai asifel -se poale forma; 
„0 -tdee falesiloare, despre om și despre opera sa, . 

Am neglijat dinadins- detaliite tecnice în pariea mili- 
tară, după cum am omis în mod întenjienai, dejaliul şi 
lot ce are legălură cu actualitatea, în .parlea politică, 
Am căulal în linii largi, să euoc.-un -porirei, pe care 

lam considerat cu ochiul liber; din care n'am voii să 
„ein, decât aceeu ce e esențial. şi ceeace poate interesa, 
massa ceu mare a publicului: românesc, care s'a simţii așa 
de pulernie alrasă, în vremurile grele căire acest om. Am privil cu simpatie această -Jigură, şi era de da- „loria mea. să țac aisfel, jără -să uit imparțialitatea ie- torică, pe care o daterez . subiectului “însuşi, dar mai + ales. fără să pierd din vedere, că profesiunea de apologial, „Ru e simpatică, chiar aiunci când e sinceră, şi 'că e o ocupajiune totd'auna mediocră, chiar atunci când a reuşii, să alingă un secp mai înat, 
„De aceea am câulat să trag şi câteua învățărninte - de erdin general. Ele mi s'au impus prin natura obiectului, Sunt anume principii de ordin moral şi politic, care în mod fogic. au îrchuit scoase în evidență, în cursul. | -ezpunerii. Dar mai ales sunț adepăruri de ordin supe rior şi najtonal. pe care a trebuit: să le spun fără în- e conjur, ele priuesc așezământul ncsiru politie şi mulitar, şi pun în discutie, toată problema vieței noastre 7Feblice,



N/A a _ 

Averescu “este un minunat prilej pentru aceasla. E 
e o leclie şi un exemplu înstruetiv pentru bi La el 
trebue să vie şi soldatul, şi leorelicianul, şi o'nut -po- 
iilic, ca și începălorul în viață, fiecare găseşle în acenslăd 
aclivilale vaslă, lalurea oriyinală, care îl interesează şi 
care-l învaţă. 

Averescu e mai mul! decâi o carieră, e o-pagină ba- 
gată de istorie. 

Românii trebue. să-și cunodscă oamenii... Penlru a- 
ceasta nu e nici o hulă, că a îndrăznit cineva să scrie 
Istoria celui mai ilustru reprezentant al generaţii în vială, 

Am socotit-o ca o datorie, pe care mi.o îndeplinesc, 
Jără nici o osteniajiune, ci cu o profundă sinceritate, 

_ convins că săvârşesc o acțiune buni şi necesară, , rață 
de mine însumă şi fală de țara mea.



Ostașul 

Generalul Alexandru Averescu s'a născut la 9 A- 
prilie 1859 în comuna Ismail. 

Părintele sâu Constantin Averescu, era din Bălţi, 
“după ce a învăţat la laşi, a intrat în armata rusă, - 
cu gradul de ofiţer. Fiind găsit amestecat într'o 
mișeare politică, a fost nevoit să părăsească armata 
rusă şi să se reîntoarcă în Moldova, unde a obţi- 
“mut titlul de sluger. A fost institutor la Iași, apoi 
la 'Târgu-Frumos. Pe timpul oeupaţiunii ruseşti a 
Întrat în administraţie. | 

Dacă prin ocupaţiunile, pe cari le-a avut, tatăl 
generalului Averescu a fost un intelectuul, mama sa; 
Casuca născută Dessila a fost o femee superioară, 
prin calitățile sale de. suflet şi de inteligeaţă. 

influenţa pe care a avut-o asupra fiului ei a fost 
"din cele mai puternice. Caracterul, voința spiritul 
de înălțare uiorală, imboldul pentru acţiunile mari, 
sunt cn siguranță atâtea pietre preţioase, pe care 
fiul lea meştenit din tezaurul. sufletesc al mamei 
sale. - - 

__ Capilăria lui, petrecută la “Ismail, a fost una dia 
cele mai triste. Se pare că mama a avut anulte eu- 
fezinţi de îndurat, din partea soţului din care cauză 
„Su! de timpuriu, a fost viu impresionat de această 
neinţelegere. Spiritul de sacrificiu al mamei sale, a . 
sporit atașamentul pentru ea şi a fost. unul din ale-



  

mentele, cari i-au înrturit viaţa Și l-au întărit în 
lunga sa carieră de ostaș. 

In. această aimosferă de durere intimă, gar şi de 
sacrificiu nobil unită cu o caldă dragoste pentru copil, 
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mară din: localitate: EI: ştia deja: serie şi ceti. A ua 
mst':apăi ub an seminarii din Ismail. În 1876 a ab- 
a0Yvit: șeoala :de arte 'şi“meserii din Bucureşti, ind. 
destinat să meargă da ide, pentru, a studia ingi- 
neria mecanică. - 

Tn-:timpul acesta: un: eveniment important se pre 
gătei pentru ara noaitră,: fa 1977 isbucneşte războiul 

cu'Turda..:: - : 

- 

In atmosfera de « entusiasm, care domnea la Tsmai], : 

mdi mulți tineri s'au: înrolat în aemată pentru război. 
de 

Irftreaceştia se “alla: şi: un copilandru; care :nu avea 
încă 18 ani: Aeipliaiță,, “Era. Alexandru Averescu. 

"EI îşi pleaeze arma cavaleriei. 'escadronul de jan 
darmi "de: Basărăbia::din “Ismail, ceilalţi se înrolară în 
regiintntul infastterie, comandat de colonelul Cantili, - 

“fr curând aveau “să porneâscă trupele spre Oltenia, 
eră în: prithăvata: tui: 1877. Alexandru : Averescu, din | 
cauza. prea marei sale tătiezeţi, fa lăsat la partea se- 
dentară, a 
Atunci se petreau “um fapt înslyător, cate niciodată 

mă: catasterizat tai: tine; începuturile „carierii, unu: 
- _mei6- Sataş.: a A 

“Maria: “E itembarutiat, ihoraei la: autorităţile militare, 
casă protesteze inpotriva acestei. dispoziţiuni, ce- 
“rând cu insistență ca fiul ei'gă: fie: îrimes pe front, 

"Bia unicul: ei fiu, pe care-l. adora, dar pe care, in» 
sthictul “ei de :mamă, îk vedea predestinat pentru G 
atţiune mare, :chiar da: ar fi să tveacă prin toate pri» 
mejăiile. Bra eredința ! tn steaua fiului e, caro o făcea 
să saibe teamă. 

La despărțire n'a vărsat nici o lacrimă, . Imediat | 
după aceia; ea sa retras, n'a mai fost văzută de ni- 
mini, âșteptând par'eă vestea, care s'o scoată din re- 
tragerea esta voluntară, că fiul ei e un erov. 
“Rxplicaţiunea acestui fapt, de o autenticitate rigu 

masă, nu ată numai în bărhăteasca hotărire a mamei;
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în actul acesta - incomparabil de energie, «i în : 00. 
ştiinţa super:oară, care trebue să o îi avut, în mo- . 
mentele acelea, că fiul ei 6 chemat să-şi îndeplinească 
o datorie sacră şi că are alte destine. i 

Această eredinţi naivă, pasionată, mistică, este a - 
devărata sursă ideală, dela care se adapă din cea mai 
fragedă tinereţe, sufletele marilor creatori, tn lupta 
grea pe care au s'0 ducă mai târziu şi din care au. - 
să iasă biruitori, o CCC e 
Pornit în război aşa de timpuriu, viaţa avea dela . 

început pentiu el, un înţeles serios. Pus în faţa unei 
astlel de probleme, la. o vrâstă îmcă când alţii îşi 
făurese iluzii pe băncile şcolii, el a trebuit să capete 
de vreme, o' conştiinţă aspră a răspunderii. Reflecţiua 
nea lui s'a format, în contact cu: realităţile directe, . 
cari i-au imprimat spiritului său 0 vigoare. gi e. ori 
Sinalitate, pe care avea s'o desvolte tn mijlocul lectu- .. 
rilor şi la școala mare a vieţii; | Si 
„Prin nimic Alexandru Averescu, nu arătazse că are. 

aptitudinele. morale, în deobgte cunoscute ale soldatue 
lui sau dispoziţiunile fizice particulare, pentru o. ase ă 
menea carieră. Afară numai dacă ne amintim de dea . 
gostea lui pentrn exerciţiile militare cu copiii de a=. 
casă, din care am putea deduce mai mult,. .calitățile 
lui. de şet, decât predispoziţiile de militar, - . . 

Din potrivă” inclinaţiunile sale. erau toate pentra 
studiu, constituţia lui sănățoasă însă puţin robustă, 
atinsă de o criză violentă, urmată de o boală de nervi . 
de 6 luni, îl făceau mai curând: impropriu pentru: viaţa 
grea de soldat unde se cerea o rezistenţă fizică şi mo» . 
rală deosebită, . | a 

-. Această experienţă așa de serioasă==a războiului <a. 
„la care lua parte fără nici o altă pregătire, decât re-. 
sursele  nesecate ale sufletului său. nu. aves să-i des. 
curajeze la capătul ei, ci din contră, avea B8ă-l. întă- 

ga 
“e
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rească, în hotărrea, de a-și eroi un drum în viaţă, 
tocmai pe cel, care apucase odată. | 

Partea care a luat-o la război a fost foarte. ncta- 
semnată. Fiind extrem de tânăr, rulul care i s'a dat, 
nu putea să fie decât în raport cu furțrle lui. Se 
povesteşte chiar un fapt, din: care am putea vedea, 
care erau puterile voluntarului Averescu, în. această 
luptă, în care avântul lui tineresc îl aruncase. La 
prima alarmă care s'a dat după trecerea Dunării 
în. apropiere de Plevna, soldaţii escadronului din. îs: 
mail, au aruncat repede şeile pe cai şi erau gate 
ca să plece. , 

Un singur soldat nu încălecase. El nu putea să 
ridice şeaua de jos. Cu lacrămile în ochi, el vedea 
escadronul- plecând şi cum îl părăsesc ai lui. 
„Atunci Căjitanul, observându-i, dă ordin să se 

pue şeaua pe calul voluntarului şi Alexandru Ave- 
rescu, a putut să pornească și el odată, cu cama- 
zazii lui. 

in uemă a fost întrebuințat în sâeviciul frontului 
şi la cancelarie, ca subofițer. Era activ, extrem de 
conştiincio:, metodic şi îndatoritor în timpul servi- 

_ciului şi în afara lui. 
EI ştia să câştige, deopotrivă, iubirea soldaţilor şi 

încrederea şefilor. 
Bine apreciat de comandantul lui, căpitanul Negei, 

mai târziu colonel adjutant, îl sfătui cu tot dina- 
dinsul. ca să rămâe în armată, prezicându-i o ca. 
rieră strălucită. 

Ne având nici o pregătire. n'a putut trage de 
fapt, in cursul războiului, nici un învăţimânt pro- 

„fesional, 
A fost însă, captivat de fatmecul dreptului. de a 

comanda soldaţii. Dispoziţiunra aceasta, înăscută la 
el, se afirmă dela început; dorinţa de a .conduce,
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aecesitătea e: a fi:şef,-izbmeneşte dela primele Heăe 
iri ale activităţii sale, ea o a doua natură. |. 
Că şi voiayurile, care instruese pe: om, : la orice 

vârstă le-ar intreprinde, războiul, rămâne şi el, ea o - 
mare sursă de invățiminte, chiar pentru cei mai 
puțin iniţiaţi. El sporeşte experienţa şi îmbogățeşta 
capitalul moral şi intelectual, al'celui ce Pa făcut, în 
mod activ. O o COC CC - i 

Mai târziu, când impresiunile se aşează, ele exer- 
cită o puternică influenţă asupra aninltirilor, pentru | 
ca să se impună apoi, sub forma unor adevăruri ge-- 
nerale, care-i folosese, în ştiinţă sau în arta de-a 
conduce, . - a a 

Unul din aceste adevăruri generale, care trebue să 
fi contribuit, într'o largă măsură, la formarea: unei 

„fănătoase contepțiuni a războiului, Ia el şi la ' adân- 
cirea psihologiei masselor, a fost rezultatul, acelor ime. 
presiuni culese, cu ochii şi cu sufietul lui, ca solda 
voluntar în război. - Ma 

El a înțeles în mod clar, abia în urmă -— când 
procesul mintal s'a desăvârşit — , puterea magică a 
contagiunii mintale asupra soldaţilor, când imagina= - 
țiunea este excitată''., Mai cu seamă, el a putut ob- 
serva „exagerarea vitejiei şi cruzimii duşmanului, 

- precum şi exagerarea celor mai mici acte de: vitejie 
din partea trupelor noastre sau din „partea vreunuia 
din a hoştri, Fiecare primeşte fără control ceeace-i 

__Spune și transmite mai departe, adăogână câte ceva _ 
dela sine“. 

Toate aceste elemente psihologice, din care se ale 
cătueşte moralul trupei, nv au fost fructul nui studiu 
abstract, cia unei realităţi trăite, văzute de aproape, 
care dădea pregățirii sale, autoritatea şi siguranța, pe care o dă numai, cunoştinţa directă și nemijlocită 
la sursă. 

h Omul de război şi-a format, chiagul de calităţi
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Seti promoției şcoala, divizionare de sub-oliţori LA79.
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morale şi mafletești cu care avea să învinpi, la 
această şcoală- bună şi sigură, a războiului, ps care. 
nimic n'o întrece-şi nimic n'o înlocueşte, pi 

Ea Îşi are rădăcinile adânci, în însăşi cutele sub- 
conșiientului şi ale instinctului, care se ridică dea-.. 
supra or.cărei învățături, ce ne:o pune la dispuziţie, 
valoarea doctrinelor consacrate sau grandioasa colecţie, 
a certetărilor analitice. 

Războiul. e arta creatoare prin excelenţă, alc cărei 
elemente nu pot; fi durabil fixate, decât în contact cu . 
cauzele organice, care 1] produc şi îi dau în mod per- 
manent: viaţa. - a : | 

Pe acest fond propriu, curat ostăşesc, al căru ca- 
dra originar. a fost războiul nostru de independenţă, 
a crescut și s'a desvoltat, răbdător, în tăcere, spiritul 
miibtar, cel mai adânc şi mai. complect, pe care l'a 
produs. istoria noastră :modernă, = Ia N 

Războiul . terminat, sergentul. Alexandru Averescu, 
a fost trecut. în miliţie şi dispensat pentru tot restul 
vieții, de orice obligațiune militară. ME 

Dar viermele care-i rodea, cuvintele. comandantului 
“săv, “căpitanul Negel nu-l lăsau în pace şi el se ho- „tări să se angajeze, în serviciul regulat al armatei. Amplinind vechimea de 2 anj de: subofițer, ei miră imedbat în şcoala divizionară, din care a eşt după 2 "sn ofițer, | _-. | 

Avansat sublocotenent în 1881, serveşte în Reg. 1 de .Rogiori a Constanţa. După un an regimentul fiind „ada în Bucareşti, e) e mutat în Regimentul 6 a. Ca- lăvap n locşani. De aici a plecat la:Tunn pentru a W7m8 şcoala superioară de război, A terminat-o cu distaepune nv numsi pentru Români dar chier.pen- tre lalian fn 1888. O arc | A început-a $ cunoscut în armată deja data con» fara: pentru Tunn. Erau 19 “concurent pentru 2 loeuri. Singur sublocotenentul Averescu era din şcoala
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N 

divizionară, toți ceilalţi din şcoala militară. Subloco- 
tenentul Averescu a. reuşit. întâiul. Sc a 

Preşedintele eomisiunii, colonelul  Maican,. care.. era 
şi directorul şcoalei militare, a voit să. modifice rezul- 
tatele concursului, pentrucă considera, că era ijiunitoe: 
pentru şcoala militară, să reuşească la concurs unul . . 

- din şcoala divizionară. - 
Căpitafii Crăiniceanu (din Geniu) și Vasiliu Năsturel 

(din Artilerie) membri. în. comisiune, s au opus și nu 
au semnat procesul-verbal, decât când s'a înscris în el 
sublocotentul Averescu, în capul listei. 

In urmă, după terminarea anului: Il dela şcoala din 
Turin, secietarul general al ministerului de război, colo= 
nelul Băicoianu Sergiu. a dispus publicarea în „Moni- 

"torul Oastei“ a notelor atât de strălucite, mai ales com- 
parativ cu ale celorlaţi ofiţeri din străinâtate şi i-a 
făcut eunoscut personal aceasta, precum şi dispoziţiunea, 
că în smn de răsplată, să fie pus în eapul tabloului de 
înaintare la alegere. 

In 1887 el revine la Turin pentru a se căsători cu 
Qomnişoara Clotălda Caligari. 

Ca ofiţer inferior şi suprrior- a- comandat rând. pe 

zând următoarele unităţi: 

Escadronul 1. din regimentul 3 de Călărași, , za 
Bateria 1 din regimentul 2 de Artilerie. să 
Compania 1 din Batalioanele 2 şi â Vânători, 
Regimentul 4 Roșiori. 
Avansat -peneral, el. comandă Brigada | de Roşiori; 

Divizia. i şi Corpul Î de armată. 
Ca ofiţer de Stat-major a fost trimes de Regele Caro , 

în două rânduri la regimentul din Vologda Ne. î» ai 
cărui get era ; apoi la generalul Dragomirov coman 
dantul circumscripției Kiev. În urmă a fost învitat. per 

“aomat de:generalul Dragomirov la manevre. . . SE 
A luat parte în două vânduri ia. manevrele din Au | 
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tria, în dout rânduri ia ate. dn Geranania și odată 
_4a Anglia, -: 
„A. fost Directorul “scoalei. superioare. de război. dela 
1894 la 1895. apoi a fost trimis ataşat militar la Ber- 

lin. unde a stăt 3 ani 1895—1898, . - 
In ţară a iost la Marele Stat-Major al Armatei. rână 

pe. rând şef :de birou, şef.de secţie,. sub-zef de State 

Major şi setul de. Stat-major -al Armatei. DE 
BP 

  ES >



Maestrul și Şeful. militar - 

  

d. Scriitorul şi profesorul militar 

Ostaș, prin şcoala, prin educaţia şi origina sa, în: 
rândurile armatei, Averescu, avea să se ridice dela 
sferele modeste de activităte ale oștirii, la cele mai” 
înalte manifestări ale artei şi științei militare. - 

Scriitor şi profesor, autor şi conferenţiar, el: des- 
voltă de timpuriu o murică neîntreruptă pe tărâmul 
ideilor. 

TEl conduce câte-va organe periodice. E redactor 
şi apoi prim-redactor al „Revistei armatei“. -Parti- 

"_cipă la înfiinţarea şi este "primul director al publica- 
ţiunilor militare, ca şi al „României Militare“, revista 
Statului-major. 
Cu drept cuvânt unul din colegii lui. Maiorul Co- 

corăscu. îi putea adresa maitârziu în 1895. în numele” 
profesorilor Școlii de Război aceste cuvinte: „Vă 
suntem recunoscători pentru munca fără seaimăn ce 
aţi depus la înființarea. sau mai bine zis. la ridicarea 
ziaristicei militare „române, făcând să se cunoască de 
către puterile ari mulitare starea de cultură a ar- 
matei române şi în deosebi a. ofițerilor ei de Stat 
Major“. 
In afară de numeroasele sale articole, apărute în 

diversele publicatiuni, la care colabora, semnând de
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- obicei printr'o literă sau pseudonim, el a scos mâi 
multe volume de studii şi cercetări militare. 

In 1888 fiind locetenent, apare primul volum din 
Tactica sa (teorii și aplicaţiuni), celelalte două au apă- 
rut în 1889 Materia este împărţită în trei părţi, în 
prima se studiază chestiunile în abstract, în a doua 
'se merge la concret, prin aplicarea la cazurile reale 
a concluziunilor teoretice, trase din partea speculativă. 

Pentru ușurința studiului a fost impărţită partea 
teoretică in trei părţi, iar cea aplicată în două, aşa 
că rezulia in total cinci părț. N 

In prima parte se studiază chestiunile teoretice, 
privitoare la câmpul de bătălie în general, în partea 
a două instruirea şi acţiunea celor trei arme reunite, 
care e un studiu abstract, dar rezemat pe un caz 
concrot adică pe analiza tactică a bătăliei dela Vion- 
ville din 16 August 1870. 

In partea a patra, trece dela teorie la aplicaţiune 
şi studiază actele tactice reale, fără a înceta dea 
recurge acolo unde a crezut necesar, la discuţiuni 
abstracte. | 
„În fine partea a cincia se compune dintrun studiu 

sumar asupra modului de cultivare al tacticei şi din= 
tr'o serie de probleme concrete și rezolvite, 

Opera aceasta are ceva monumental prin puterea 
remarca! ilă, cu care a fost scrisă și prin metoda în 
care a fost concepută Autorul ei e nu numai un gâne 
ditor înzestrat cu un spirit de sinteza neobișnuit şi 
cu o facultate de analiză rară, dar e un savant prin 
„bogăţia cunoștințelor sale, aşa de exacte şi de vas 
riate. RE 

Lucrarea e destinată, pentru specialişti, prezintă 
totuși un interes deosebit, pentru | 4 imbă şi cultura 
noastră în g-:neraj, prin forma în care autorul își 
îmbracă gândirea. | Tără. îndoială, în primul volum mai ales, există
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usile influenţe italiene, ca şi unele influcaţe supă- 
 vătoare ale epocii. Dar cartea prin forţa abstractă cu 
care e: scrisă, prin “amploarea: robustă a frazii, prin 
energia incisivă a cuvântului, prin claritatea cu care 
îşi evidenţieză construcţiunile sale logice luminoase, - 
prin severitatea şi atmosfera înaltă intelectuală care 
domnește d-la un capăt la altul, ca: şi prin raţiona- 
lismul său puternic, în adovăr impresionant. cuprinde 
pagini, cari ar putea fi socotite, ca un model al ge- 
nubui. ce ar putea sta cu vrednicie, alătun de un 
tratat de filosofie positivă sau de știință generală 
scris în limba românească de Maiorescu. 
Originalitatea studiului și a părţii tecnice ce cu= 

prinde, nu se 'poate rezuma mai bine, decât în această 
aspiraţiune, a autorulu., pe. care o formulează cu 

simplicitate dela început, dar şi cu dorinţa de a servi 
ca un punct de plecare nou, în cercetările saie: 

„Am adoptat detiniţiunea cea mai complectă ce s'a 
emis până azi: asupra tacticei şi ţinând înte'ura ochiul 
fix pe ea, am semnat limitele și scheletul programului . 

ce-l am de urmat“. 
Problemele pe cari. le îmbrățișează în scrierile sale 

ating proape toate domeniile cunoscute în știința şi 

arta militară, 
Spiritul său curios, avid de a cunoaşte; adânc îne 

ţolegător, iasă urme concrete pretutindeni de activi- 
tațea sa neîncetată şi în toate direcţiuniie. 
„Amintim printre scrierile 'sale mai răspândite : Ore 

ganizarea şi Mobilizarea, Inainlășile în armată, Călăura 

ofițeralui, Tealrul de operațiuni austro-român, Manevra. 

pe harlă. Jocul de război. 
-Demne de reţinut sunt lecţiunile sale de Geogeaţie 

militoră, care au, fost extrase în volum: şi publicate 

în 1495. Autorul tactice: teoretice, iată | trecând acum 

eu aceeaşi ușurință dela principiile abstracte de tace 

tică generală ia . problemele pozitive de geografie ale 

î



  

țării. sale. El acordă o specială importanţă acestui; 
studiu, pe care îl urmăreşte pe teren, până în ele. 
mai mici amănunţimi, convins ei o pregătire temele. 
mică în această direcţie constitue pentru cel ca se 
devotează ştiinţei militare, o lucrare indispensabilă, 

„in orice chestiune -militâră — scrie et— 20 o îma: 
portanță oarecare, fie privitoare la preparaţiunea' pen-: 
tru război, fie la operațiuriile “propriu zise  pentra: 
război, vom avea de considerat în ultima analiză, treţ: 
elemente esenţiale şi annme : personalul (omul, po. 
pulaţiunile), materialul! (produtţiuni de diferite ne 
tari) şi terenul. Nu putem obţine rezultate bune 
aproape în nici o întreprindere similară, decât apr . 
ciind exact valoarea acestor elemente și trăgând. tet. 
folosul posibil din calităţile lor, ce pot fi utilizate in 
avantajul nostru. . : - e 

Pentru adunarea acestor elsmente, va trebui să averii 
o deplină cunoştinţă de geografie: geuerală a“ ţării. În 
mai toate chestiunile principale, privitoare 1a' 'organin. 
zaţiunea. armatei şi ia pregătirea oi pentru război: 
avem nevoe de cunoştinţele geografice temeinieai: 

„ Acelaș lucru “putem constata şi în operaţiunile -mili-— 
tare de resortul conducerii armatei, mergând dela în<: 
ceperea ostilităţilor până la terminarea lo, ..: 

Chestiunile în legătură cu stadiul armatelor : străine; îl preocupă iarăși în cel mai înalt grad. Scrierile sal în 
această privinţă, sunt. rezultatul cercetărilor 'făcuțe: fn; | străinătate Ja faţa locului, în cursul manevrelor la care a luat parte sau a misiunilor pe care le-a avut, ea. reprezentant al armatei noastre. II Cităm Organizarea armalei, italiene şi Două lani ta. - Rusia, ambele publicate în limbg franceză, Prima luciare . e o conferinţă ținută-în 1890 ia Cercul militar, în pree: zenţa Regelui Carol, a Prințului de Neapole şi a Prime: - $ului nostru moştenitor, în care se arată, tzăsăturile priza >



Ei DO A 

  

ea pn Page 

vipale ala organizării, armatei italiene ș și ideile care au 

provalat la această organitare.: aa ai 

Alea de'a doua 'sericre apărută și. în: româneşte, Mi- 

giunea mea în :Rusia, are o valoare tecnică şi un interes 

“mult mai mare, în primul rând, fiind-că se referă la ar- 

mata unuia. din “puternicii. noştri . vecini. “Cartea a iost 

mult citită şi comentată pe vremuri. Pe lângă detaliile 

care se dau privitoare: la Cazacii. dela Ural, la manevrele 

sireumscripții_. Kievului, este eu deosebire interesant por 

tretul, pe care autorul îi face, generalului Dragormirov; 

unui din-marii şefi. militari ai -armatei ruse. 

Dela prima înfăţişare i se pare :că are înainte pe 

eroul: lui: Tolstoi: din „Război şi Pace”, pe :generalui Ku- 

-tisov.. Asernănarea e așa de mare, în cât el o notează 

- și pe terenul "psihologie, astfel: 

„Aceiaşi liniște imperturbebilă, aceiași indiferenţă. apa 

rentă, pentru cele -ce se petrec îm preju, fără însă a 

scăpa et: mai mic lucru neobservat, ageiaşi dispozițune 

“sufleteastă: în totd'auna senină, fără: „cea mai mică 

“umbră de nerăbdare“. - - : : 

“Dacă: în trăsăturile” Buflotesti: ale. eroului din. 842, 

“Avâresch 'răcuboştea” pe: DragomiroY, “câţi “din noi riu 

„neâmn “obişnuit” să “vedem în ele, pe: autorul care: I-a 

“uotat, ii «atât: arîje: şi- pătrundere ?. - a 

“iCercetântt activitatea lui Diagcrhirov; €l constată: că 

“dai 'e tonsidâtat ca: “imi cap de şcoală, în fealitato-au 

“5-ds cât! adeptul şi: “elevul * generalului Suvaroi, că-a 

ni 6 in 'terân” deja preparat, şi “a: eobtinuat firul 

&i opbre deja: începute: E si | 

" Tâtuşi 'mbritele şi originalitatea: lui” Deagoriroir sn 

“îlicontestăbile. "Autorul le - apreciază: astfel: Ele: par a 

e, potiivi: gi pâiitru: sitoaţivnea: de T&'noi. 

„42: Tidată! ce ehimbul'de idei faire Fuia stările vezi 

„dentale: a devenit mai intim, masa tinerilor dn această 

“daţiuna! tânără ea 'm35şi, isa: precipitat cu toată vre 

goarea ce-i este provrie în domeniul abstract ; şi pentru
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armată rezultatul a fost că toată atențiunea era. fa- 
dr-ptată. asupra căutării normelor şi regulelor» celor. 
ma: înaintate, din punctul de ved-re al ratiunii pure 
sau al perfecționărilor tecnice, scăpându-se din vederea 
natura materialului prim, pentru core erau d„stinate, 
Se considera armata ca un mecani;m, care nu poate 
să se mişte altfel de cât cum i-ar fi impus regulele 
adoptaie.. | Si 

Generalul Dragomirov cel dintâi semnalează răul şi 
începe. opera sa de a face să pătrundă în conştiinţa 
tutulor, că armala e un organism, şi că chestiunile «e 
îmbrăţișcază educaţiunea și instrucţiunea chiar, sunt 
mai cu seamă de domeniul psihologii ". | 

Datorită. moi ales, activităţii sal: de scriitor, Ava- 
rescu a fost remarcat de Regele Carol, şi meritele lui; 
puse cu acca-tă ocazie, în adevărata lor valoare. ln 

„special un articol publicat în „Revista Armatei“ în 
4902 şi reprodus în . presa cotidiană, au atras .atene 
ţiunea Suveranului, âsupra acestui ofițer. Titlul era 
„0 coincidență ciudală“ şi era ua răspuns la o serie de 
articole apărute în .„Invalidu! rus“ asupra „Episodului 
celei de a treia bătălii dela Plevna,. luarea Geivităice, 
Antorul lor cra generalul Petre Dimi'rivici Parenso?, 
După el acţiunea armatei române în cucerirea faimoasei 
redute care a avut loc la 30 August 1877, nu numai 
că aproape nu a existat, dar a fost din cele mai dău= 

_mătoare. În sprijinul acestei afirmațiuni nu se aduce 
Bici o probă. nouă. Averescu combate pun=t cu puno această părere. arătându-i toată nescriozitatea şi seo- . ţând în relief faptul, -că pe când fostul comandant a armatelor ahate dela Plevna, Rogele Carol al. flo- 
mâniei, mergea după 25 de ani să viziteze acele tocuri, 
unde se desfișurase memorabilele „lupte, un ofiter al armatei ruse se dădea la atacuri împotriva fostului sin aliat. Ş Da aa - 9 A>ticolul scris întrun stil sobru, uneori muşeător, 1” E Sa 5.
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- solid. decumentat, a făcut o puternică imprezie asupra 

Regelui. El a fost reținut si trimis apoi la Peters- 

bure, “Țarului, pentru ca să-l citească. Generalul Pa- 

xonso! a fost dezavuat pentru scrierea sa, De atunci 

Recel- Carol a urmărit-de aproape cariera militară a 
generalului Averescu, des'hizându-i drumul cel mare, 

la care avea drept, şi care i se cuvenea, 

Dar chestiunile care se păre-că lau atras în mod 

“deosebit. şi cărora le-a rezervat un loc mare în scrierile 

sale. sunt cele în legătură cu conducerea superioară 

a. razboiului. E | 

Deşi nu avem în această privinţă, un studiu teo- 

retic complect. datorit lui, totuşi o. seamă de arti- 

cole, pullicate în .reviste, precum şi o traducere a 

fucrăni lui Von: der Goltz, Conducerea războiului ne. 
permit să trogem unele concluzii hotăritoare, asupra 

teorii pe care e profesa asupra războiului. - 

„ste. necesar. pentru a-i cunoaşte însă doctrina, să-i 

urmărim activitatea. de profesor şi de îndrumător 

și generaţiunilor de. ofiţeri, pe care i-a format ia. 

ptiința sa. ” E 

- Generalul. Averescu funcţionează pentru prima oară 
ca profesor în 1889 la o catedră la şcoala de cavae 

lerie, unde a rămas până în 1891. când a fost aumid 

protesor la şcoala superioară de război. A fost pro» 
sor şi În şcoala de ofițeri unde a predat. seografia 

zailitară. La şcoala de cavalerie a introdus cel dintâi 
în țară. jocul de.război, iar la gcoaia de războ: a ţinad. 
următoarele:eursun: Regulamentele de ,cavalerie,..Mo». 

„-Bilizarea, Tactica: celor trei arme, cursul de state 
imojor, manevra: pe hartă... O. Di 

"fa profesor el 'a fost partizanul hotărit ai metodel: 
aplicate prin lucrări scrise, manevee pe hartă, tucrăși. 

pe teren şi manevre, cu cadrele, toate fiind introduse 
în-ţară. de el. = pe 

ln 1895 fiind numit atașat militar la. Beztin-şi tcebuiad
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să plece, profesorii și elevii şooalei de războt, au orga- 
nizat o solemiitâte. niişcătoare la despărţire. Van “dis 
că: mai: distinși profesori şi colegi; i-a zis șî sia 

“+ Marele: stat 'major ă cărei funcționare actuslă se ui 
toreşte, o pot mikturisi fără sfială, în mare parte muncii 
inteligente a D-uoaslră, şcoala âuperioară de război ia a 
cărei înființare ați juat parte, aţi introdus raţionaleia;: 
reforme potrivite cu aceasta, prin glasul meu vă: vorbeşte 
azi. Plecarea D-voastră ne inulţumeşte şi ne neomuitumește. 
Ne mulţumeşte fiind-că e o. răsplată a meritelor D-voastră 
personale, merite obținute numai prin muncă şi capă- 
citate, cu care ai servit instituția militară. Ne nemolțu- 
meşte etc. ” 

lăr un elev, ofițerul de! stat măjei, “Capitaziil Petrarv; 
a spus : 

” „Prorăoţiila noastre; Bot spune cslor care“ “au "făcut 
şoolile de război de la “Turia şi de h Paris: am. avut 
profesor pe Maiorul Averescu“, 

Generalul Averescu este cap de şcoală ? Aro. o doctrină 
și o originalitate aşa "de puternică, în cât să o fi putu 
impune oamenilor! și instituţiunii în mijlocul căreia a 
trăit ? Poate să fie socotit el, ca macstrul ingobterstabil 
al “oștirii noastre, gare a creat, î0 sînul si, “Ru. du mai 
un spirit nou, „dâr anume norme. Şi anaine directive, „se 
cotite a fi „eXpresiunea,. permanentă a. „imteligenţii fi, a 
yoinţeii sale „creatoataare ?. „Suticţul * să ştiinţa ha s'au 
ridicat aşa, de sus. în cât urmele adâncă pe care . -a lăsat, să fie parte întegranță + din fiinţa morală a armati ii Și ud îdeal şpre care veşnic rebus să tindă p- „Răspunsul, definitiv. la această , chestiune, nu-i, “puteai da de cât examinând şi cealaltă lature. . a. âgtivitățăi şale, a solului pmlitar: a so mandai ţ - ozana zatorujui, A | * ali aia e * A Ri | ge 
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: “TI, Organizarea | Armatei şi Laaitul Comandant; 

“- Una. din problemele: arzătoare, care se punea de la 

-4ncaput unui spirit militar serios, într'o oştire tânără ca 

'::.a: noastră, în plină. creaţiune și desvoltare, era acea în 

- legătură cu organizarea ei. pe baze moderne și cores- 
" punzătoare progresului techuic şi ştiinţific al vremii, 

Chesuunile acestea trebuiau-să joace un rol capital 
în preocupările lui Averescu, fiind-că problema pregătirii: 

: i. a conducerii războiului, venea pe urmă, după for- 

“marea instrumentului deluptă. Di 5 
Ia această privinţă era totul de făcut ; nu eream de 

cât la început. Nu era vorba numai să periecţionăm 
un instrument, pe care-l aveam, ci de. creat unul 

„aproape nou, . Ra o i 
Reformele ce trebuiau făcute, mijloacele puternice ce 

.: trobuiau puse la dispoziţie, făceau ca această operă, să 

die una din cele mai grele şi reclamau din partea celor 

“ arg aveău s'o întreprindă, nu numai autoritate, dar 

cunoştinţe: technice deosebite și un spirit superior de 
adaptare şi de înţelegere a necesităţilor noastre 'veale; 

Generalului Averescu de timpuriu i-a fost rezervată 

în această direcție o parte tasemnată, pentru ca mai: 
în urmă acţiunea lui să devie  kotărttoare, Se poate 

zice că armata română, care a făcut războiul din 1877; 
- al cărui îin era și el, a sfârşit sub ochii lui, pentru ca 

“ din moştenirea glorioasă a ei, să răsară şi să crească 
viguros, într'un spaţiu de două decenii, o nouă armată, 

„de tnăiţiraea cerinţelor unei oștiri moderne, care a fost 

capabilă să întrunte cu vrednicie crizele de ia 1913 şi 
1916-1948. | a 

Această epocă am putea-o fixa în timp, că începând 
după anu! 1890 și sfârşindu-se în prejma moblilizărei 

- generale din 41013. A e 
Dar această epocă așa. de fecunâi în dirceliunea
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consolidărei şi organizării armatei noastre, reprezinta 
. gi perioada de muncă intensivă şi creatoare în oştire 

a Generalului Averescu. a 
- Să fie numai o coincidenţă faptul, că. progresele. mari 

ale armatei noastre, corespund cu apariţiunea în sânul 
instituţiunii, a acestei figuri? Sau e o realitate, că omul 
acesta, a făcut mai mult ca ori care altul, şi noua im- 
pulsiune și noile reforme, care au transformat-o, sunt în 
cea mai mara parte opera sa? cu | 
Am văzut, după arătările chiar ale colegilor lui, par- 

tea care-i revine în înfiinţarea și în ridicarea şcolii:supe= 
rioare de război, în funcţionarea şi organizarea marelui 
“stat major. Ei nu se sfiesc — după propria lor mărtu- 
risire — să o declare ca fiind meritul exclusiv al lu, 
Cunoștinţa temeinică a problemelor: de organizare și 

în genere a structurii principalelor armate străine, eu- 
„noşiinţă dobândită prin studii şi -observaţiuni la faţa 
“locului, a fost „fără îndoială, un element esenţial, în 
ştiinţa de a se orienta,. care anume erau măsurile. cele 
mai proprii, socotite a fi mai necesare şi mai potrivite 
gradului nostru de cultură şi geniului nostru particular, 
pentru a. pune în cel mai scurt timp armata română; la 
înălțimea unui instrument de război modern. . .: - 
-Sub raportul acesta, e] era unul din ofiţerii “cei : maj 

„autorizaţi, prin cercetările pe care le făcuse în Italia, 
„în Austria, în Germania şi Rusia. .. - Ls 

“A fost totdeauna un partizan hotărit al principiului 
ei numărul osto un factor de comandă, numai când 
este clădit, pe calilale. De aceia prima. sa acțiune orga- 
nizatoare, a fost, să aducă pe generalul Lahovati : la ideia, de a fuziona dorobanţii cu infanteria de linie ta 
1891, iar în 490% a permanetizat el însuşi întreaga in- 

? îanterie. Sa Si 
După aceia numai s'a gândit, la. complectarea corpu- 

lui al V-a cu infanterie, care până atunci avea numai 3 regimante, a! 33-lea si al 34-lea. Ja sporirea -batali-
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oandlor_de vânători şi organizarea lor astiel;, încât la 

mobilizare să devie regimente, la sporirea artileriei, pene 

tru a da fiecărei divizii o brigadă, la sporirea numărului 

| regimentelor de roşiori şi: la crearea trupelor de rezervă, 

care până atunci nu existau. Aceasta a îost; activitatea 

sa ca ministru de război. . 3 

In statul major începând de când era set de biurou 

a pus bazele planului de mobilizare, lucru care nu era 

nici măcay. cunoscut la noi în ţară. 
Sub direcțiunea și cu “sprijinul colonelului Lahovari; 

atunci-şst de secţie, căpitanul Averescu a redactat pri- 

mul. regulament de mobilizare, azi încă în vigoare, și 

mergând în toată ţara, din depozit; în depozit, a în- 

drumat aplicarea lui. 

In toamna anului 491 isbucnind: războiul turcorita= 

lian, şi în prevederea gravelor evenimente, care au ur- 

mat apoi; în. Orient, în Peninsula Balcanică, Regele 

Carol a ţinut să aducă în. capul: statului major pe ge- 

meralul.: Averescu. Munca să aici a fost din cele: mai 

mai rodnice. 

E! a pus bazele. planului de. transporturi şi a pla- 

nurilor de concentrare în diferite ipoteze de război. .A 

format pe eolonelul Referendaru şi căpitanul lonescu - 

Mihail, în chestiunea planurilor transportului, stabilind 

legătura între statul” major şi direcția căilor ferate. 

A elaberat -primelo planuri de operaţiuni. Cel din 

4943 a fost în tocmai aplicat cu rezultate de o preci- 

ziune ireproşabilă. 
Reproducem următoarele cuvinte ale unuia din cei” 

mai distinși colaboratori ai lui, în acest timp, a gene- 
ralului. Cristescu, pe atunci colonel, Ele au tost rostite 

cu prilejul plecării lui Averescu din fruntea statului 
major, din motive de ordin politic şi ca o răsplată; 

pentru succesul campaniei din Bulgaria... . : 

De altfel planurile şi lucrările — spunea colonelul 
Cristescu după “care s'a destășurat operaţiunile, ună
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-“ imândre armate de sute de mii de oameni, sunt un 
- monument, care aparţine istoriei neamului ; ea îl va 
Şudeca și îi: va hotări de sigur locul de frunte, po 
care-l dau după criticile militare străine“. 

Dar de sigur acolo unde se.vede puterea sa de 
organizare incomparabilă, este în timpul războiului, in 

  

    
Seful Statului Major al armatei 1911, 

“aijtocul dezastrului, al greutăților şi al lipsurilor fără „Mutmăr, prin care trecea armata și ţara. Cu acea mo: bodă Liguroasă, cu acel spirit pururi iucid şi cu acea “tenacitate” care-i e proprie, ei, ori-unde e adus "pe ori-care front, cea dintâi grije a sa, e cercetarea de dati: a măsurilor care trebuesc luate, în vederea unei &miocst vrganiziu n anităților de luptă şi din napoia 

u
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frontului. Lipsa unui spirit temeinic de organizare, 

este de albie], principalul-cap de. vină, pe'care-t adi=: 

cea el comandamentului nostru superior; În tot; tima- 

piu) iacela — și chiar: multi timp înainte — el n'a: înce=: 

tat — după cum vom vedea—un singur mament, de a: 

atrage atenţiunea asupra marilor greşeli, eare se comit, 

în această direcție. IN a a Da 

Opera sa însă nemuritoare, şi care echivalează, sine 

gură. cât un: fapt ' mare de arme. este organizarea 

armatei a ll-â, rămasă continuu în: faţa: dușmanului 

şi asupra căreia vom reveni mai târziu. 
Marea: preparăţiune în toate domeniile științei şi artei 

militare, desemriau pe generâlul Averescu, în chip firese 

spre exerciţiul înaltelor- coimandamente ale Armatei. Dar 

dacă pentru culmile erarhiei militare, stiit: necesare cu 

ioştinţele şi 'studiile aprofundate tecnice şi știinţitice,. 

ceea ce pune. în reliul şi face, pe'un comandant supe» 

rior, util instituțiunii, sunt în primul rând calităţile lui 

"Marii şăti 'ai unei armate. mi pot să fie numai inte» . 

ligenţe strălucite, creatoare, ci trebue să înearneze în 

cel mai mare grad, spiritul de deciziune şi de inițiativă, 

Bi tebue să fie mai alea oameni de acţiune și de 

voiața statormică: 
„Dar un şef, trebue să: mai întrunească şi: calităţi, de 

suflet: şi de inimă, caie-l fac aacesibi! trupelor —. de 

care, nu poate rămâne'izolai sau închis ca' întefun turn 

de îlaig -— pentru a le câjtiga, dragoste și tncreder 
sea lor, - Acest. complex, de însuşiri, formand un cchili- 

ru tericii, unic în istoria noastră militară, Pe reahzab 
generâlul Avereseu, ee pu 
* Despre an get Napoloh a spus, -că trebue să fie 
sever, find-că „6 severitate previne iai, multe urețeli 
dicăt. petlopsegta”, îdeie câre trebue “eornplectală, cp 
acea 'dbservăție, a lui Forini: „it trebue să. se, zică. . 
deapre un şet că este om bun, de nare prin ace
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"asta se înţelege că e slab. Interiorul trebue să spue de 
“seful. său că e cinstit, deept, uman” e :părintele 80lda= 
"tului dar nu trebue să greşești că nu iartă niei odată 
pe nimeni!. ;.. -.-. A SE 

Generalui Averescu. a fost iubit, pentru bunătatea şi 
destoinicia sa, neexcluzând severitatea a cărei- măsură 
nuinai -el o ştia. :El a fost în'adevăr părintele solda= 
tului: „/Tătucul” legendar sau „Tata Averescu”, sun$ 
creațiunile cpice, ale spiritului nostru curat ostăşesc, 

Ele sunt cea mai înslțătoare satisfacţie şi cea. mai 
mândră recompensă, po care Je. poate obţine, un mare Căpitan, în cursul unei glorioase cariere. | 
- Despre şeful militar în răsboi,. vera avea prilejul să 
vorhiru mai tirziu. |. a 

Activitatea sa, în timp de pace, a tost considera bilă, De la.1886, de la: întoarcerea de la Turia, şi : până în 1943, a luat în toţi anii parte la manevrele - din ţară, ca ofiţer de atat major,-afară de 1898, când a fost ca comandant de regimont,: îi 1905 şi 1906 ca comandant de brigadă, iar în 419108 comandant de divizie.. - RE N „la :14907 a dirijat raanevrele “regale în Dobrogea, de oare-ce Prinţul Moştenitor era absent, iar Regele Carol .renunțase de a mai dirija personal. | _În 1908 a dirijat primele manevre de cavalerie în “Dobrogea. In 1911 a luat parte ca comandant de divizie la manevrele regale, care s'au deităşurat im Oltenia, asupra cărora a scris o serie de, obseevaţiuai, ca. conţineau o mguroasă critică, a. spiritului. în cara au fost conduse şi a erorilor comise. Aceste observ a= 
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[i se dase scuma pe mără,e dspundere „gtozavă, need: 
a:tâsboichai.. i E o 
“In 49812 a: fumeţioaat: ca. cet sate masijoe: af ca 

sovelor. trpale- ps! cate. [s-a organizat şi a făcută 
sa imprime ia marele stat major, o foarte interesată: 
roiațiune. Atât în comandzm; ritete interniediare, cÂţ, 

în tnsitele comandamenle, în Misterul de Răsboi, 
- fa Marele Stat: Major, ta Corpul de Armată, «1 desfă- 
_goară în mijlocul “trupelor, în carul 'mor.loe adminie 
straţiuni şi a: marilor unități, pe care le conduce; 
aceiasi putere de muncă; şi aciiaşi energie noobosită 
atât de fecundă în rezultatele co le obţine, | 
“Orgabizatoe nâîntrecut, gl'de două ori ilusteu în 

" timp de pace și pe câmpul dă răsboi, ctie tot aşa de 
zemarcabil în activitatea practică, ditpă cum a dove 
dit că poate fi'un strălucit teoretician al: ştiiiței hi 
Îitare sau un maestru incomparabil al acestei nepe: 
ritoare arte. 

mu, Docteina 

“Ba timapul ș să abeedăm acum. Ghestiunea tn ttrez 
gime. Care: este doctrina seneratului Averestu ? ta ce 
constă ea ? : 
“Doctrina unui mare şei, a unui cap de scoală; care 

e îmbogăţit experiența şi tradițiunile unei 'oştiri, ae - 
trebue căutată numai în soricrile lui, în care şi-a aș: 
ternut numai o parte - din gândiri, ci “în toata actele. 
mâi importante ale lui, mauri şi tuiei, în materialul vast g:. 
„variat al acestei activităţi netnirerupte, în întregul hui. 
“complex de maniiestaţiuni de ordin moral şi material - 

- Un şei de şcoală. trebue să fie mai înainte de toate: 
- un :creator, El trebue să adueă, în toate ramurile de 
activitate militară, aceiaşi pornire sănătoasă și aceia; - 
voință hetărită, do a lo domina: si de a le: înţelege: 

| a 
N
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fese direc îndaaaig zei „bat 250 fra o Săi tai ie pă 
' Tmlâna Iul fericiti trebue să se fi simțit peate. tat. lo 
- 00 giapirital alee. simălusit, să. 5 avencat e: emini 

5 mul ah'originali, peste tente. chestiunile, care i s'a: 
Sp. 38; e e ag aa! pia rr 

: 4 005% ansamble. somapleoi, în care se îmbină fn, 
cip draăvârgit, idda şi; acțiunea, ată forţa și valea» 

10 doctrină e o: faviţătură, nu-e cuna se: crede as. ohieri un earp de principii şi de dogme. abstracte. sisțesatizate sau, o serie; de adevăruri de erdin spe-. 
calativ, rânduite. după eemandamentele rațiunii pure; 
îm; fosmele nestrămutațe,. ale unsi categorii, filosofica, Ea e.xezultatul concret,.. pozitiv, al .praciieei ; desăe: 
vârite şi, norocoase, . a nuci . arte, și. aplieărei a.le-, 
gilor şi principiilor generale şi particulare, a unei științe; “trecute prin prisma juminoasă, a conștiinței şi-a expe-: 
rienţei unui om superior. . a Ne 

Doctrina generalului Averescu este esențialmente practică, deși ea se inspiră dela un concept abstract şi ideal. Originalitatea-şi forţa: &i,: stă în concepțiu- mea armonică, care știe, s'0 aşeze pururea, între idee 
Ş acțiune, între adevărul. saţianal: şi faptul material, “între esența suverană . a, Anoriiler ; i . praetica. Adânaă. a lucrurilor. | ia e i 

KI) crede tot aşa de mult că săsboiul—conducerea trupelor şi conducerea: 'operaţiuniloi—e.9 artă, după. 
cym munca aplicată -d vieţii sale întregi, pastra cu mtagterea legilor ştiinţifice şi:.cterne. ale ivi; < 6 do vadă, câte de convins,. că 9.doetrină au :e 9 <om. ehuniane logici, e o sinteză :de viaţă. superioară, e ereaţiane nobilă şi putergică, un produs. deopoteavă de îmait, să inteligenţii: raţionale, și al voiaţei aciive. Bpiritul românesc +'a.: afirmat, în: această direețiune. a setivităţii omeneşti, eu 9: pertecţiune rană--si cu e. pe care nu a egalatre în nicie disciplină: sau artă în sarc și-a încercat puterea sa creatoare, până astăzi, 

7
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Caiacs e e dovadă, ei! "vieaţiile războinide : ate YVdjei 
boastre, au o formă attivă, căt “pot isbucni, ia ger 
sonălităţile ei emântnate, ia văsnifestări creatoăre,-de: 
o originalitaţe și de o. valoate universal eounoscată. 
"Yom; căuta să analizim'în:: scurt, uriele- din prin 
cipiile “favorite. ale : acestei” doctrine; din tendinţele 
sale generale, pentru â ne putea da scama mai bide, 

de caracterul său. : sa 
“Mai: întâi; -găsiră în. toată aitivitatea. “generalului 
Averescu, ăceiâși “dispoziţie: constantă, ! pe:care'am 
cbservat'6 dela” început şi pe' vată, n'a abandonatza 
în nici un: înomenit al catierti : sale: spiritul de. “pre: 
gătire pentru război, dorinţa de a-i cunoaște mişcă- 
“mie; de'a ie pătrunde - sensul : adevărat, : în cutsul 
desifșutăre ; lor baturale, de anu fi surprins "de: die: 
prevăzatul: Tori e ae e ata at 

- Se pare. -că această, e caracteristica dominaată,; a 
atonțărilot ș şi & tendinţelor: jui:. Fa întrace:cu misit , cadrul 
eforturilor obişnuite;,: în aceestă- direetia::. Esta 

Oran! acestă sa: pregătit în porznznentă. ș ŞI, 0-86: 
riozitate adâncă penteu- război. Părea că-l aşteaptă, 8 
orice moment şi câ: Vrea; să-t € găsească: gata, ea să-l fază 
cât mai bine.': : 
“Teoria: nu-i seduce :până : -4nte "atâta, încât să: “deviăe 

sclav ul: ei.- El ştie tot -deauna să se desfacă din braţe]e 
ei alrăgătoaro: și să :se coboare-la realitatea aspră, da 
acţiune; mai ales la acţiune, pe care o.caută în fic-eare 
moment, şi pe care n'o saculică nici odată. studialui 
principiilor abstracte, oricât: de scumpe şi de necesare 
ic-ar socoti, cafierei militare, : in: e i 
E! - tot deauna fa mijlocul otiţoriloz și al elevilor 

lui, fâcând aplicaţiuni pe teren şi exertiţii practice, 
căutând metodele cela mai proprii, la jocul do răzbei, 
ia manevrele cu cadrele, pe hartă, istiaginând. tot felut 
de îcme sau de lucrări în acest sens. El cup: nare 
amator do manevre, pe carpie- caută, de'a care: au



„Upaeste piei odată, în țară, În străinătațe, ori unde 
“ar, veazia să. participe activ : sau să asiste cu. titlu] 
de invitat, Pare:a fi jucătorul pasionat, eare-şi caută 
Vegnse partida, după care aleargă continu. 

B) e ori unde'războiul este în miniatură, și vasta 
bă experienţă, în- aceasta: privinţă, impune tutulor... | 

Meditaţiunile şi studiile lui, 11 duc des în cabinetul 
său de lucru. pe care-l iubeşte așa de mult, ca ori-ce 
adevărat - ofițer de “stat major, unde prin calităţile 
înalte ale spiritului. ar putea să rămâe închis, şi să 
dea opere de o valoarc neperitoare, care ar îmbogăţi 
literatura noastră militară gi Var consacra def nitiy 
in știință. 

Dar el nu. poate . ftămâne teoreticianul -rece, al e 
adeptul cald al acţiunii, al faptii, al mişcării. al co- 
mande; efective, e ofiţerul. de câmp, care caută po- 
Ziţiunea care să-i permită de a lua o iniţiativă, e 
soldatul care a pornit din mijlocul trupii şi pe care 
instictul îl mână continuu în mijlocul ei. 

In „Principiile asupra luptei ofensive:i, el notează 
acest proces, în toate fazele lui, după ce. face un 
cxamen principial complect al chestiunii. 

„„Deşi multe din acestea ne ar părca în teorie do 
o importanţă mai mare decât în practică, totuşi va 
fi tot deauna bine şi util, de a cugeta mai întâi în 
deialiu, asupra elementeloe conducerii războiului 
pentru a aprofunda ast-ic] natura şi în consecinţă, 
eficacitatea şi întrebuinţarea lor. Nu trebue însă să 
uităm că toate aceste noţiuni nu capătă însemnătate 

de cât precum zice Clausewitz, prin umplerea lor eu 
orţa vie ; că e indispensabil de a avea tot deauna 
în vedere totalitatea lucrurilor în raporturile lor 
mutuale, că în fine, e necesar dea şti cum să trecem 
„do n bazele abstracte ale științei la evenimentele 
ivealităţii“, 

-Şi mai departe, după ce arată —în aceiași expunere
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dqelimală —care e misiunea trupelor însărcinate cu 
pregătirea atacului deciziv, şi. ce. dătorii, une'e care” 
se contrazic, impune exigenţele unei asemenea situa- 
4juni, el termină .cu aceste observaţie : - 

„Hezolvarea dificultăţilor cete calităţi dc pricepere; 
şi de'taet, care în acele împrejurări solemne pun arta 
mai presus de ori-ce știință“, 
„Pentru a. atinge însă acest scope nevoe, ca condu- 

cătorul de trupe; să se formeze la școala adevărată a 
războiului, Nu marea doctrină, principiile abstracte, 
comandă pe câmpul de luptă, ci oniul. 

„ Stăpânirea lor teoretică oricât de desăvârşită, cre- 
dința înrădăcinată în infabilitatea lor, poate fi la 
momentul deciziv, nu numai un bagaj inutil, dar şi 
unul periculos. 

__ Deaceea e neceşar ca spiritul șefului, să se formeze 
singur, în “contact permanent cu realităţile mili: 
ara ale epocci şi ale ţării sale, pătrunzând adânc în 
stările morale şi sociale : ale poporului zău, eunoscând 
resursele lui materiale şi studiind toate cazurile concrete, 
printr'o îndelungată şi răbdătoare cercetare personală, 
neneglijând în această direcţiune nici o sforţare şi i nici 
un sacrificiu, anoral sau material. 

Nimeni nu a reprezentat. mai bine această şcoală, rea- 
listă şi istorică, decât acela a cărui pregătire integrală; 
era nu numai o pildă, ci şi o dovadă, că în spiritul tu- 
tulor, era şetul necontest al ei. 

Generalul Averescu a ţinut în primul rând — credin-. 
“tos doctrinei gale — să formeze oameni, să asigure ar- 
„tei elementele necesare conducerii. 

Nimeni nu s'a silit mai mult în oștirea noastră — şi 
e: un succes mai deplin — de a pregăti în aceastii pri- 
":1ă, elevi, do ari iniţia la metodele și mecanismul 

pr i tctie al războiului, stimulându-i în acelaș timp, Ja: 
„st Jiu) principiilor superioare ale lui, 

Doctrina noastră de răzbei — s'a crezul de vnii —
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să au putea fi fixată detiniliv. şi ni putea Sbâni au: 
toritatea nacesară, de cât la lumina evenimentelor, în. . 
earo armata noastră, cra cliomată să ia parte, tare aveau 
să-i dea, consacrarea supremă sai, ar î eondamnat-e, ta 
o totală revizuire, " 

Războiul nu numai ct nu e adus nici o "revizuire e 
principiilor, puse de şeful şeoaiii noastre, dar el a adus 
cea mai strălucită confirmare a lor. Analiza acestor eve= 
nimente, vă arăta, triumful unei „credinţe, susţinută şi 
răspândită ani dea rândul, 

În materia de organizare, se va vedea, cum războiul 
va dovedi, că principiile, şi ideile lui, erau singurele bune 
şi ce rezuliate pelaste, a avut, nerespectarea lor, chiar 
în preajma intrării noastre în acţiune. . 
„Amintim câte-va.. din principiile lui favorite. In strai 

tegie-— pentru care a avut tot, deauna o preferinţă ae 
centuală, cu. anexa ei Logistica—el crede mai alâs în 
tordooparea mişcărilor bazate. po o. Figuroasă evâluare a 
timpului şi a spaţiului: 
O strategie bună evită Bătăliile, < care le i impune air 

aacul, ca avantâje pentru noi, . 
in tactică, nu se atacă de cât cu siguranţă” victorii; 

În caz că nu se poate evita o bătălie, de rezultatul 
sărcia :nu şunlem siguri, se, primeşte, făcând cel mai 
judiciaş uz do formele terenului şi de „resursele, pe care 
le oferă spaţiul liber la spate, 

factorii technici trebuese . utilizaţi, până în ultima 
resursă, nu trebue uitat că ctementul hotărâtor şi tn 
strategic, dar mai cu seamă în tactică ete omul, 

In strategie rolul prepoderant îi. are inteligenţa, ta 
„tactică "nervii. Genoralal liniştit şi stăpân pe aine în: 
Amprejurările cele mai grele, este ca și stăpân şi pa 

iițiune, 

În eceace priveşte forma de atac, pe 'care e recomandă 
mai ales alunci când' are un caracter  deciziv— e
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i i [A dsauna, un atac; pe; “tloxie. Ei acciaşi iaoie, care 
+a, inapitapr-tapă anna Vera vedea-—la Mărăşti,, . 

„Forma iui cea mai obişnuită —serie el—va.. îi R. 
atag: învălnitar, fnsă un atac -puternic,..Ja | centru, Na 
puten. asemqnea. hotărâ vietoria,. dacă inamicul ax face. 
gresala care: s'a. produs, în războaie şi are se produce. 
la, mai toate maaovrele de. aşi, fatinde prea mult frontul, 
de a se ocupa numai de. aripi şi. d a uita, centeult, 

„ Jateup studiu sritic „Părerile. maregalului. Moltke 
asupra poziţiilor de flane't, „întrevedem preocupările, eaze. 
trebue să, fi existat, în. preziua. Flămândii, atunci când. 
comandentul gpupplui de Sud, a. voit. să cadă: da, apatele; 
armatei lui Mackensen, protejată la dreapta de maro. L. 
?a stânga de Dunăre. ,. . - 
-4e.mamenţul hotărâtor, :e interesant: „cam, concepo Pi) 

datoriile somandagtului. suprem, până ia;ce limite posi, 
- să.amearpăi „Asemenea. rezultate care copdue. cu sigu- 

ranţă la victorie vor face să se înţeleagă pentru ee nici 
e..viaţă. nu ara preţ în. luptă și chiar. seneralii de căpe- 
tenie vor.:ști sa. upele momente să sacrifice. pe a lor 
cane. valorează mai puţin decât o. viștoria': m 

În atârgit. pu trebue să. se uila::că e-mai ales partia 
sanul şcoaii. aperațiunilor in.-stil. reare. cu hotărârea e 
e.Mivinge; dar şi eu prevederea. de. a nu. Concepe.de câț 
peace se.-poate, realiza. , Modelul admirabil ni-l . Stars 
îi: această. privinţă, campania; din. 1943 în. Bulparia,.. 
=" Dacă căuţăm să; pătruudem,.care -e adevărata iasugire 
a acestei şroli, principalul clemeat moraj şi. intelectual 
pe caze se, bazează; ajungem, a . conciuziuea. s-a. m 
ma, este echilibra 
În această doctrină, strategia, Ru. CD etădită a, „priza 

rând pe: puturea de strivite sau de. "ciocnire a atacau; 
nWiBu-gi teage principala, și umca sa forţă, aan. rojigne 
de a-i, po.ădeia de manevră, în arico. bupsejurare, in 
ori i cc condițiuni şi cu ori ŞI.Ce BIȘCUTI, e: icia 

Ba se “întemeiază în prma linia na o înstă şi sigură
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apiutiere, a mijloacelor şi al scopului care trebue atina 
şi care c singurul element determinant, în alegerea toreaii 
de acțiune sau în hotărârea naturii operațiunii care de! 
întrepriride. E Ss 

E, poate în natura rasii noastre de a au na aventura 
în lucrurile extra-ordinaze. de a nu crede în darabiti= 
tatea şi eficacitatea tor, dea nu fi mânați în între=: 
prinderile noastre, de forţa unui temperament isbuenitoe 
:gâu a unei violtaţe  impetuoase, a 
. Ideia de apărare, de rezistență, — în mijlocul fure 
tuni; dezlănţuite — stă pururea 'în omoare la baza. 
acestei doctrine, isvorâtă din sulletul unui popor, care 
în trecutul lui milenar, nu a fost un neam de cotro- 
pitori hrăpăreţi sau de cuceritori singeroşi... O: 
„_Ideia atacului ofensiv. la ca,. nu e dâr zezuttatul: 
unt; pozrniri brutale, instinetive, sau a uati. trebuiaţi 
interioare iezistibile, nereflectate, ci a unzi idei, bine: 
fixate şi bine concepute mai din nainte, ale cărei limite 
su fost trase da răţiune.  - t --: = - i 

O asomenea strategie e clădită: exclusiv pe voință și 
pe inteligenţă şi nu poate fi de cât produsul unei arte, 
Ea e una din cele măi' nobile şi rani splendide; incarnae 
ţiuni ale spiritului naţional ; e una din mândriile noae 
stec legitime şi aprofundarea ei, trebue să atoe le baze 
ideii de apărare a statului român întregit, în toate cere 
eestăriie, studiile sau plenurile militare viitoare, Ea 
poale fi mai ales urmărită cu folos, în cumul eslaș deuă companii, în care a isbutit să se pună. în ador 
vârata sa lumină qi valoare. pi a 
"Acoaata doctrină — ca toate niarile doctrine care ea 

Husteat istoria răsbomeloe — are un element permanent 
şi univeraal, care ln ea e tmpins, până ta ultimele tie - 
mite ate perfecțiunii, cu un succes până azi, fără egal. E devotamentul și iubirea soidaţilor pentru get. care 
formează marele ax, “în jurul edreia, ee tinduese toate elementele acestei conducere . ia
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„Ta aeeaată, doctrină psihologie soldatului e facto. 
are ceupă primul loc po câmpul de înptă. 

“Doctrina Generalului Averescu își. îrage principală 
saputere de aici și este fără Indoiplă, secretul covârșitor 
si artei sale. SR a 

Și fotuşi răsboiul nostru din 1916, nu a fost: în li- 

miile lui generale, ceea ce a fost doctrina sa, şi nu a 

valorat prin rezultatele lui, coea.co valora din nainte 

doctrina sa. Cauzele trebuesc: căutate .în altă parie.. 

Ele sunt străine de puterea, de talentul şi de prestigiul - 

comandanților militari. Origina lor indepărtată, stă în 

acea genială observaţiune a lui Ciausevilz — care 

esplica totul — şi pe care,-el a formulat-o astfel: 

„Războiul e în cea mai strânsă legătură cu politica... 

El se desvoltă în sânul politicii, în ea se găsesc deja 

indicate liniameatele răsboiului, în . tocmai cum sunt 

indicate în fetus, liniamentele creaturii omeneşti”. .. 

Ast-fel se explioă, că omul de răsboi după ce şi-a 
jlustrat doctrina luptând atât, de strălucit în faţa duş- 

man.lui, odată .răsboiul terminat, a voit să atace răul 

întern de la rădăcină, râu care a făcut, ca răsboiul 

nosteu prin scăderile lui, să nu fie la înălțimea doctrini, 

une armate, ce mzrita săi se cruțe, umilințele şi 
detastrele sinosroase orin eare a trecut fără vina di,



"Omul de război 
e 

AL Campania ala 1913 

“campania: armate zomâne din 1913- este ami n 
evenimentele. card a influențat mai mult, asupra des 
fășurării- fatregii politici europene din ultimii ani. Re- 
zultatele acestei: campănii, 'sunt aşa de hotărâtoare, fo 
ât :trebus doniiderate,: ca preludiul, dacă nu, toată ori- 
“gina: marilor transtormări, dată ta urma războiulai IMG 
dial, au schimbat harta continentulai nostru. : m: 
. sintărină poziţianea Serbiei, reducând: "Bulgaria Ja rolul 
„Unei naţiuni învinse, România s'a ridicat la rangul unei 
-puteri, cara'a rest 0 'slăre: nouă de lucrări, nu riumai! 
în Peninsula Balcanică; dar “a inrâurit, adâds, situaţiu=! 
-aeă morală: și politică; ă titregii Europă: centrale: 
- Qonseoințate mau tătârziăt să se vadă, Ele: “Ati dice 
fezat: druntiul crizii; “pe care noi:a'ari "dontzibiit; să & 
„provocări, zi siliţi ritmai de: îniprejurări și de interese | 
superioare, am fost obligaţi să reaoționăm, nt n sens, î 
care poate a grăbit desnodămâritul. - i 
“Noi :am jucat“ strălucit: partida tă Băltani, obținkind; 

cu minimum de sacrificii, “maximtita” „de “vezultat, ne! 
carei puteam spera, : 
- Este netndoios :că la "acest mare sueceă a? Fomghiei;i 
pe eare-l vom evoca cu o legitimă mănărie, acțiunea, 

- E: noastră militară, a ducat principalul Pol
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Peepătită în anod superțor, din punet de vedere mi- 
 ditar și politic, expediţia noartră. în Bulgaria, se poata 
“spune, că a mers „ca o scrisoare la poştă“. 

Nici odată iscuzința românească, n'a dat dovezi rai 
concrete și geniul nostru, care constă, într'o clară, repeda 

şi precisă înţelegere a situaţiunilor, nu s'a ridicat cu mai 
multă forţă, decât în minunata prevedere şi în armonia 
desăvârșită, cu care am ştiut combina, toate mişcăcile şt 
să preparăm pe câmpul de' operaţiuni toate rezultatele, 

Campania din 1913nu a. pălit, pe lângă evenimentele 
din 1916—1915, ci “dirăpotrivă ” luininGasă şi puternica 
siwmplicitate a concepţiuriitât; cu care am biruit, nu au 
putut fi întunecnte de: măreţia şi tragicul războiulni de 
întregire, pe care numai, orgoliul şi haosul intelectual 

“al condueerli noastre, ni Pa; făcut aşa. de: dureros, dia- 
gându-ne chiar puterile: noastra; de:viaţă. . =. 

In 1913 am.dominat eveniraentele, în: 1946-—1818 ans 
fost copleşiţi. sub fatalitatea neindurati: a los. . 

„ Succesul. din 19183 a: eşit din. voinţa! noastră, în 1918; 
el a fost: un triumf al instiţiei . imaneate, ad popoarelor 
oprimate şi al jerttelor noastre. bogate. 

Atunci am făcut-noi opera de salvare a aliaţiloe, acum 
opera de aălvare, au făcut-o. „aliaţii, în. foțosul nostru, 

Poate amploarea, evenimentelor, : ine-arfi :ateivit eri- 
cum, oricare ar fi fost, geniul noetru,:. re 

Nu e mai puţin adevărat. însă, că la 1913 am atins 
pertocţiunea, prin arta incomparabilă, eu care am trium= 
fat, asupra tutulor greutăților, care în multe - .priviaţi, 
au fost tot aşa de apăsătoare şi de complicate, ca „cele 
dela 1916. 

Meritul în primul rând revine bărbaţilor, care au avut. 
conducerea superioară. a războiului, ca şi a . celor care 
„Au avut sarcina, direcțiuni politice, . 

Generalului Averescu, . şeful de stat-majoe ' al armatoi, 
i se punea, această proMemă, „pe care avea 8'0 rezolve, 
„întrun timp determinat,



  

-“ Armată” bulgară trebuia paralizată în 'igăărite, ei, i sau 

sărobită tn total, înainte de:a îi avut timpul, să scoată 

din luptă 'arosul forțelor” “gecco-sârbeşti, “care-i tkcenu 

"font împreună, 

“Românii trebuiau să execute o! roişcare, strategică “ae. 

e aşa vigoare şi âinploape, încât, orice acțiune, pe “teateul | 

  
Regele Carol şi Gonerslal Averescu 05 teatrul de 

operațiuni dia 1918, 

macedonean, să îngheţe pe loc ca aproprierea pe Care | 

» vroduce, amenințarea unui ciclon. Armata noastră avea ! 

i se lase asupra Bulgariui ca o trombă, cu alura verti= ! 
zinoasă, a cărei acțiune nimicitoare, să țină suspendată, 

toată viaţa, înaintea și. 

Statul nostru major, a înțeles admivatil ctectole 'une



i. Ă 
pare amor atiă 

., camipania noaștră, prip obținerea 'rezultatelov. 
'sejiuni fulgerătoare, sare reducea la cea azi simplă ee 

  

€ală. pai compleete, și. aaai neașteptate, în. cel mei scurt fîntp posibil, : ga 
„Aceastră „măiastră lovitură a fost, concepută şi exoene 

“tă, “dela început eu o punctualitate și preciziune rarăs 
Ra 6'opera unei strategii, a cărei însușirea fundamentală 
1 calcului posibilităților omenești şi materiale în raport 
'cu mijloaeele de care se. dispune, prevăzând evenimentele 
militare,;în timp și sfuţi rigurozitatea tăplinirii 
aproape :a 'unei legi. | 

Nici odată ideia'ni 
tăţile mâţa i 

    

      

    

"diiitr'odată, 
& If creadă; 

Să ndtvaadă în      

: rep EI PI , irezistibile, dat loc ŞI complicaţiuni politice 
grave şi Ja -ejocniri, sângeroase: da: trupe, ceeace ar fi echimbat cu totul sitanţia::pentru--noi, date fiina rapore turile internaţionale în care ne găseam şi care se puteau modifica în defavoarea noastră, la cel: dintâi incident sau | 

    

greşală, pe care am. fi -COMiS-0,. . o “Gsacralui să Averescu fi datoram. întreaga eficacitate a acțiunii noastre militare, care a spulberat, „toate velci= tăţile de rezistenţă ale armatei bulgare, ca prin farmee.: din primul moment ... a
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Campia din ds o logată strâns ae numete tut. Cura. 
„a călitepab ei plorat-de! opteidinlai ?- Cartn:s'ou. asntăpuret 

. operațăunile? + „Pe ot e da a părti ra die 
*--* Eaininând situațiinia aienatei: buigere la stergi ai 
Tuiniei si ajungă lu'această coriclifiuneii :: : 

Contra destăşurărei. strategice bulgare, străpungerea 
viguzoasă ia" centrului, e operaţiunea: Dare putea: iduos în 

minimam 'dd:timp ia măzimum da'rezmltat, - ::.:-: 

De acea proebtul- prevede două “mase :de 'manevre;'t 

una "principală îndreptată spre centrul de: gravitate stra- 

-4egic al forţelor bulgare— direcţitnea Sotia—cu. misiuriea 

"de a-şi coordona: acţiuiiea ci: cu aimatele sârbo-greceşti. 

A doua'secundară, îndreptată spre: Rusciuc-Vârna, ct:'o 

misiune politică şi cu una de a obţine, graniţa steategieă 

la sudul Dobrogei. * 
__ Primul” sbiectiv: principăl teritorial era dar Sofis, 
Odată stăpâni pe ' acest: punet, cbhsecinţa era, ruperea 

“frontului bulzar în două. 
Armata bulgară s'ar fi văzut arbvințată în direcţiunea - 

centrului ei, din două direcţiuni -opuse, deoparte de 
sârbi pe. „direcţiunea Uskub-Kustendil' de aită parte de 
masa printipală: română, dizecţiunea Vraţa- Sotia. *: 
„Aşa dar înaintatea! cât mai repede, era eondițiunea: 

indispensabilă a vittorii: Acestei. condițiuni de căpete=, . 
trebuja“să se subordoneze totul, Factorul timp, era: h6 

"tărât să treacă, înaintea oricărei iconsideraţii. ai 
Punctul de trecere pentru masa. principală s'a ales 

“Corabia. ! 'S'a constiuit şi o Mangardă, care trebuia! să 
"treacă mai spre Vest, pa Id Rahova, 
“Misiunea” acestei flangarde era să protejeze Mascul 
armatăi române în cazul când! armata: 1 bulgară; iar 
îi atacat din spre Vest. lată cum zezumă Averis6u 
primele rezultate ; 3 in 8 zile dala 22 iunie la 9 'Lutk, 
armata română s'a mobilizat, 'a fost transportată 1a 
Dunăre. a trecut fluviul; d înaintat apoi până la Bal: 

„Sani, a trecut munţii şi. se găsea, € cu „capetele de a0loabe 
LA 

-



l po cape Marele Stat Major Pa combinat cu dibâcie, 

  

10.9 Iulie, la 20 km. de: Getiala, la 60 km. de aripa gae- 
wească, ce înainta pe valea râului Merta spre: Samacov ; 
jar fraeţiuni: de cavalerie dim divizia 2 cavalerie general 
Mustaţă înaintară până Ja Tatar-Bazargie, „la. 10 km. 
de Filipopoli”, | 

S'a spus de către unii că acţiunea fulgerătoare a ar- 
matei române a fost obtinută numai yraţie marşurilor 
bositoare și nemiăsurat de lungi ale trupelor. 

Realitatea e alta. E complexul armonic de mişcări, 

care.a. permis înaintăaei, noastre, să aibe caracterul 
unei sărituri. dintr'o: dată, în spatele și în coasta dug- 
manului. E Ă a 

Sunt măsurile pe cari le-a prevăzut din vreme Statul 
Major şi pe cari: l-a inat dn propria sa chibzuinţă, 

„ Yoemai aceste: măsuri dă adevărata valoare şi forţă de 
finţelegere acestui plan strategic, pornit din cunoăşterea 
weală a'situațiunii, 'aşa cum era, nu cum ne-am închi- 
lpuit noi sau cum ar fi trebuit să fie. , 

Foch în critica pe care o face lui Moltke, în coadu- 
cerea operaţiunilor dia 1870, îi reproşează că d'snoziţiu- 
nile lui, erau prea raţionale şi impecabile: sub raportul 
logicei însă ele nu porneau din cunoaşterea reală şi 
exactă a situaţiunilor, pe care o ignora, ceeace â con- 
tibuit la erori şi la întârzieri în amsamblu, dându-i ca- 
vaaterul pronunţat al unei strategii de cabinet, în cate 
conceptul abstract trecea inaintea faptului material pe- 
trecut. Bazat pe un serviciu de informaţiuni, care a 
funcţionat ad nirabil tot timpul, Averescu evitând această 
metodă. a luat toate misurile sale din cunoştinţa exactă 
a situațiunii dugminul'ui şi a întuegaului său dispozitiv 
de luptă, aaa caru era perfect Ia curent în iât momentul. 

„ Aceste măsuri care au accelerat faaintarea noastră sunt 3 
9) Transportarea loarte repede a ardatei mobilizate i Danaree a 

9) Anticiparea trocerii Dunării pe malul bulgar ev
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piiraele trupe sosite, fără a aştepta sosirea tuturor tru: 

pelor.căci astfel cerea: situația politică și miiitară.. Fiu 

“iul trehuia- trecut prin surprindere şi.nu era cazul să 

ge concentreza toată armata la Dunăre, -p:afru a 5 

da timp armate 1 bulgara să sosească în fața punct-lo» - 

ds trecere, p-ntru a îimpizdica sau îatârziă eel, putin 

_Axocerea ; în timp ce armatele sârdo-graceşti, sar fi gi 

sit întwo situa'ie destul d: gr:a în faţa armater bal- 

gare superioare fa numar; . 

. concentrare a armatelor române p> : Jad, ÎN e 

Adevăratul înţeles al cuvântului:nu a existat şi nici nu 

era cazul sa existe ; odată ajunse la Da ăr- primele 

trupe au ivecut, au pus stăpânire p2 milul b algar şi 

de aci înainte întreaga armată s'a găsit în cursul d:s- 

 fişurărei strategibe a cărei primi fază era t:rmi ată la 

8 Iulie, iar complecta ci ef:ctuare ar fi avut los în . 

„câmpia Sotici spre mijlvcul luni Iulie, Pa aa 

ce) Marşuri vguroase ex:eutate de trupe după tre-. 

cerea pe malul drept al Punirii, care au co trib 18 

m alt la su:cesul acţiunei ro nânz2. El: nu au trecut 

m «i odată limita d: r:zist:nţă a trupelor, căci numai 

"zar. ori o mar: unitate a tăcut etape zilnice de 3) km, 

Rezultatele definitive ale acestui acţiuni n'an întârziat 

să se vază. Avurescu le dascrie astfel :. A 

„In ziua d b Iulie o mare încordare domnea în Care 

_dierul General al Armatei sirbe : Armata Î bulgară sub 

Generalul Kutincef trecuse frontiera ; intrase în Serbia 

9) ocupase Kniajevatz, de unde putea să înainteze, 

ori spre Belgrad ori să se abată spro sud, şi înaintăad 

în valea Moravei, căzând în spatele forţelor sibesti, ce 

ne găseau spre Pirot, . | 
“. îm moaptea de 5—6 Iulie, armata generalului Ku- 

"tinest, în plin succes dispare, se retrage de pe teritoriul 

_aîrb. Cauza? Era efectul înaintării armatei -române, 

are trecuse Dunărea, şi înainta acum spro poalele 

“ Balcanilo» ; avesată înaintare ncapă din o grea primejdie 

. +
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armata sirbă şi sileşte pe Generalul Kutincef să se 
“âtrugă, retrâgere care thregiatrează tin: cpisoi atât de 
“thagie;  detecțiunea' dinet înt regi" brigâde „cu "artitărie, 
“Căre cuprinsă! de groază se predă divzit I* dă: eaivâlarie 
rămână, 

ia ** Dar evenimentele se precipită, lovitură. dată tii pin 
“3şi -produesa 'cfectul ; iucrurile aveau sti intre într'e 
"fază notiă : Buljarii primesc armistițiul şi încep 'prefi- finăriie do pace, 

Și aceasta într'un moment când opriseră în loc înâina 
„tarea forţelor sîrbeşti şi înconjurasefă aproape complect 
“Brosul forţelor grecești: ;/Teroarea produsă la Sofia — 
"Spune Ayerescu — prin apariţia capetetor! coloanelor 
"române în câmpia Sofiei, a silit'pe Bulgari, să aceepie 

  

„Pacea de lă Batunşti, ai Sa 
"O, pagină strătucită din istoriă poastră militară s*a “încheiat. Ea nu a fost de loc, ciim 'sa 'spus, un copil 

al norocului. Dih potrivă, ea mai ales şi mai presus da „toate, a fost aplicaţiunea riguroasă, şi sinceră, a prin- "cipiilor săn: toasp şi adevărate ale: războiului, N 
Surprinderea, în toate campaniile, ' este elemientăl favorit şi cel mai de preţ, cu care comandamentul, „ acumulează rezultatele, şi își pregătește evenimentele, “ Surprinderea ne-a daț victoria, ea a jucat primul „rol, “așa cum Napoleon a folosit-o, în cele măi mite „Bate bătălii ale lui, care nau fost. cele mai sângervasa: 

ie „Surprinderea, pentru ca să aibă consecinţele strae tegice po . care le-a avut, „P'a putut fi fructul hazare , dului, ci a unei pregătiri speciale, voite, comandate da un ef înzestrat, superior. Averescu a jorglat du aces element, cu o stăpânire "de sine, cu 9 îndrăsneală, care „de ta început îl pun în rândul, oamenilor'de război ds E 
., campania, actastă prin, eleganța și, prizi prozisticta „A iatoda, cu care a condus-o, prin instinctul divinătoe „AA dare, gomandanțul a. prevăzut, țoaia, prmăriie. actlor = 

x
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sa e, este ummbaul ai genului şi avmata wodsteă” 
trebue să lie mândră, ca de until din cele mai fnsemnate 

fapte de arme dle îi, fiindcă este produsul ugerioz al 
usiei: rațiuni şi al'anei inteligențe, care: a putăt des- 

pică siienimentelă militare, „printed analiză ripuroasă; 
pânt în cele mai! mici amănunte şi s'a putut ridica 

la sinteze, în coastrucţiunile strategice, „până da: per 
tecțiurie, 

Campania - din: 1943 'a tăcut gnoală. să a 
- Din zienorocire, sei care'au voit să! d aplice, la! eid 

pimantele din 1946; nu au fost la înă ţine și na iau, 
înţeles, . nici sensul! “adâns, nici. gdevărătele principii 
directoare. Ei au crezut că strategia din 1913'sc va 
putea. aplica Ta fel, aiiloma, 3 ani mai târziu, în eve» 

nimentele europene din 1916. De 'la' teatral - balcanid, 

fa. vastul cşiqier' european, cra o apreciabilă diferență 

şi şcoala vistoriăasi, &' lui Avâtescu din 1913, na â 
giisit elevi tea: să: "pună esența învătătotibe” ci, în prace 
tică;; când am: fost stirprinși tte noilâ” fnrprejurări, Ri 

::Uemagii lui Pyidiezie al ILcu 'avitista „pe târe'o rosi 

tenisoră: de la Reptile Filosof; ai etozut că Mststrul le-a 
taansinis îi secretul, iu tare să înfrângă,” 'strătegia nă: 
poleâniană, cure, tu; câte-va ludi îndinte,. atinsese una 
din. eulmile:ei, i Axteslitz. : : Ducele: db Brttsvite “A 
socotit că va. surprinde pe "Naţioleon “Ta “Aerstadt; 

înainte do a: fi avnt timpul marele Căpiton, șă=şi”. con 

centriza: forțele; 'îni tocmai -:cuni:afăbut : Prbaerie * că 
mare; dă generalii: Mării: “Vertsă; pe „doro i-a *siegraziă 

nepregătiță năvălind: pesta ei “tai: *Siloziă în e 
-Asmata: şi paneialii: Be cate! ia Efriat” icieeă: 'ştoală 

de răsboi: a lui:. Iteaderit stil; pe“ “atatea "e tipuri uă 
luptă, 14. Auerstadt și „la : Sina; aidufegit cel: mai" ră 
şinos :dezastru, po'eare: Va îhrsgistrat: vitodată, 5 da 

„mată, în tot'eursal::epapeei 'napolobhiăia; "e 
Eee 4. fost pur pistmglu staarsă- spe haită E Pie 

2 „ata E Sa Sa 
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tui Frederie cel mare, cu capitala lui glorioasă, au rămas 
la disereţia învingătorului. e 

;.. Dacă.ne îrtrarcem, cu mai bine de. un secol şi. jur 

mătaţe în urmă și dacă ne raportăm azi, în acelaş 
timp. cu 7 ani în urmă, la împrejurările din ţara 
'moaștră, am putea constata două. fenomene, aproape 
identice, 

Data de 1916, după victoria din 1913 penteu noi, are 
- înțelesul tregic, pe care Pa avut nimicirea, armatelor 
lui. Fred.ric al II, după câte-va decenii, de Napoleon. 

_ Învingătorii Bulgarii şi Paciticatorii B:lcanilor la 
2. ani au cunoscut rușinea Turtucaii şi umilința invazii 
şi a ocupării Capitalii, 
"România în urma păcii dela Bucureşti şi a sucoge 
sului. ei militar, încetase de a mai fi un stat balcanio; 
Renumele european, pe care şi-l câștigase, prin acest 
maro act, îi dădrau un prestisiu deosehit. 

Totul. făcea să fim socotiți în această parte a Eua 
ropii, ca ce forţă morală şi militară de primul ordin, 
Asa se şi explică până la un punct, că întraeca noastră 
în acliune, a fost salutată cu o bucurie mai mare, 

„ca întrarea în răsboi a Italiei în tabăra Aliaților şi 
cu un strigăt, de „desperare şi de ură formidabilă al 
"adversarilor, care i-a determinat să meargă. la mă 
urile supreme de salvare. 
_ Lumea profană a erezut atunci că. factorui decisiv | 
al victorii s'a pus în mişcare. România avea să impus 
pacea Europii, asa cum restabilize ordirea în Balcani, 

Dar acei cari au putut să aibă o asemenea închipuire, 
au uitat un lucru, că a lipsit omul de război în 1916, 
a lipsit maestruldat deoparte, a lipait spiritul creator, 
la conducerea noastră superioară, ca.a ar fi putut . dise 
cerne în ciocnirea grozavă a evenimentelor de atunci, 
formula strategică adevărată, care ar fi dat ţării vice 
toria, sau ar fi ceuțat-o do întcângerile umilin le 
care le-a sufosit, O î . -



aa 
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Campania din 1943 a fost; marea gcoală a comanda- 
“tăentalui român. Ea a fost oprită în plină glorie şi. în 

lină deavoltare, atunci când criza s6 agrava și era 

„necesar, ca să-şi dea oâmplect roadele, . 
*":1a"4945, “a a căutat deciziunea, dăciziubta râasivă, 

_ &dhre cade 'asupra 'ârmatei dușmanului, ca o lovitură de 

dăznet., 
“dă 1946 'spigonii acestei şcoale, au căutat cu frenezie 

şi ei deciziunea, uitând că sunt momente și situaţii; 

când a o căuta cu orice preţ, e un joc mortal, oare 

poate fi fatal armatei şi naţiunei.. 
+ Rvenimentele. ce au urmat, au dovedit greşala care, 

's'a făcut, înlăturându-se dela conducerea superioară, ps 

adevăratul creator al dhotrinci războiului nostru. El a 

“fost împiedicat astfel de a-şi continua opera începută, 
cu atâta succes din 1913. | | 

In: acest fapt: trebue să vedem, una din originele ds 

asteului nostru din 1916. o 

1. Gampania dia 1916 
Otensivie moarte 

Atât în caeace priveşte proparaţiunea cât şi conda- 

cerea superioară a războiului nostru de întregire, Gea 

saltul Averescu, nu a putut imprima marea conceptia 

niloe sale preprit şi nu a putut influența cursul evenie 

 amoatetor militare, decât în axăsura ta care i-a lost pornnist 

- de aitmațiuinea sa. de comandant de armată. 

-- Rolul astiv pe care î'a jucat în tot tinpul campaniei 

şi pastea de glorie, eate-i revine după atâtea fapte de 

arme, na no poate opei, de a mu recunoaşte. ca jude 
- când ansamblul faptelor generate, figura genoralutui 

- Avereaca, au ocupă locul ceateal, în războiul de întes= 

 gice al neamului, Ea stă îate'un cadru aparte. Teăsfe 
tuzile ci se estompează puteraie pe un l0ad propettie



  

   Ea“ &-degial la 4 ta “tratament Special dia paztea ate: 
xicalui, pe cate 'nici unul din contimporanii, au: cars a - "mpărtăşit! răspunderile, nu-l poate pretinde, SE Războiul nostru apare, ca o înlănţaire de. sețiuni “dramatica disparate, ca 0 serie de erori facureate, dia 
care cea mai mare parte putcau fi; evitate. 

| Figura lui în această Avalanşă neîntreruptă de: greseli “acumulate, e faţal să nu âibe nici un a inerte, iai să fie pusă Ia Opaxte. | 
" Trebue' să obsârvăm, că. acțiunea s sa oricât i de inapae " tantă, nu a putut, determina 0 schimbare fuadamentală in întreaga desfăzurare a gituaţiunii, strategice, caro. an fi asigurat eampat ei. „noastre o soartă mai. bună, ma toate  îngercările lui şi cu. tot norocul. care. i-a... soșâny în. sectoarele “pe câre a avut să..le comande, ,.: _ „ Conduita unui război este în “funcțiune . de un, printe piu sugărior celorlalte; a unităţii de, comandă, „Către: na poate fi realizat, decât. dacă «e încredinţată, unui om, Se poate ca un război să fie în fazele lui succesive; rezultantă diretiăniliil.a:aiaă: său trei: personalităţi şi totuşi, principiul în . &Senţa, lui, „să mu sufere o întrân= gere, ci din potrivă să” constituc — prin aceasta chiar — o „epnlirpoare, la. „Pegulă, -DARĂ reali, :. că eri mă 3 „+ Războiul: „Bostru;. a, fost așa: de, dpgguzut;. singe: 9 9 pariidă, jucată aşa de, ingeal, incât chiar. acţiunile. PHiN Ge pă SA e Medadeli strălugit e,,3e. pir, -£3; într? „G-Indreîntune ai. de buna. Aa, und pur sieţă vestea nici porturile. sale tuse nici, Jimanurije; lipistiteusde, unde ai poznit,. + 

» Gza alu , Aiorcăe) șă îi 'AXul scuppștinţa, încă 'delg ta je că partida "|fBIzĂ piu angajată, a'irerosdială) per. uță Si A „că PICE 0.$ Orfarp SuBrasomengască,,, PU DEA Rue a ping Vic-odată, ipițiativa..1p' “mână, gi că. întră sera. o Ja, „sapătâl sforțărilg, noastre? | ca ec ra 
5, area, m care astat, SPoizolarea . în care a. tosţ, ue ai as 39. Tt05t, 0âte impusă mâmai. de tactari rora” nu“avă nici o influență şi care nu l'a 
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Alt, iti odată, sau să; fi igst si lructul voinței ; sale prp= 
Din 

pei „a. liberulu; săy arbitru? : 

ati ? Chestivnea merită 9. ” giscuțiunb ăi, aprălinaaă şi 

ponizu aceasta, e întereânt a icupoașie, câte-va date din 
„perioada, . dela. isbucnireă războiului. european Şi pâră în 

„Momenţu! intrării neastre în acţiune, în August | 1916. , 

_aedp ipoteza participării. Româniti, în conflictil mondial, 

„participare care avea să fie decisă. de interese. politite 

"Superioare, asupra cărora militarul nu cra ch: mat să se 

„pronunțe, oricine sc află. în capul armatei române, tre- 

„buţa să considere problezna,, ce. i,„se, punea, sub un tri 

„lu speri. 

   

  

4), Situaţiunca reală sirategică a atmateloi în. Juptă E 

de pe diferitele fronturi. 2) Cheştiunea pregătirii armatei 

- „moastre, care ar fi putut-o pune în: stare, de e interveni 

40 modul cel mai eficace,.pe, teataul oricntal. 3) Planul 

„Mostru general de, operațiuni. . -; 

A Dda inceput „Generalul Averescu, nu. a împărtăşit pici 

una din ideile, care au călăuzit pe conducătorii respon= 

„abili ai armatei, în examinarea şi : punerea la punet, a 

„acestor chestiuni complexe, | 

Ia privinţa felului cum aprecia “raporturile. de. forţe; 

"Satro, cele două tabere belig-rante, el a crezut în mod 

:; sonstant că din punaț; de vedere; militar, Germania nu 

poate obţine victoria. Această părere şi-a arătal-o. „1 Ă 

„„Bumeroasa rânduri, în seria. . i 
„=: Dar oricât de. importantă . această ; chestiune, ea.răe 

„ănea. pe. planul:al doilea pentru, npi, din. momentul 

>..seiam luat e hotărâre, Era mai inţeresant de ştiut, vas 

-"loarda;Sronturilor, care impârțea-câmpul de luptă al: Eu- 

ropei, în două. în Oriental și Occidental, şi cu dgosebira 

tcânfiuenţa: meciprocă:ce:e exercita unul aupra -eluilalt, 

Acţiuasă noastră viitaare, trebuind apoi să fie subure - 

se dopată mwnuia : din :aceste îrontuți,, eram „daton..-5ă ne 

"-Măm.anguaa dn priraul' zâpd, de” valpatea eală- «a:  ApoB- 
ai



ze 

  

tului nostru în această parte, şi numai în urmă ne pe 
tam gândi la condiţiunile generale ale victoriei, . 
„n această direcțiune, avem câteva indicaţiuni utile, 
asupra părerilor lui. Averescu şi pe care le vom cerceta, 

"mai târziv, când -vom examina planul genera! de pe 
Şaţiuni, pe. care l'a propus, de îndată co s'a produs 
"primele noastre înfrângeri, la sfârşitul lui August 1916, 

Până atunci a serie de considerațiuni sunt necesare, :, 

"peiitru a lărgi cadrul problemii, ce ne-am pus înainte, 
Este cert, că pentru orice spirit imparţial, nu era greu 
de constatat, că, considerată în general situaţiunea ar- 
matclor beligerante, avantajni, în afară de primele săpe 
tămâni dala declararea rizooialui, n fost totdeauna de 
partea forțelor Antaniei. E 

Raportată situațiunea numa; la iroatul oriental, care 
ne interesa pe noi, Aliaţii pu au avut nici olată o su 
perioritate hotărâtă şi iniţiativa pe care au -avut în 
unele momente în mod trecător, au perdut-o do a 
doua zi. a a 

Frontul oriental a fost totdeauna punctul slab ai 
Antantei. Aici a primit ea totdeauna loviturile dure 
roase. Și toată lum:a iniţiată, toţi specialişti „renumiţi; 
ştiau că soarta războiului, mai ales după primele expe= 
menţe, nu se va decide pe teatrul de Răsărit, ci pe cel 
de Apus. a E : 

Publicul mare a putut fi hrănit cu alte idei, dar era . 
ştiut pentru toţi cei, care erau obişnuiţi să vadă, că le- 
genda acelui faimo; „ronleau compresseur** dela B34,: 
caro exaltase la: un mo nent dat atâtea spirite, trăise 
odată: cu catastrofa celor două armate ruse, din lacurile: 
Mazur, -. ...:- Pe ee 

Poziţia Ro mâniei, care era chemată să. joace un eh 
tocmhi pe acest teatru, era dar foarte delicată, . . 

 „ Statul nostea-major, în timp d>'doi:ani, tzebuia dă | 
fi ajuns ia unele conciuziuni, care nu st puteau . înde- 
părta de acestea. -



ST 
2909 D5inDaIINot atata 

-Aemata română fiiad în funcţiune de un frent slab, 

 daătorvențiunea ei, po un astfel de front, era vădit că 

mi: putea: schimba: caracterul, pe cara i-l dase doi ai 

*de lupte şi de netncetate experiențe, 

= BA era în realitate: frontul secundar: Marea tui vulna= 

-. mabilitate şi fipsa lui de resistentă, condusese pe toţă. 

„apecialiştii, la aceoată idee. e 
" Statul nostru major, din potrivă, a fost îmbătat cone 

tinuu de idria, că am putea juca. un'rol deciziv asupră. 

întregului. dispozitiv european; tocmai pe acest teatru; 

ge caro t'a contundat, cu frontul “principal de luptă. 

„= Situaţiunea noastră în condiţiunile obiective în care- 

de giiseam — după statul nostru imajor-— ne permitea: 

gceasta. Totul era să tim destul de abili şi de noroe 

soşi, să prind-m- momeniul, când ne-am putea arunca 

eu toată greutatea forţelor noastre. _ 

Bi am redus totul la chealiuriea momentalui. Ba ne-am 

erorut înteun moment dat, în plină bătălie. napolea=- 

giană, când în lupta angajată din toate părțile pe 

vastul eşiquie? curopean, Bavcara "de cât să facem. să: 

iatro în linie, rezervele noastre, peatru-a obține asupra 

ansamblului operaţiunilor, decizioa. Și în speţă fireşte, 

rezervele aliaţilor noştri, capabile să producă evenie: 

mentul, era armata română. O Sa 

: Tată ideia dominantă, care s'a manifestat în toată: 

tucrarea statului nostru major, dela 1914—1916, d - 

shieo a'culmifiat din nefericire, în întrângerile pe cace 

le-ara suterit., în nunţi şi a: Dunăre; - A 

“ Da iei se trag toate. relele şi în cesace priveşte a0* 

ţiunea noastră politică și diplomatică, dare mai ales pre 

gătirea detectuoasă a armatelor noastre şi planul nono* 

sit cu care am intrat dela început în război. - 

 fcegte' erori au fost observate de' generalul, care 

inut depatte de sferele înalte şi eăspunzătoare alo aw 

"matei, a avut grija pateietică şi tăria de cacacter, 0: 

“săte denunțe latimp e ti



i 
- 

nn er fear 

      

za css Atat ş ae “Er vedea cum. sei Drcară Viitoarea „canapele ef, metodă şi fără seriozitatea, adâncă, pe care, »A pori, situaţiunea gravă, în: are ne găsea, îi , „„Speataeojul. gel mai durero;, îl oferea. cea. mai Înaită inatituție A oștirii, statul-major, dezorganizaţ,. Mat Se, părăsire, tocmai în momentul „când. trebuia 3%;3-ge dea, toată atenţiunea și, să „fie. înconjurat de. toată -autari- tatea și de. tot prestigiul, de. cațe, avea nevoe, .ponâra,; a „prezida, -Şă „conduce viitoarele, „aperaţiuni,. pat, interpretarea evenimentelor „militare de pe. ditezitole, îco aturi, care _tirap. de doi an: au sguduit Bervii bitați ai ţării noastre, nu pulea veni :pici . dela: im presiunile, pohţicianilog, Dioi . ddda. comentatorii, improviaați ai. Co; Tuaicatelor oficiale,. «i dela cunoștințele technice, Exactee ale unui stat-major, AM înuntea: căruia trebuia Să: SE găn sească. q ilustrațiune -a. eştirii şi; o, ploiagă.. de ofiţeri pregătiţi. la noile metpde ala războiului. ARE : În loe. de aceasta nu s'a, da marelui stat. major. a, armatei, -niei aceia: ce formează. penizu ari să ce inatin, tpție, militară, un. “Principiu. de viaţă; un. şef . EX a fosă. redus. la : solul . ingrats:, de „simplă, Anexă a biuroarilog Ministerului de. Răzbai,.... „gi | Cu energia lui cunoscută, Niolaa. Filipescu, a.ce castete, mizat. astfel, această, situaţie unică, în analele, „rbilitare ale unci: ţări: “dibeze, sub. un, regim. co:stituponal: i aaÎn pli război european, masele +tat-inajye. a tos, ţinut doi ani fără șef, Humai.. pentru că pre Bcătianu prepara. dar nu îndrăznea. făt să numească P*.gene tajul Ileseu. ea. șef 3 marelui stat-majorit. . .. -oNimeni, Ru. putea...şti mai. bine, ce era În statube. major, de aât generalul, Averescu, €are plecând, in 1918 din capul Jni,. a. gdoomat.. olierilor cu care. a iucrat, a6esta,cuviate,. eare tezama. exacţ „sttuațiunea. Sa sara M. gâsca în acea VEOIme, 
ji „Statol-major are nevoe încă da. a, ti. eustinut, „E dcoparte deşi alcătuit. acum din ofiţeri foarte aleşi. to 

    

  



embedate ainu ati” 

Mais dă suie acă în atare de formăţiuie? organele sale 
suat tacă şiăpânde,- mersul facă: nesigur. Dn - asttel sia: 
condițiuni, orice piedaci ds care ise izboşto; neavând 

facă destul avânt pentru a e trece, ieste -o'stânjeneală 

în -proessul desvoltării sale.“ - ee ta, 

“fată omul, care ipărăsind acest toc înalt de: răspuns 

dore, arată buocesorilor lui. opera care de rămâne încă" 

n todeplinit. Această luctare deadonazi a fost Itsată” 
Ta voia întâmplării, în preziuă” unor evenimente extra 

ordinare, când nevoia unci impulsiiină: puternice şi pri 

cepute era mai necerară, Oi 

: mpresiunea dureroasă pe care î-o-produce noua stare: 

de lucruri, dela marele stat-majer; fată! cum 0-:dcscrie 

6i înauși, puțină vrerie după aceia? Dia 

- Siraptomele unei viitoare dezărganizări su” apărut 

prima dată, tn insteueţitni de mobilizare date de către 

marele stât: major pentru anul 19181915, aL 

De sigur; nu puteam să rărata îndiicrent la: acest în- 

- eeput nefast 'de- diatriuigere a edificivlui, a cărui bază o 

pusese cu ătâtea greutăţi în 1905:şi la cară: mai a 

dăogazeză ceva în anii 1919—1913, mulţumită: patriotise 

siuhii luminat al nâsitatului N: Filipescu, Sa 

Ash înaintat de aceea un fel de memoria î- dare de 

siamă —=asupra acelei” mobilizări şi arătam documentat 

Vimurit, răul ce se făcea armatei prin măsurile ordonate; 

Bi nu :eram decât la început | "Măsuri mai dezastroase 

aveai să urmeze ș măsuri cari au: culminat -în ordinea 

ge bitae adoptată pe ziua de 45 Augunt 1916, adevăr 

rată monstenozitate de organizaţitine militară î... 

 Măzână că marele statimajor nu: numai eă nu îa în 

_ considerare strigătul “meu de starmă, dar ecntinuă să 

agiice :opera sa ruinktoare, am făcut, prin minisrrul a< 

fnstiv, să “ajungă în mâixile ministrului nominal, me 

“ “Ai fost chemat la București și primit dt către: mile 

pistru de război ia d-sa acasă, ete,“ . | 

Pia 

4



PRR eUrtn fiti, 

An Sfârşit războiul nostru sc declară. Generalului A-: | verescu i ec dă comanda unci armate. În acest: scop.el. - vina la Bucureşti şi iată primirea ce i se face: ..:. 
: „Când am fost numit. comandant. al armatei a. Il-a. 

printr'un ordin semnat, în ziua de 13 August 4916, ara: . 
mers la marele stat-major, unde un locotenant-colonei, 
sR'a pus la curent cu situaţiunea, armatei mele şi mi-a dat instrucțiunile privitoare la . operațiunile ei. Acesta, 
era procedeul în acele vremuri, generalii primeau instrue-: Şiuni dela locotenenţii-eolonei“:, NE A a 
„Am arătat mai înainte, ideia care a fost la baza în îregei noastre strategii de război, în faza preparatarie |. a conflictului, la care aveam să luăm parte. ...... | Alegerea momentului era Suprema filosofie a comaâne, damentului. Nu exista preocupare, eare s'o întreacă. 

Nu este dar greu de prevăzut, în acest caz, care putea: fi şi ideea fundamentală, ce a inspirat sistemul de ore ganizare: a] armatei noastre, În vederea războiului, . ; O armată mare cât mai Numeroasă, cu regimente multe, incadrate oricum, pregătite din punct do vedere factic în ori şi ce condițiuni, la aceasta se reducea tot, secretul organizărei. Un număr impresionant de divizii menit să trapeze imaginaţia Europei îmcăerate, iată ce am căutat cu orice preț să înjghebăm din capul locului. Bra cu atât mai Becesar, 'să avem un număr respec» tabil de armate, cu cât nu făceam ur război & fond, . ei o demonstraţie, era vorba de un marș triumta]? | Generalul Averescu nu a împărtăşit acest mod de a vedea. E! a combătut Sporirea efectivelor noastre, pe Motiv că merge contra scopului propus: slăbeşte armata, In memoriul din 1915 e! spune: a „s»Este de prevăzut că măsura de ase îngloba unită țile de rezervă în unităţile active, va umfla incontes- labil efectivele irupelor de prima linie, dar le va seo bori atât ds simțițor calitatea, tacât făcând bilanțul,
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rezultatul poate fi considerat da o: scădere a capacităţii: 

ţartice a infunteriei, iar nu ca un spor.“ zii 

“Şi mai departe: „Cauza este. po deoparte lipsa. de 

ofițeri activi, faţă cu trebuinţele . chiar ale piciorului: 

de pace, iab pe de alta, sporul nemăsurat. de mare ta 

xaport cu scurtul tâmp în care sa înfăptuit unităţile; 

de rezervă... -- - ACE pa 

In plin consiliu al inspectorilor generali, e! susține cu. 

încăpățânare, că noua organizare a armatei e haotică: 

şi hibridă. Teza aceasta a fost combătută cu oin- 

comparabilă autoritate de generalul Zotu. Ministiul de: 

război Brătianu, a respins cu severitate şi cu o sigu-: 

ranţă perfectă aecastă opinie. susținând, că atunci când 

vom intra în acţiune „armata noastră nu va nai avea: 

de luptat, cu trupe mai binc-orgaaizate“. Se: 

| “Peoria aceasta a momentului celui mai bun, care se 

înrădăcinas> așa de adânc în spiritul conducătorilor şi: 

le-a deformat până întratâta judecata, încât i-a :sa-: 

exificat chiar şi rezul.lz cele mai elementare de orga-. 

pizare a unei oştiri. nu e altceva decât teoria jucăto= 

pului de noroc, a ,phasardeurului“i, care Vina morțiş să. 

câstige o partidă mare şi grea, numai print:'o singură 

lovitură dată în plin. - îi şi „i 

Căci ce est+ acest spor, fâră sens, al efectivelor decât 

principiul aceluiaş jucător nesățios, care îşi: fachipuo 

în osbira şi în.nebunia care la cuprins : că cu cât 

va ține mai multe cărți netolozitoare în mână, cu atât 

ya avea până la urmă, mai multe atuuri? 

„Dar unde chastiunea ia în adevăr o turnură dureroasă, 

avârid propoxţiunile unui eveniment tragic, e atunci când 

e vorba de elaborat și pus în aplicare însuşi planul 

nostru de operaţiuni. . „ . 

__ Generalul Averescu daclară că nu ştia nimic la 13 

August 1916 asupra lui. Abia la 25 August, după de- 

pastrul dela Turtucaia şi când a fost numit coman= 

dant al ax.natei a II-a, elia cunoştinţă graţie acestui



  

concură die înprijurâri de pianul :aastzu genaral de o: 
peraţiuni, - aa e E iă a îi a? 
„“Jrepairabilul însă so produseze, Totuşi el 'mai crede 

încă pasibilă o scăpare şi in: ziua de 27. August „îBtoq=: 
taeşte un memoriu asupre situaţiunii generale. pe întze- 
gul nostru teatru: de ogeraţiuni, opinânâ a se păriăsi pla 
nul pe baza căruia am. început războiul și a se:adopta 
u altul, mai „conform cu “Situaţiunea momentului şi 
snai potrivit tu forţele peale de. care: dispuneam'*. Asus 
pra acestui: memoriu care: constitue: unul din ..cele. văai- 
remarcabile: documente ale -războiulai nostru, - vom. 
Toveni,. --.: Pata Pa pe 
“da 2 Septembrie avea să aibă loc la marele cartier 
general un consiliu de război, la. care ia parte: şi gcne= 
ralul Averescu, El susţinu din - nou.ădeile arătate în 
memoriul său, :cari nu fură. luata: în scamă, decât într'o 
ruisă: măsură, pentu a le compromite cu dezăvârşire 
în Aplicaţiune, - aş 
--De acuma. înco'o, el nu vă: mai lucerea: nimic pentru 

o; nnilucnţa conducerea superioară a războiului nostru, Ken. rnutii.. Ii își.va face. datoria în front, ca'.cel din, urmă ostuș, executând ordinele cu acea: biăestrie.. ne- întrecută, caregi-a asigurat admiraţia şi -zecunoştiaţa armatei întregi, one 22 
= Nică. sforţările eroice ala. trupelor noastre, pici caer gia unora dinlre comandanţi, nu. vor: mâi aiuta. la nimic. Prăbuşirea -noastră militară o un apt împlinit; Frontui dela Jiu espart. Începe invazia. Generalul Averescu: își fac acest examen de conștiință de un deamatisma sguduitor. Ei scrie în carneţul său de ope= tahuni următoarele rânduri: e - „Ne găsim în fata unei fatalităţi,. * e __Greşeliie se plătesc, când faptul brutal are cuvântul. Yenoroeirea mare este că plătesc cai nevinovaţi. Adica Am dreptate să Spun cei nevinovaţi € uat care alagiui nevinovaţi acei: cari: din indie 
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seal, dis. vaşitale. seară interes n lea is ama vea, 

satui 2 jvgul NBOY iai i ze 

De doi ani ne progătiza da săzboi i E 

„Pe mâinile. cuia fost. lăsată această. pregătire? : 

Sant, numai ei: vinovaţi ? Acei. care su asistat, la prg.. 

gădirea nimicirii, moastre,:fără să : veaeționeze, na. sat 

care tot atât de vinovaţi ?. . e 

 Suferina. soarta. pe-eare o  merităza . - 

"Bu, însumi sunat vinovat Ara. vorbit, este drept: dai 

du am vorbit destul ! Ara avut scrupnle. Cred, inst, să 

în faţa marilor evenimente, pe care matura ţi îngădue 

să ie întrevezi, scrupulul nu-şi are. locul. Tr.bue să:te- 

eunoso fără încoajur, că sunt şi .eu vinovat. Mai Palin 

aa alţii, dar sant: vinovat“ 

„i-a făcut, acest soldat datoria. 2 Omul do. văzbui. ale. 

săvui vederi juste, au fost pururea confirmate de: fapta 

al :eămpi iastinct superior, . nu a fost: înșelat :;aprospe 

miciodaţă, jadecat acum, în: mod - olicctiv,. a “încercat. 

totul, pentu. a-și opri țara dela dezastru? - 

Problema războiului nostru nu a fost. îndrumată 3. 

mici rezolvată: de, militarii de spesialitate;. Atât în. e 

priveşte pregătirea gât. şi otientarea operaţiuriior, sa 

că; chestiunea trebue luată din mână mibtariloy. 

-% ealuțiunile ler..eventuale, date la 'operte.. Puterva poe, 

itică a-paralizat. orice inițiativă. şi sride; Ibertate. e 

spirit armatei în timpul crizei. - 

„Aceasta din urmă, a fost jugulată 1 aşa te), % es 

m. toat atinsă 1 însăgi principiile sale de viaţă. “Atacată 

19. metodele «ă cele maj. bune de funcționare, ea deveni. 

imaptă, pentru hipta mare, ia care. a. fost, <hemată, . 

A tot puternicia guverneloa tra prea: rare şi teadiţiile 

armatei: noastre, nu aveau atâta greutate, patra ae, 

aista valului dia.piară, - zi 

= bemata Ru .&. avut indepayeață morală ş forta: i 

tară. necesară, patru: a rogpinge .uB ampeațes prea: A 

Test şi prea imperios, care 0 loveau în compunerea şi



S 
în iatiraitatea se: organică. Surprinsă de teribelele eve»: 
niinentă ' da afară, ca nu a avut nizi timpul să să apere 

gia să reacționeze, : împotri bici ener 
atentat. ati 

„> În aceste condițiuni iă ce se putoa reduce rolul unui 
„etițer în' activitate, accât în a denunța crarhic, -pte= 
şelile,: pa care: le conatata în fiecăre zi? 

In capitolul următor, vom arăta reacţiunea istorică 
pe care a determinat-o; compresiuriea aceasta a' armatei; 
În timp de război şi pe cară națiunea întreagă - a tme 
briţişat-o tntro mare mişcart politică a" maselor,. fără 
precedent în isteria noastră. - i 

Se cuvine a cunoaşte. mai: bine, concepţiunea auto= "ilor tăzboiului nostru, pentru a înțelege, toată valoarea raorati şi strategică, 'a: singurului om-de. război; pe rare la avut patria noastră, în epoca de foe şi de fier. pria eare am trecut, a a 
“Am arătat cun în insuficiența sa; comandamentul iostru- ge credea. în August 1916 în plină bătălie napo'ega 

“diană. şi aştepta numai momentul, pentru a arunca rea | * 

zervele — armata română — șia -craa--"evenimpatuly provocând astfel. victoria comună a aliaţilor: - - _* Huziunile comandanientului nostrii erau tn funcţiune de concepţiunila superficiale -ale acelor. care îşi arogae. seră tiaguri dreptul. da a-l face, a acolora care taţo:ea: egoră a-şi asuma întreaga responsabilitate politică, mase rală şi militară a lui, - . i "Într'e contezinţă ţinută ia Paris acum doui ani, asus. pra războiului mondiat, generalul "Doboney. comandantut: gcoalei superioare de război, făcea inte altele, câteva obscrvațiuni de ordin istoric, care se potrivesc cu tolui. Cum ora jud.oati situaţiunea, de către conducătorii. noştri 'politici, pe care au impus-o şi color împuteenie. | ciți cu conduerrra operațiunilor militare s «În secului al 18-lea. bătăliile no: prezentau cara torul de violenţa distrugătoare al celor do azi. Atund 

a : unui: astfel: de: 
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era epoca lrumoasă a diplomației. Operațiunile, militare 

se +nspirau în mod forțat, do politică şi reflectau ca- . 

racterul ci de mlădiere şi zgârcenie. Manevrele strate: _ 

gice vizau numai „câştigarea unui avantaj oarecare”, cum 

se. obişnuia a se spune :; luarea. unei cctăţi, invadarea | 

unei provincii, ameninţarea comunicaţiunilor. Bătălia 

nu era decât o ultimă ratio a acestei strategii şi un 

om ca mareșalul de Saxa a putut scrie: „Eu nu sunt 

de loc șertru bătălii, mai “ales la începutul unui război. 

Sunt convins chiar, că un “general abil va putea fâce 

război toată viaţa sa, fără a se vedea obligat să dea - 

o bătălie“, | 
Dacă in imaginaţia înfierbântată : a meridionalilor de . 

Ja Statul nostru Major, viziunea. bătăliei napoleoniene” 

aiunsese o obsesiune, în mintea. chinuită a primului mi- 

mistru de atunsi, răsunau “cuvintele liniştitoare, ale Ma- 
reşalului de: Saxa. şi. amintirea campaniei fericite din 
1913, care se putea xepeta din nou. 

In realitate nu a fost nici bătălia napoleoniană a unsi „- 
strategii burlești, nici opeiaţiunea celor care credeau că 
războiul modern, se poate conduce după. metodele diplo- - 
matico- politice, cum e simpla ocupare a unei provincii 

„A fost războiul adevărat, în toată teribila lui rea- 
- litate, care ne-a surprins. . N 

Guvernul nu l'a pregătit şi nu Va vrut. serios, el ni 8 a 
impus însă, de.a doua zi, după ce l'am declarat, cu vio- 
lentă, ca o fatalitate implacaLilă, | 

Impotriva acestei stări de lucruri s “a ridicat de la în: 
cepul, din rîndurile armatei noastre, un om, care a pro- 
testat. Din nefericire glasul lui a răsunat în pustiu. A 
fost Generalul Averescu. | | 

EL a fost la noi adevăratul reprezentant al şcoalei - 
războiului. Înţelegând greşelele de până atunci ale dile- 
tanţilor, el a pus pentru primă oare, în plina criză a _ 
fronturilor de. Ioptă, principiul distrugerii forțelor adver- 
saruitu, | 

au a



  

Eta i arătat co bătălie : '& necesară si: pesiilă. Bis 6 
"încercare serioasă, de a reveni odată, li raetoadele sănă- 
toase ale războiului. 

Căci omul de război, dia zilele noastre, nu concepe - 
războiul decât 1n. funcţiune da bătălie. Către aceasta: 
aspiră, cu toate forţele lui morale şi: lizice; ef e: pregătit; 
so primească sau să-o dea acolo unde va crede. 

Eroarea noastră a fost, că am crezut din nou că se 
„poate. repeta un 1913, întreprinzând un raid, în Traân- 
silvania. Obsedaţi de succesul pe care Pam avut, atunei. 
ne-am aşteptat la o reeditare a evenimentelor. în reali- 
tate am. lost debordaţi da ele, fără să avem energia, să la 

“ dirijăm, i 
Nu vom căuta să discutăm dacă planul nostru general 

« de operaţiuni, cu care am întrat în campanie, ne -a fost 
-impus sau nu. Na ne interesează rolul Rusii, nici ațitue 
“dinea statelor majore aliate în elaborarea lui—chestiuni 

- aşa de contraverasata. Il vom actepta aşa cum Pam eon- 
"ceput şi Pam pus în aplicare noi. Chestiunea dacă armata 
: română era mai bine să se arunce asupra Bulgarii deeâb 
“a Ungarii, iarăşi o lăsăm la o parte. 

De sigur nu ne putem pune, în ipoteza că planul 
„nostru a fost bun, când suntem convinși tocmai de con= 
trariul ; dar vom admite că așa cum a fost: conceput şi 
“pus în aplicare, el nu putea compromite, în mod definitiv; 
“campania noastră, în nici un: caz, dacă comândamentul 
nostru ar îi fost la înălțime şi ar îi ştiut să conducă; 
în adevăr, operaţiunile, nu să se lase cu totul în voia lor; 

Ba începutul ostilităţilor se poate întâmpla tota'eauna 
„08 operaţiunile să fie orientate - greşit, Par operaţiunile 
nu trebueso numai orientate, ci și conduse. 
4 Şi o conducere hotărâtă şi pricepută, este sigur, că 
ne-ar fi ferit cel puţin de catastrofă, dacă. ne-ar îi fost 

tă până la urmă victoria. | 
| Avusesem în această privinţă sub oebii noştri un 
iălimânt; ssupra căruia un alt stat major ar £- 

â
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saneditat „zenit „şi +07 fi curea foloase, nepretuit. Iasăși - 
„nperajiunilomrmatei franceze tn 1944, aa ştie că :au fast 
printate greşit. Şi cu toata acestea, scelag comandaraent, 
„ahaervând eroarea, a avut tăria. de apirit gi de earaater, 
să ordone o regrupare nouă de forţă: si: să 'obţio ta cele 
«lin urmă -vistoria. -. . 
În adevăr :e în -deobşte eunoscut, asuma. statul. major 

“erancez, degi:se aştepta la un :atac:german prin Belgia, 
mai redea să aibă tasă proporțiunile “extraordinare Şi 

- ntensitatea. pe :caro Va :avut, 
-. Pesunnadănd, bine dar :nici valoarea etoctivalor. Ai 
„ici amploarea atacului german prin Belgia, Francezii 
Sau concentrat prea la Est, așa încât frontiera. lor ide . 
“Nord, po unde: i special: venea inaaiicul, era ipaită de 
trupe, o ” 

: Planul feameez. era ca cele 5. armate e cu diviziile en- 
-gleze, să ta sfânsivă generali ;pe toate fronturile: odată. 
“  Degi armamentul "lor era inferior. eelui german, Bu 
aveau artilerie “grea. destulă, aveau , inferioritatea: nu- 
merică, insutisient;: informaţi -esupra. tuturor. aceste 
eondițiuni, aia “angajat. cu putere tupta, Francezii 
“suferă grava eșecuri în- Lorena! şi în Ardeni. La Char- 
“eroi au - 9 înfrângeră teribilă. Bătălia frontierelor: e 
“iperdută.. Aoeaata 'în ziua de 24 August... 

'::Jotire dă ordin atunci. de retragere. generală și :aban- 
donâid' dușmanului provinciile .căâle 'mai: boga.e, se 

"decide -ponţru o rouă 'grupare a forțelor. sale, * * 
Ta 5 -Baptonibrie dă “celebrul 'orilin. de. zi: de faajn- 

“are. Francezii atacă:-din apu, Bătălia :de: ia Marna e 
câștigată, a 

_“ Comandamentul nostru 'sfa: aflat: într'o situsţiune 
aproape identică, Există în multeprivinţă:o asăloie 

*frapantă ritre : planul nostru iitiţiaf și ata al:măkrelui 
“stat major frannez, ambele alcătuite "eu: “ignorarbat sitala- 
"futi strategice a adrârsarăliii. * îi fi uita 

MDeosubireai e că pe “Când :comindânneritul Xeiatez
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rage. leețranat satutară cu'o “elaritate genială, den 
:primele ' evenimente, al nostru nu numai că nu are 

„ienergia să iasă din ele, dar. e lipsit. de judecata ele- 
„mentară a 'situaţiunilor, chiar” când ele au „ căpătat 
e: evidenţă tragică, aaa Die A 
“La 13 August 5 armate române tacep. să opereze, 

trei din ele au misiunea dă a indrepta o ofensiva vije- 
“Joasă la Nord, două de a se ţin. în defensivă activă 
la Sud. La Nord nu întâlnim la înc. put de. cât o rezis- 
" tenţă slabă, la Sud sitem. atacați de a doua zi cu o 
„miolenţă rară. La o săptămână de la mobilizare suferim 
unul din cele mai Singeroase şi ruşinoase dezasiie 4 
“Turtucaia. 

» În ţară impresiunea e indeseriptibilă, pentru | coman= 
damentul nostru e o lovitură de măciucă.: 

Situaţiunea strategică în urma - acestei nanorociri, fa 

'cepea-a se lămuri, Intenţiunile dușmanului numai sunt . 
de nepătruns; Planurile lui pentru orice minte clar vă- 
mitoare nu mai putea avea niciun mister, -.. -" : 
„Brau sigure acum cel puţin 2 lucruri: . n 

4, Schimbarea înaltului cornandament german, cu ve- 
nirea în fruntea lui a lui Hindenburg şi Ludendort, în- 
semna căutarea deciziunii pe frontul oriental. Deci un 

"atac în stil mare, împotriva României, odata frontul de 
sud sdruncinat; numai era o ipoteză sau o: probabilitate; 

:4i o certitudine riguroasă. 
2. Acest atac inamicul îi începuse în cea mai mare 

jrabă pe la sud. Deci pentru. un moment, forţele. lui 
aici se găseau în număr şi erau capabile de un efort 
mai serios. 

Situaţiunea era incontestabil grea pentru noi, avea 
meritul de a fi clară, 

In ziva de 24 August 1914 armatele franceze eraa | 
într'o poziţiune mai difinilă, decât armata română- Se 
aceeaşi zi da 24 August — după 2 ani — căci 3 dan 
ch b armate ale sale, fuseseră bătute şi smsmuenul :  



  

avea toată masa de torţe de care dispunea concen 
trată; noi, dimpotrivă nu aveam bătută decât o ar- 
mată şi inamicul nu avea alte torţe concentrate decât : 

cele dela sud de: Dunăre. 
„Dar pe când comandamentul francez avea , intuițiu- 

„nea elară. a pericolului care o ameninţa şi lua fără în- 
târziere două hotărâri: una dureroasă, de a părăsi pro- 

vinciile bogate, retrăgându-se şi alta eroică, de a. ocupa + 

o nouă poziţie, pentru a da cu toate forţele, o luptă. 

deeizivă ; Marele Cartier General Român, nu vrea să 

„vadă şi să înţeleagă . de pe urma înfrângerii nimic şi 

- fireşte, că în ultima „analiză, nu se hotărăște să între- | 

prindă nimio. 
Căci furtuna se apropia. După doi ani de război | 

mondiăl!, după atâtea experienţe, după experienţa sârbă, 

după invazia Polonă și a ţărilor baltice, România nu - 

__ puteaasă scape aceluiaș . pericol. Turtucaia „a. dovedit 

- mepregătirea şi dezorganizaârea noastră. și am îi. fost 

orbi, să nu ne închipuim, că fideli. sistemului şi meto- | 

__ delor lor, Germanii, nu vor profita de slăbiciunea co 

- Ve-am descoperit din primul moment, pentru a nu ne 

da lovitura de graţie. 
Ce a fost: frontul oriental pentru ei,. decât un prilej | 

de a se ratrapa 'de insuccesele continue, suferite pe 

: îontul occidental, prin repetatele lor - suocese. răsună- 

toare dm Bat? 
"Ce a fost Turtucaia decât prevestirea furtunii? Era 

o datorie:de a se pune armatele. dela Nord în siguranță 

“ printe'o nouă grupare, spre a fi ferite de distrugazre, 

__de oarece ele operau în mod izolat, fără a ţine seama 

" de conmderaţiuni teritoriale sau de altă natură. 

Ce 'sehimbări de front, ce măsuri supreme a . duet 

| comandamentul nostru, a doua zi când s'a dovedit fa- 

” timentui general al planului iniţial de operaţiuni, prip | 

aticul bulgaro-german dela sud ? - 
„Sau tuat câteva mici oreeaniuni. Printre cole din- :.



  

TO. 

tâi a fost grija de a se muta un comandant de ara 
mată de pe fientul de nord pă îrontui de sud: 

In adevăr la 25 August, a doua zi 'după:! căderea 
Turteeaii, Generalul Averescu e nimmit comandant af 

"armatei a II-a. în locul generatalui Aslan, O 
Jată eum. expiieă ei motivele acestui schirahiri mon 

aşteptate: ” i 
„În zina de 23 Augast am fast rautat delx Armata 

IE în Armata IFE, Existau foarte serioase: temeri de-a 
invaziune bulgară, prin trecerea Bamnării. Termerea. 
însă era m fundată ; ea isvora din: necunoaşterea exactă 
a distribuirii fosțeler bulgare şi din surescitarea pra= 
dusă de lovitura primită le. Turtucaia, Sitmaţianea 
era totuși de fapt gravă, nu atât prin ameninţarea 
dușiranului, eât priu extrema. noastră slăbiciune“, i 
Generalul Averescr abia acuns, după cum âm spus, | 

ia euneştir.ță de planul nostru generaf de operafiuri, 
Cred că în țara asta, pe drept sau pe nedrept, Multe 

luceuri, au trecut nechservate şi mulţi oameui, riu şi-au - avut răsplata, nici a meritelor şi nici a serviciilne lor. 
Unul din momentele, care na trebuese uitate, fiindcă 
rare ori un adevăr a fost rostit într'o formă mai clarăj 
mai hotărâtă, a fost acela, când noul: comandant ai armătei a III-a, şi-a înaintat. memoriul său, din 27 Augurt, în care arată situaţiunea noastră militară ada 
Vărată şi propunea remediile 'urgente. In plină eriză si. 
apăsare sufleţească, cu acel siraţ. nezdruneinat a! rea= 
lităților, ei ne dă un plan de luptă, dovedit. în: urmă . a fn.cei bun — sinteza. sforţărilor noastre de realizare. . maximă, pentru acea oră! a „Acest luczu n'ax trebui între oştire niciodată. „să sa. uite, Simpiul fapt de a fi spus. adevărul, a fost. cane siderat totdeauna la toate popoarele -ca o mare cinste, | Ce importă dacă nu. Pav fnțeles ai? i Memoriu! dela 27 Aupust coaţine o. asemenea măee. , tarie. intorică, Eleste e capo-d'operă de vigoare şi. de 

N 
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pătrundere si strategică, care prig valoarea tai docamea 
tară, face :enoare gtiiniei zailitaro la Români. .. 
Omul :de săzhoi apare aici, ca trăsătura lai dom 

nantă, aşa cum lam ounoscat, în toate timpurile. - 

Chemat de a lua măsuri de apărare, în vederea unai 
_ eventual atac întrun sector, el: sparge 'endrul îngast 

al problemiii, şi formulează de îndată aan plan ge 

neral, al cărui ansito, e vechea deviză a zăzboinicalui' 
apărarea mea e atacul. . 
Generalul Avereana aaută bătălia, E e vrea toemaă 

în punctul unde ne credeam mai ameninţaţi și unde ina- 

mieul ara în numir. El :o vrea, singur, într'an moment, 

când sea nai mara iturburare există în spirite, Ca un 

profesor -de :anerpie, «el reclamă acordarea, tn clipa sri- 
tică, gând :oscilau voințale şi..ne chinuiau îadoalile, : 

Cum-eoncepe. el această bătălie? Ce fizecțiune i va da? 

Care i-ar.patea fi consecințele? .. : 
Napoleon a spus: războizi es artă mimaplă da con- 

capjie. Neavând tn fața noastră, pase puternica în Tran- 

silvania şi fiind atacați, de un grup important de ferțe 

la Dunăre, mn panaral en chef, are > rezoluție simplă de 

luat: el nu concepe alt plan, decât 'să se tatoarcă cu 

maximum ude forțe, împotriva advarsaralui care devenise 

amaninițător pentru a-l bate în col mai scot timp, . : 

Căci mase la Nord și mase ia: Sud, concentrate, ar fă - 
inscemat. sufocarea noastră ia mijloc şi datoria ara uă 
eșim din :nnest :oeră :de fer aruncându-ne 35upra masti - 
amenințătoare înainta de a î eizănși de amândouă ani 
țile mdată. . i 
Aveam praiilitatea vă sntrângeza frate, care pin la 

bitura dela Turtucaia, paralizase tutzag. ansamblul maipcă= 

rilor mmdastre, pentru a putea zeapira diniștiță, cel : poţi 
câtva timp? 
Evident -nă ma ama î patut fnlitura toate great 

dela Sud, ori cât de reuşită ar fi fost operaţiunea neastră; - 
în” a victorie aici, ne-ar fi dat o capanitata mai mare)
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ds a ne apăra la Nord şi am fi preluugit zezistența, evi- 
tând multă: vreme invazia, m 

„Fără să fi putut face ua război strălucit, din cauza! - 
aepregătirii noastre, totuș am fi putut face unul ono- 
«abil scria Generalul Averescu mai târziu, cu drept cu- : 
vânt în carnetul său de operâţiuni. ma - 

Nu trebue să perdem apoi din vedere, că în momentul 
acela, armata noastră era într'o adrobitoare superioritate . . 
de număr. Totul depindea de repeziciunea cu care am 
îi lua**.otărârile și le-am fi executat, - ..::.. : Memoriul atrage atenţiunea în prealabil asupra acestei 
condițiuni în modul urmitori: e i. a 

„Fixaţi asupra atitudinu iioastre pe cele două fronturi; 
este necesar a se lua măsuri în consecinţă, în perfectă 
ordine. dar în același timp foarte repede, căci reuşita 
planului ce se va adopta va depinde de promptitudinea 
cu. care va fi îndrumat. Orice întârziere în luarea ho 
tărârii precum şi în traducerea în fapt, ar. putea aduce . 
la rezultate. negative, poate fatale», :.:; .. .. 

-Dar realizarea acestei concepţiuni presupunea, din capul : locului, două lucruri: :. : .: Da a 
1, Renunţarea la orice ofensivă în Transilvania până 

Ja obţinerea 'unsi decizive în Sud. . .. i 
:2, Apărarea şi organizarea unei rezistenţe îndelungate 

şi încăpăţânate în nunţi: dealungul defileurilor, îm ve- 
derea unei încercăn, de invazie. AA cai 

Memoriul atrăgea atenţiunea asupra avantajelor indis- . 
cutabile, pe care le prezenta o defensivă în munţi. 

-Ele enumera între altele aceate motive: 
a) Punciele vulnerabile în interiorul țării suni. limitate, b) Natura terenului înlesneşie e rezistență tenace și in- . 

delungală, relaliv cu puține forțe. . pp 
-0) Apărarea chiar copleșită, poate sâ- dispute terenul p3s cu pas. ca i d) Adversaral nu dispuue penţru momeni . de forțe pe 

atesi front. . E CI a e 
ec 

i 

3
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Pe cână „pe trontul” e Sud, o otenaivă e necesară, de 

2) “Ati inainicul e deja în putere şi  areriirdător. 

b) Zerenul nu permite a slasili cu jorle inferioare, 
ojensiva unui dușman întreprinzător. 

- 6) Terenul nu se poale dispula pas cu, pat 
3) Distanța înire capitală și jrondieră esie harte mică. 

c) Reușita ojensioii noastre pe acest Jront s'ar reper- 

| cula favorabil: asupra operațiunilor: dela Salonic şi ne-ar 

pulea . deschide eventual acea linie. 
Şi. în sfârşit, în cele din urmă, el cerea, din nou. 

a) A se reclifica dispiinerea stralegică & forțelor noasire 

modijicând: gruparea lor. 
b):Pe frontul de nord a opri strictul necesar, pentru 

« ruce Jață silusțiunii aeluale a adversarului, asupra că- 
_ruia ar trebui'cui orice prej, să fim fizali. 

c) A se destina fot dispenibilul, în trupe mobile, ofen= 
sivii a fond. conira Bulgarii. 
Chiar dacă toate aceste condițiuni ar fi fost îndepli- 

„mite, superioritate numerică, concentrare râpidă, defen- 
sivă la Nord ete. succesul era în cea mai mare parte 
sondiţionat, de însuși felul cum va fi concepută și exe- 
gutaiă ofensiva proectată, 

Marea problemă era în realitate aceasta. Căci memo - 
iul semnala următorul fapt, de o gravitate deosebită, 
pe care comandamentul trebuia să-l aibă înainte, în 

- “sonbinațiunile sale: . 
„Condiţiunile în care se găseşte astăzi armata noastră; 

îngreunează acțiunea viguroasă ofensivă, în orice di- 

- mecțiune. 
" Această stare de lucruri est datorită da « cauze orga 

pice și la cauze strategice, 
Este intoreaant,: autorul unei bătălii, ciim se iden- 

titioă eu problema-de război ce-o are înainte; Cum î se 
încordează toate forțele morale şi spirituale in această 
direcțiune, ca în acele creațiuni nemuritoare, pe care
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sufletul şi geniul marilor artişti, le animă” în lumina unei 
- idei conducătoare. Se zica: aă- un general englez; asist ând „da bătălia dela Mărăști și admiiând ordinea perfsctă-cu 
care, se. înlănţuiau -eperaţiunile, ae fi. exelamati> 
„— „Generalul Avazeceu e: umastist . - + 

Nimic mai adevărat, -decât: citind cuvintele, pe. care 
„le serie el, atunci, gând. vrea să: srance planul bătălii, ca „doreşte, . s'o dea la Sud, Ble:par e fi diotate sub im= 

„ beldul unei forțe auperieara şi îrezistibile: erganizate — 
„ ca nu-şi. poate găsi satisfacţjune, decât. în. înfăptuiri: ma= teriale puternice nu te demenstraţiuni abstractie sau. în 

o îngirare de, prepozi țiună sarbade, cărora la lipseşte: ceeace s.asenţişi pentrul, „forța: vie“ „cum:o nume Clauservitz: „În ceeace privește operaţiunile Progriw zise pe frontul «de. Sud adieă „OBneretizarea grupăzii forțelor, -a. dirco= - Hunilor gi a ebiectivalor ofeusivii: pe acest front, che- " stiunea având caracter subiectiv,: fiind de: ordin psiho= logic, rezultatul dopindei mu atât. de „coneeputul ce s'as adopta, cât de modul cum va fi ei . simțit şi mai: cu seamă de elaritatea, precisiunea;, statornicia Şi energia „CX care va. îi mânuit mecanismul chemat af traduce „MM fapt împliniţ, - : Ă 
Cred chiar că: orige sugerara din afară produce: şovăire „în propria concepţiune şi este: mai de grabă vătămă- „foare decât de vro un folose e e : E maestrul care »Yorbeşia: Sinsţime: adwvirul aces „profund. eă zăzbniul e. cară. -. Omul de război vede desăvâșirea: idei sate, în: piină „ ACiăune și în. deglinătatea. răapunderilor, nu. în alinierea argumentelor sau a. frazelor convingătoare, Hârtia, pe Care scria, ti face oroare atâta timp cât ea nu înregis= „bează un srdin. El vrea să dirijeze, nu să: -easvingă. Să salveze ţara, printr'o bătălie, nu să țis-:-un aura „tardiv da steategie. În conştiinţa lui; puternică; ei vede a, ORiuzile procine, ale bătălii, spre: caza: vraa, să îndrepte



  

; ti x ne ai pita aa Be Da e 

daia in:victorie, pe bartid gata. să 6 e tasufie tutalor, 
=: “Bătălia mare, cun %dunebpoa ci:ia Sud —i care 

a fentiintertată, dâpă: cumm-xbim vedea, prea: tiazia, sub 
forma: saci acţiuni local — na a fost; aprobată; Merno- 

ziul mu a -ejat nici o urmare. Marele Cartiee general 
care pimisi du atâtd uşurinţă 'sagesticatite din afară — 

ale statului: aajor“mis' atunci când daborase planul 

Sniţică:de ipeiaţiuni ileatgă'și de astă dată la un cord- 
sia din -afară—ad zintului” majăr frâncez — în loe să 

axamineze singur situățiiiea şi să ia solaţianile dictate 
d împrejurări, Em TE i A 

“ Zofire prin telegrama expediată în ziua de 20 Aa- 

past, 'recomanăă În 'substanţa, cam aceiaşi lucruri, pe 

cara le cuprindea unele idin concluziunile memoriuilui 

şi anume: să se părăsească pentra un moment oferis , 

siva tu 'Trănşilvania şi toate storţările să s mdrepte 

spre sud, E | 
Neăderiziunea comandamentului nostru superior atinge 

însă culmea, în ziua de 2 Septembrie, când ta M. 0. 

G. e convocat. un consiliu superior de război. Din ne- 

fericire, timpul care sa perduz în aceste zile, na va 

putea fi cu nimic înlocuit. E 

Dar să ne punem întrebarea, dacă planul genera- 

hului Averescu, propus pria mermoniul de la 27 Au- 

gust şi pus imediat ta aplicare, după Tartucaia, ar îi - 

dus la rezultat. Me e permis astă-zi, după desfășura- 

tea evenimentelor — după surpriza dela, Flămânda — 

“căci advesarul a fost realmente surprins, şi după rezi- 

stenţa de 2 luni în Carpaţi, căci armatele noastre în 

accastă parte, au. rezistat. eroic, să judecăm: drept 

fucrurile. E o problemă, care îi se poate da. acuma un 

răspuns destul de precis. 
“Imcontestabil că bătălia în munţi, dealungul dsli- 

leurilor, dacă am fi primit-o la momentul voit de noi, 

nu impus de duşman, ar îi dat rezultate mult mai
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„„.orabile, decât acelea pe cari le cunoaștem, Putem 
alirma aceasta. maiales când ne gândim, în ce condițiuni . . 
„aproape tragice. trupele noastre au fost. siliţe să accepte 
lupta “pentru: apărarea trecătoriloe. Să nu uităm maate= - 
rialul şi forţele, pe care lo-ama risipit degeaba în iuptele 

_din “Transilvania şi de care ne-am: îi putut lolosi, „cu 
succes în trecători mai ales pentru primele aioeniri: 

- lăsând. în acelaşi timp diviziile de la Dunăre. să-şi sfâr- 
şească acolo misiunea lor hotărâtoare. Înirângerea dela 
„Olt, ca şi baterea şi desorganizarea armatei a [i-a se 
fi putut fi ovitate, de un comandament, care=gi dedea 
scama de situaţiunea lor steategică. 

Forţele acestea, bătute înparte de inamice, ar fi jucat 
sie rolul deciziv, în defileuri, cu condiţiunea de a fi 
executat retragerea a doua zi, după ce am primit lovi- 
tura de ciocan în spate la Turtucaea, schimbând planul 
general de operaţiuni. a 

Incăpăţânatele lupte, care a avut loc, apoi, în munţi 
cu trupe purtaţe de la un front la altul. ne dă cre- 
dinţa că Fa'kelnhaya, ar fi întâlnit.aici o barieră puter- 
nică, de care, s'ar fi nimicit primul său elan. 

Intre timp bătălia de la sud, s'ar fi desfăşurat ou 
mari șanse pentru noi, Obţinând victoria aici, am fi - 
turburat toate planurile Austro-germanilor. 

Atacul lor dela nord (Falkenhayn) era făcut în pra- 
vederea celui de la sud (Mackensen) care avea să-i 
urmeze la semnalul dat. Odată scos din cauză, acesta 
din urmă, printr'o lovitură îndrăzneață cine ştie dacă 
cel dintâi, şi-ar fi mai găsit socoteală să se declangeze, 
rămas orfan? 

lată pentruce bătălia de la Dunăre în acel moment al 
campaniei noastre — pe care o pusese Averescu în me- 
moriul său— ar fi însvmnat poate victoria, ta ori-ce caz 
onoarea armatei noastre, ar fi egit întreagă. 

N'a lipsit omul care să înțelcagă şi. să se ridice, 
până la asemenea înălțimi,
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Au lipsit. toaă oameni, care si înţrlragă şi să s€ 

ridice, până la gândurile şi până la înţelagerea lui - 

Istoria .va spune că la 27.Auguat. am scăpat mo- 

montul de-a ţine firele răsboiului noatru în mână şi : 
de atunci Pam perdut delinitiv și tără putinţă de a-l 

mai regăsi. e E 
„ Sozţii se aruncase. Campania Românii se desfăşoari 

pentru a întrebuința o 'expresiune a adequată, în mij: 

locul haosului tactic şi al neantului strategice 

101. Flămânda - 
Am arătat. încercările generalului Averescu, de a în 

fluenţa conducerea 'superioață a războiulni nostru, încă 

din primele zile. Inainte de a vorbi de activitatea sa, 

ca comandant de armată, pe fronturile de luptă, e ne 

cesar să examinăm, chestiunea consiliului de război: con- 

vocat la 2 Septembrie 1916 și a măsurilor care s'au 
luat, ca o.urmare a lui. ” 

La acest consiliu au luat parte comandanții de ar- 

mată. şetul statului major și Preşedintele Consiliului de 
miniştri, 

E! fusese adunat în urma crizii care se declarase pe | 

front! armati: I şi a situaţiunii dificile de pe frontul . 

dobrogean. | 
la realitate comandantul superior perduse complect 

busola. El nu numai că se simţea incapabil de a im: 
pune voința sa dușmanului, dar se credea deja întrt .. 
stuabiune fără iâşire. * a 
E: încearcă totul: se adresează generalului Jolire ce 
sându-: sfat, face schmbăn printre comândanți de ar 
mate, hotărăşte o ofansivă pentru a „sdrobi“ forțele du: 

manu: din Dobrogea, luând trupe de pe iruntui Tru 
Siivănian, , |
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   mari" dezoricntări, ' -. a 
Se cundaşte  discuțiunile coră au avut'loc în const. 

liul delă 2 Septembrie; Punctuf de veders “al'generalului 
Averescu, a fost “acelaş ca cei susţinut prin memoriu 
dela 27 August, o i 

El a fost combătut de unul dih colegii: săi, al cărui , 
cuvânt avea un deosebit ecou,' la coinanda. poastră sue promă, « 

După unii consiliul sar fi despărţit, fără ca să se 
„poată lua o hotărâre definitivă. Fapt. pozitiv însă e, că 
aici s'au ciocnit două păreri, De o parte s'a susţinut că 
armata română, îrebue. să continue ofensiva.la Nord 
şi în special din spia munţii  Moldovii,. pentru. a oeupa.. 

Maicle caitier € în pradă inci ziar? peliiişti fi. a undă; og Tg 

linia Mureşului. Se argumentă că: : „Odată linia” Mure=, 
şului în stăpânirea noastră, spaţiul în care ne mișcam deo - 
vena mult mai mare, iar frontul nostru nw se mai pre» . 
zenta inamicului că un sac uşor de strâns la gât. In 
consecință datoria noastră era, să căutăm cât mai re» 
pede a ne înbunătăţi situaţia, lărgină spațiul și să luăm 
măsuri a ne pune din vreme. baza noastră acolo unde 
logica o impunea: în Moldova... sporindu-se [in. aces 
scop) forţele armatei a IV. (de Nord], eic.* 

Acestei teze, se opunea una mai simplă, eare nu pornea. 
dela consideraţiuri aşa de îndepărtate, ci se inspira. din. 
necesităţi militare imediate. Era părerea generalului 
Avere:cu, | 

Se zice că Bonaparte încă pe timpul când era.în. 
Italia, ar îi apus odată într'un cere de: generali: „Sunt mulţi generali buni în Europa, dar ei. văd prea multe lucruri ; eu nu văd decât unul singur: masele. Eu eaub, să le distrug întâi pe cle,. pe urmă acsesoriile vin da 
la sine.“ - N 

Incotestabil că teza savantă, care punea în ac:laş 
timp, problema spaţiului, a bazii noastre viitoare de 
operaţii, ca şi a retragerii eventuale, avea unele aspcete
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. Aereaante, aesa înst ineevenientul grav; dă în momen- 

„dul, când eram: strânși ate: eveniimehte, : inu “eră practică 

şi nu ţinea seama destul de calităţi. - ă 

_- Meza -generziului Avereseu, cars urmărea— că un 

adevărat discipol. al artei: mapoleoniâne — distragerea 

nasii dala :Sad, în cel mai scurt timp, :avea cusurul că 

era poate prea simplă, avea însă avantajul inconteitabil, 

să răspundea periect situaţiunii şi era în conformitate 

„su adevăratele reguli sle:războiului. --. - îi 

.Principiului, de e ataca-cu maximum de forţe, în di- 

„secţiunea, unde s'a ivit prima masă mămică, “el:fi: sa- 

„ritică, toate „accesoriile: toate rezultatele ofensivii de 

până atunci din “Fransilvania, știind bine că toate astea, 

“sunt lucruri efemere, realităţile, în război fiind numai, 

masele dușmane, pe care le-ai putut distruge. - * 

__ AJemările acestui schimb -de vederi, în loc să aducă o 

Sinbumătăţire - sitmaţiunii, 'din nenorocire, :a agravat-o. 

Mai întâi s'a tuat ;măsura-de a. se intensifica ofensiva 

„la Nord, în special din munţii Transilvanii şi în :al ddiiea 

rând, s'au dat ordine pentru a se întreprinde.o oiensivă 

„hotărâtoare la Sud. e 3 

Generalul Averescu este numit comandant al grupului 

de Sud, cu misiunea de a :cordona :mișcările Armatii a 

» „XII şi ale armatei de Dobrogea, aceasta din urină pusă 

sub. comanda directă a generalului rus Zaiancikovski.. 

Se săvârgise:o nouă „mare greșală, Dispoziţia aceasta 

vera căicaașu: ilagauau a prinăpiului -care sta 'la baza 
_ operaţiunii, preconizată prin; memoriul -dela 27 August. 

- ..S'a petreeut:în această:acazie, um fapt absolut 'ase- 
„mănător, eu:un alt - fapt cunoscut, : dela începutul.:răz- 

boiului universal, care a fost cau: prelungiri lui şi ori- 

gina -dezastrului puterii: militare. germane. 

__ „Autorizând ofensiva' la. Suil şi continuând, ofensiva la 
HNord,, statul nostru: maior a făcut-greşeala statului ma- 

er german, dela. siârşitul lui August 1914. :. 
Atunci când ofensiva in Belpia și Franţa era anga-
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“jată a tona, el trimite: 2 corpuri de armată de pe trontul 
i Vest, lui Hindenburg, pentru a ataca trupele ruse, 

„2 înaintau victorioase în Prusia orientală, : 
Lipsită de aceste 2 corpuri în timpul bătălii de la 

Marna, partida a fost perdută - pe frontul principal; 
Aasă situaţiunea a fost. restabilită pe frontul secundar 

: în Prusia orientală. . . ;..... E De e 
„... „Statul nostru -major, continâna ofensiva în munții 

Transilvaniei, în -timp ce “forţele de la sud aveau să 
„dea lovitura principală, a comis aceiaşi fatală eroare, 
ca şi statul Major German, când a sacrificat “pentru 
un succes tactic strălucitor în Est, întreaga situaţiune 
strategică, al cărei deznodământ firesc era în Vest, 
„Cine ar putea reproşa vreodată, comandantului arma- 

telor de Est, criza, în care a aruncat oştirea germană; 
executarea însărcinării, ce a primit în aceea parte? 

El și-a făcut datoria. Misiunea lui a fost să curețe 
* Prusia orientălă de Ruşi, aceasta era problema cars a - dominat spiritul său, dovedit, în aceasta împrejurare 
„eu drept cuvânt genial. da 

Generalul Averescu n'a avut norocul să câştige pe „teatrul — devenit — principal, la: sud, bătălia pe care 
* Hindenburg a câștigat-o aşa de magistral, pe teatrul 

„ secundar, la Tannenberg. lasă n'a avut: nici nenorocul 
lui, să vadă, că :sforțările care. s'au: făcut, pentru a-i 
înlesni să obție una din cele mai mari victorii din 

„ istoria răsboaielor, au compromis în ralitate,. toată situaţiunea armatei țării sale; punând-o din chiar mo* mentul acela, într'o pozitiune, din care n'a mai putub ieși, nici prin patru ani de sforţări singuroase și victorii 
răsunătoare, : -- m ii aa 

Generalul Averescu din: punct de vedere strategic, 
"se găsea- po terenul, ad-vărat, căci: evenimentele de 
la început au- dovedit, că teatrul nostru "principal: de 
luptă, e frontul de sud, şi aici trebuia să incereăm o
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mare mişcare ofensivă, cu ori-ce preţ şi cu ori-ce ris 
curi până era timp. o CC: o 

Hindenburg, din potrivă, ştia de la toţi maeştrii 
tor, în frunte cu von Schileften, că în ipoteza unui 
război cu Ruso-Francezii, detisiva Se va juca în Vest 

şi că modificarea planului iniţial putea să aibă asu- 
pra ansamblului rezultate îuneste, cum a şi avut. 

Şi totuşi bătrânul mareşal a primit să joace cartea 

„e care i-au pus-o in mână alţii, într'un moment ne- 

potrivit, uitând poate chiar el atunci, că succesele lo- 

eale ale Ruşilor în Prusia orientală, erau accidente tre- 

cătoare, pe când luptele din Franţa, erau pentru po- 

porul german, cum s'au dovedit în urmă, evanimente 

hotărâtoare. - : 

Istoria nu-i va face lui o' vină, iar coniimporanii, din 

potrivă, în ţara sa l'au impus pe primul plan şi au făcut 

din el figura centrată şi leyendară a răsboiului lor. 

“Episodul de la Flămânda — oprit în de:făşurarea 

toi — nu purta germenii unor asemenea păcate şi nu 

putea să acumuleze asupra lui asemenea răspunderi, 

fiind-că se lega de-o concepţiune mai justă şi mai-con- 
: . . |. e 

formă cu situaţiunea generală a armatei noastre. EI 

isvora mai ales din o adâncă necesitate strategică 

O victorie decisivă la sud nuavea pentru campania 

românească, o importanţă egală, cu o victorie deci:ivă; 

în Franţa a armatei germane, căci noi nu sfărşeam 

" văsboiul, cum erau să 1 sfârșească germanii atunci. 

- Deoare-ce Franţa atunci scoasă din luptă, armatele 

ruse, nu se ştie cum ar îi rezistat in îaţa trupelor ger” 

mano victorioase, întoarse împotriva lor. | 

Francezii totdeauna au recunoscut că dacă Ruşii 

“mac fi năvălit cu atâta impetuozitate în Prusia orien- 

_tală — saerificându-se aproape de bună. voo — şi Ger- 

mani nu ar fi luat trupe de pe frontul lor, pentru a 

bate pe Sansomf şi pe Rennenkampf, soarta, lor de 

mult ar fi fost pecetiită, | 
4
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maia at e a 

Noi învingători numai la sud, cel: mult am fi. cam- 
promis apărarea linii munţilor și -am fi -aceplerat o 

. invazie care şi așa și așa n'a putut fi evitată. Percând 
Germani învingători Ja Est şi. învinși la Vest, şi-au 

_ compromis definitiV;campania în „Franţa și deci întreg 
războiul. Sa a 

Isbânda lor dela Est, eră de fapt anularea unei rari 
victorii ofensive, pe când din partea noastră, căutarea 
„unci victorii la sud,.era un scop legitim, o  necesi- 
“tate de apărare, care ne-ar îi dat putinţa, unei de- 

„. fensive mai îndelungate, în năuntrul hotarelor, singura 
„jintă după atâtea dccepţii, care, ne mai rămăsese. . 

Eram ameninţaţi ca o cetate, pe punctul de a fi 
împresurată (dela Nord şi dela Sud) și aveam datoria, 
să încercăm să ne. facem o ieşire, cu ori-ce sacrificii 

„Şi: prin oși-ce:mijloace, Sa E 
De aceea, „omul de răsboi, a simţit nevoia de a Întreprivde o acţiune în “stil mare, .la Dunăre, acolo unde apăsarea dușmanului, cra mai simţiță şi respi- „Păm anal greu. i - ai | „Dacă meritul Generalului Averescu e mare de a fi voit aproape singur, această mişcare, meritul său însă este neperitor dacă considerăm pregătirea admi- „_rabilă și concepţia superioară, care d prezidat la * Ascinenea operă. E NE E „Vom analiza ideile directoare, cari sunt la baza pla- ului acestor operațiuni, cunoscute sub numele de tre- „ cerea dela Flămânda. Ele ' rămân ca un model clasic al „_Benului, pentru metoda şi „claritatea cu cari au tost - eoncepute şi-exceuțate, lucrarea de ansamblu ca şi deta- 

liije. - a, punerea pe care o face tocuşi autorul lor. în 

monograiia sa, no dă toate elementele de apreciere şi de 
. judecată. 4 paie e i 

„O întrebare ce ne-o punem “e "următoarea: Ofensiva „ Adeasta dela Sud e aceiaşi cu cea preconivată de miimo- riui dela 27 August şi asupra căreia trecerea nu da „nici
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un liinânuni? Creddăi că în. Îinii mari, da. Ş iueral, să. 
deduțem din, feluț cum a fost, combinată manevra şi 
care răspundea. perfect... unuia, din postulatele. acelui 
doeurgenț,, - . 

Vom vedea “punctul de legare, pare. a serii de o ngnaz : 
tar. al. acestei „indrizaele poncențiuni. A a 

pe forța. morală „şi pe. puterea. de strivize a , atacului, priv: 
meşte,.în cazul de faţă, o; desminţire, Generalul Avereşcu + 
îmagjnează acţiunea s sa. toamai. pe. termeni „epuşi teeriei.- 
celebrului strategian. EI constzueşte planul: său: atrategie; 
pe următoarea ideie,. care :exprimă realitatea. militară. 
nedesminţită, confirmată - de toate faptele de până atunci . 

și pe..care oricare:șeî-nu putea, si 'Q: ignoxeze; sub pedeapsa: 

unui iremediabil. eșec, 
Încă dela 27 August: el spusese :. „comdiţiunite: în eai 

se găseşte. astăzi armata . noastră, îngrcuiază, acţiunea: 

viguroasă ofensivă în. arice direcţie“... 
__ Acum precizează cu o iubire de adevăr, earear î3 dtt- 
curajat în hotărârile lui pe un altul: 

„0 deosebirea isbitoara se observă între trupele celor 
două armate, din punctul de vedere al experienței răz- 
boiului. Trupele ruseşti fiind în lupte continue cu duș». 
manul, de doui ani: de zile, erau mai puţin impresiona= 

bile sub focul inamic, procedau maj metodic la coma 
struirea întăririlor, dădeau a-atențiune mai. mare legă 
turilor de. tot, felul pentru: tiansmiterea. ordinelor şi 
rapoartelor; 

Puntru a nivela această deosebire, comandantul gre 

pulu a dispus ca pe frontul din Dobrogea, trupele cetog 

două armate: să fie amestecate, intercalăndinse unități 

rusești printre. cele românești!“ 
Războiul 1]: face gamenii, nu tunurile saw: poitralierele: 

pe cari le putem pune în linie, Treliue să ştii. întâia: 

starea de spirit în care să găsește omul, în: drice: fază 

sau moment a] campaniei, pentru a întrebuința mijloa=.



  

cele cele: mai potrivite, ca să poți obţine chiar în mije 
locul condiţiunilor defavorâbite, victoria, O 

Aceasta e una din tainele artei lui „Averescu, Nicăeri 
luorul acesta nu'se vede mai bine dăcât în felul cum'a - 
fost. îndrumată ofensiva dela Dunăre, tn. pregătirile şi , : ptecauţiunile pe cari le-a luat. i | „Inamicul avea de partea sa superioritatea morală, 
cea numerică era - foarta! marcat de pârtea noastră, 
Totuși din cauza condiţiunilor morale, era necesar a se 
combina operațiunile în aşă mod! încât inamicul. să fid 
pus în necesitatea de a lupta în: condițiuni taotice' cât - sac fi putut mai :defavorabile şi în acelaș timp rezul ” tatul strategic să fie mai hotărâtor“, aa | 

Dar înainte de a vedea cuni a combinat al aceste 
operaţiuni, trebue să privim spre celălalt termen al .pro- 
blemei. Cine era adversarul care-l avea în față? 

Se zice că Machiavel ar fi formulat cel dintâiu această 
maximă: nimic nu măreşte mai mult pe căpitan decât - pătrunderea scopurilor dușmanului său. 

Despre mâreșalul Foch, s'a observat de toţi, că cra un cunoscător profund al metodelor statului-major gere 
man, care-l făceau aproape să ghicească, toate loviturile şi tot jocul adversarului său, cu o certitudine ne= desminţită .. " 
Mackenșen nu mai putea să fie un necunoscut pentru Generalul Averescu, - o Străpungătorul de fronturi, generalul ale cărui lovie turi brutale. masive, ti reuşise pe aţâtea câmpuri de bătae, în Serbia, în Rusia, avea să încerce mai ales, împotriva unui adversar inexperiment, ca noi, aceleaş metode îndrăzneţe de intimidare. 
Diseipo! fervent al doctrinei lui Clausewitz, el nu are altă ţintă decât de a isbi şi a bate adversarul acolo . unde-! găsește, după străvechea deviză a cavalariatijar germani a Mareşalului Vorwârtz, 

| . Împrudent ca ia Lodz. unde tu îm
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de a îi capturat cu diviziile sale, biruitorul. dela Turtu- 

oaia avea acum o ţintă fixă: distrugerea armatei de Do- 

brogoa ca pe o pradă sigură, pe care nu vrea s'0 scape 

din mână, chiar cu riscul de a-i cădea altul în spate... 
Comandantot armatei a Ili-a române, de pe malul ... 

selălalt, fi observă mişcările impetuoase, coniruntă nuc... . 

mărul diviziilor cu ştiinţele pa cari le avea dela armata. 

dela Salonic şi îşi dete seama că spatele lui e descoperit. 

Iată cum examinează problema acţiunii ce avea să 

tatreprindă: „Un atac numai prin Dobrogea, ar fi dus: 

la o bătălie frontală în contea unui inamic cu moralul 

ridicat, eu material de artilerie superior şi cu ambela 

aripi solid sprijinite pe Dunăre şi po mare. Admiţând . 

” ohiar, că mulțumită superiorităţei numerice, am fi putut - 

avea izbânda, rezultatul ei nu ar fi fost decât o împin= 

gore înapoi a dușmanului, care l-ar fi apropiat de aju- 

toarele posibile, pe câtă vreme noi ne-am fi depărtat. 

de baza noastră. 
Ar fi tost deci un plan aărac în rezultate, acela dea 

îndrepta sforţarea noastră în direcţiunea cea mu tare 

a dușmanului. Mult mai consiliabil era a căuta partea 

vulnerabilă pentru a da lovitura hotărâtoare gi această 

parte vulnerabilă nu putea fi decât spatele inamicului, 

flancurile lui fiind solid protejate prin obstacole naturale“, 

Şi atunci imaginează această manevră: 

„Armata germano-bulgară pironită pa loc prin 0 ac- 

țiune viguroasă a trupelor ruso-române din Dubrogea, 

şi isbită în spate de armata a IlI cu cel puţin 5 die 

vizii, s'ar fi putut găsi într'o situaţiune, se poate zice, 

fără ieşire.“ lată în rezumat concepțiunea bătălii pe 

care avea s'0 dea. ia | | 

Două condițiuni esenţiale asigurau succesul ei. 

Schimbarea situaţiunai strategice trebuind să se 

producă prin surprindere, reușita depindea mai întâi 

de păstrarea secretului operațiunii, Această condiţiune, 

din fericire s'a îndeplinit. În ajun de a fi atacat de
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17. divizii xuso-române.Mackensen:pigur da aniseările 
armatei. sale: din. Dubregea,;:spunea: Bulgerilor - „Bee 
mâni nu se. gândese decât.Ja Bucureştii lor !: Atat. de 
puțin să. aştepţa la:-o -ofinsivă: a noastră... 

A doua sondiţiune era înatitarea ofensivii- în: "Țyuozăle 
vania şi o'ganizatea apărării „la icșirele dia. marinţi; caz 
prezentau: condițiuni cât se pante, de faybiabile; pantru 
o.rezistenţă prelungilă, chiar în contra; forțe superioare 
„Din: nefericire: lucrul: aceata: nu: să îngtlos : destul dă 

cei în drept .şiau s'a: îndeplinit de: loci. Nu: s?a: căutat 
măcar să se jie.,jzi zu zi, eră ca oră, acordat strate 
„gie între cele: 2 părţi, accră:'impus ca atât mai me 
perios în lipsa unei rezerve: generală, : ::...* . i 
Este interesant a şti,:că; comandantul frontiitui: de 

Sud nu. avea..nici o “cunoştinţă. de evenimentele: grava 
care Burveneau. pe: cel: de. Nord.“ Di e 

Aşa s'a năruit un plan grandios, nu atât sub tovitui 
rile dușmanului, cât sub greșelele. noastre și mai ales; 

“celor mai mari din noi și deci mai răspunzători, haine». 
tea Istorii, . 

Nu descrierea tecnică a operaţiunilor sau ebiiar îs 
toricul lor, ne interez. ază aici. Ele se pot urmări die - 
rect ia sursă cu mai mult fals. | | Ceeace ne preocupă, nu sunt nici învăţămintele; care 
s0 desprind din aceste evenimente, cât: mai ales: le- 
gătura intre om şi opera. sa, pentru a putea stabili; trăsăturile caracteristice. ale personalităţii creeatoarej; ale omului de război. 

| Strategia grneralului Averescu s'a dov: dit în această 
manifestare, că are toate elementele, uni înţelegeri su- 
perioare, cara se bazează nu: numai pe “eunoştăiaţa 
exactă a împrejurărilor, de pe teatrul dă operațiuni, 
dar. mai ales, pe pătrunderea scopurilor adversarului şi 
pe ştiinţa tainică, a resurselor: suileteşti,, al resortului imoral, al soldatului pe: care-l comandă, | Calitătile rasii noastre. de linişte, de răbdare, de eh
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secvaţiune pătrunzătoare, de inteligenţa activă, sa vede 
în această îndrăzneață, tentativă, „de a răpune armata 
biruitoare, a :unui - generali vestit ia cărui strategia in- 
vincibilă, - pe frontul oriental, nu dăduse până atunci 

:-miciadată greș. “Mareșalul Mackensen dela înălţimea vic 
' Moriiloe zale şi a ştiinţii sale de război, socotea că pentru 
„aceste rasa „inferioare“, din: Balcani sau din orient ajung 
câte-va lovituri de ciocan, pentru ca. să demoralizeze 
și să facă incapabile, „de rezistenţa, armatele „lor slă- 

"bănoage. | 
„10 "voinţă tot aşa de puternică de a învinge, capabilă 
“de o sforţare metodică şi liniștită, în plină criză a fron- 

turilor de luptă s'a ridicăt, cu onoare, „pentru a risipi 
aceste năzuinți 'de eucerire ușoară. 

Un concurs ifata! de împrejurări şi o serie de greşeli 
din partea comandei noastre supreme i-au stat în cale, 

"Să deplângem. că un mare fapt de arme nu s'a putut 

împlini, sub auspiciile zeilor „moștri războinici, iar nu 
să-i maicşorăin importanța. - 

„Dacă anii dintre germani au făcut-o, lucrui aceata să 

nu ne mire. Statul major germany nu a recunoscut nici 

odată înfrângerea dela Marna şi Ludeidort refuză să 

vecunoască, chiar azi, că arniatele germane au tost băe 

tute în Fronţa și în Belgia, în cele din urmă de aliaţii 

Mândra strategie germană. cum s'ar fi putut înclina în 

- fața strategiei agere a unor „țărani dela Dunăre“, când 
aiurea nici eşecul definitiv nu conetitue „pentru ci o 

:probă? : 

La denegarea aceasta, opunem “sinceitatea tovarăşiloe 
4or de luptă. 'Generalul - “Foşeti, comandantul armate a 

- TE-a 'bulgare spune că “trecerea Românilor peste Dunăre 

pa ibăzat groaza în țară! şi aduse mari griji statuiui 

tnajor al armatei a III-a“. Și mai departe: „Dacă Româ- 
- aii ar fi: isbutit 6ă lărgească capul de pod şi să treacă - 

încă unităţi dincoace de Dunăre. atunci cu toți ne-am 4 
văzut ta sirbmtoare, chiaf nsugi Ludendort'', |
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-1V. Bătălia defileurilor. 
Bătălia de la sud neputând-u da noi, în timp util, ere 

„fatal ca adversarul, să ne impue marea bătălie dela nord 
pe care el o pregătea, dea doua zi, dela intrarea -Boaatră 

"în acțiune. | | . 
„Renunţând la ofensiva de la Dunăre şi constrânşi să 

acceptăm lupta, pe toată întinderea frontului muntos, 
„centrul de greutâte al operaţiunilor noastre, se strămuta 

din nou, aia, şi toată sforţarea noastră de care mai eram 
capabili, trebuia s'o îndreptăm în această. parta. .da-n 
Jungul trecătorilor, pentru a opri invazia. | 
„Bătălia defileurilor constitue toată acea serie uc v,.-- „raţiuni, în masivul muntos, care a început odată cu 

aruncarea trupelor noastre „din Transilvania, şi a sfârşit 
cu pătrunderea armatelor dușmane în câmpia Munteniei; 

Napoleon spunea soldaţiiar lui, înaintea - bătăliei Pyra- midelor, aceste mândre cuvinte: „soldaţi, de. pe înălţimea acestor piramide 40 de secole vă privesc, a Noi puteam spune, acelaş lucru, celor: cari apărau defi- leurile: „soldaţi de pe înălțimile - acestor defileuri 20 de secole vă privesc', Ia Da | Era onoarea noastră, care trebuia apărată, cu orice preț. Dacă nu putusem învinge dușmanul, în afara gra- . niţelor noastre, nu puteam nici ingădui, ca sotul patriei noastre, să fie pângărit, „fără ca, ei, să plătească scump; O asemenea încercare. 
In mintea fiecărui român, era conştiinţa că munții sunt inviolabili. Un et » putea să ceară trupelor sale,. aici; orice sacrificii. Trupa le-ar fi consimțit, fără precupeţire; „Soldatul nostru bătut în Transilvania, hărțuit. și îm pins în Dobrogea, purtat, de pe un front pe altul, îs munţi, își va da valoarea lui adevărată. i „_ ovăirea şi îndoiala, care a urmat după eșecurile pri- melor săptămâni, entusiaamul uşor, impresionabilitatea



de altă dată, au făcut loe unei oţeliri a voinţelor, în câb | 

divizi bătute şi. desorganizate, “aruncate în ultimul mo- 

ment, tn trecători, pentru a opri revărsarea şuvoiului în ! 

câmpie, şi-au îndeplinit, misiunea cu o vitejie rară şi cu. 

un dispreţ, de moarte, care au impresionat adânc pe duş . | 

mani cum o declară în propriile lor scrieri. . 

Războiul în munţi, era aceea ce ştiam mai puţin. Era. _ 

lucrul pe care eram mai puțin pregătiţi, să-l facera. Totuşi 

am  isbutit să scriem, în Stâncile și prin locurile astea 

săibatice, pagina în adevăr glorioasă, din luptele aihu- 

lui. 1916. | | cai : 
Bătălia defileurilor este bătălia prin excelenţă a solda- 

ţilor noştri. Forţa lor morală avea să fie elementul 'de 

căpetenie al victoriei. Tenacităţei şi spiritului lor de 

sacrificiu, datorim în piimul rând succesul. 

Era sentimentul securităţii individuale ' şi colective, 

care îi lega de această bătălie. Ie 

In caz de înfrângere ştia toţi, că suntem pierduţi, ” 

că avutuirile şi căminurile noastre, vor fi la discreţia 

năvălitorului. Cel din urmă soldat avea intuiţiunea exactă - 

a pericolului, ce ne ameninţa. Pe de altă parte, fiecare 

își dădea seaina, că natura terenului, ne va ajuta să 

compensăm lipsa noastră de armament, aşa de viu resim= . 

ţită de toţi până atunci, Seziositatea momentului, unită 

cu conștiința că ne aflăm în faţa unui final de luptă, din 

care avea săiasă, victoria sau nimicirea , noastră, mărea - 

energia soldatului şi îl reclamat, imperios, la datorie. 

“Poţi factorii aceştia morali trebuiau puşi în balanță: 

şi folosița cu îndemânare, în cursul acestei bătălii, de 

care depindea în primul rând cinstea neamului şi într'o 

năsură mare chiar existenţa lui. 

Valoarea şefului consta aici mai ales, to'a şti să inspire 

trupelor, credința şi hotărârea de a se Gâte până la urmă 

Mai puţin decât geniul și talentul militar. era tăria de: 

caracter, voința de a domina toate greutăţile, care aveati 

aă decidă, de rezultatul operaţiunilor, i
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Niciodată cunoașterea suiletului. soldatului; mia. fexk: 
mai necesară, de cât în aceste împrejurări.. A gti:să:te - 
foloseşti de virtuțile, ca şi de slăbiciunile. iui, este o artă. . 
tot aşa de indispensabilă, omului. de rărboi, ca și: prinei= 
piile de strategie generală sau de tactică aplicată, | 

Nimeni n'a ajuns la o perfecțiune mai deplină, în m 
nuirea sufletului soldatului român, decât, autorul manevrii. 
îndrazueţe dela Flămânda, şi nici odată, în această artă 
a ta, nu s'a ridicat 'mai sus, decât în. luptele pe care 
le-a condus în munţi. | 

In aceste lupte pentru prima oară soldatul român, de 
când se întâlnea cu dușmannl, i-a înfrânt voinţa şi l-a 
silit să-şi schimbe planul, . | 

Până atunci comandamentul german, pe îrontul român. 
era obișnuit să rouşească. Îniţiativele lui principale: 
aproape nu au dat greș. Planurile lui, de la început: așa 
sum au fost. concepute, nu au: suferit nici o modificare - 
serioasă. Gu un cuvânt, atatul-major german putea spune 
că. acţiunea. sa: de la Nord ca şi cea de la Sud, îşi urma 
cursul, conform prevederilor sale. | 
Vom. vedea cum marele. cartier german a fozt. nevoit. 

de astă dată, să renunţe la planul său iniţial de operae.. 
țiuni. Era primul nostru suceez,, care depășea. importanţa: 
unși acţiuni locale şi: lua însemnătatea unui act strategio. 
de prima mână. O a | | 

Meritul. acesti fapt de arzne revine după cum Vona ve». 
dea. nouluiş comandant al armatei a dous, generalului 
Averescu. . IE 

El trebuie pus în adevărata luă valoare, . ..  - 
Acţiunea dela Flămânda încataze pe ziua de 20 Septeme 

vrie. Printr'un ordin al M. Q. G. diviziile 40, 21, şi 22 
sunt luate dea compunerea armatei a [l-a și iritaise la 
Nord pentru. â îi înşirate. de-a lungul fxontierei. Dugma- 
nul bătuze şi desorganizase armata II ale cărei unităţi 
nu mai ereau în stare să opună o. rezistență serioasă, 
Generalului Averescu i se dă iar una din cele mai imvor-
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tante misiuni, pe care le-a avut în cursul răsboiului acesta; 

Namit tin nou: comandant, al. armatei Il, el părăseşte 

la 24 Septembrie frontul de sud pentru a-şi lua noua 

cemabilă în primire, ic | 

Ta adevăr greşeala: statului nostru major, de ia lăsa 
cula trei armate, care operau izolat în Ardeal, să fie ata- 

cate po rând în loc de a le retrage sau de a de da ordin 

sii evita bătălia, în timp ce făceam efortul olensiv aspra 

Sud, se plătea scump, , . Da | 

“Falkenhayn a atacat întâi corpul de Olt, pe care ba bă 

tut, apoi sa repezit asupra, armpatai II, care asistase la îne 

trângere, fără să iatervie, pentru ca să-i vie şi ei rândul, 

şă fie lovită cu putere şi aruncată în dezordine în munţiie 

" Asemenea greşeli tatăreac voinţa adversarului gi îi dau 

credinţă, că poate să întreprintlă fără. zise planurile cele. 

msi todrăznețe: El concepe ideia extraordinară, după, 

cuvântul lui Falkenhayn, „de a trega munţii în același 

timp cu inamicul, e | 

Comandamentul german a crezut, că poate. „ocupă 

trecătorila printr-o aoţiune repede“ în urma auceeselor 

sale botărâtoare de până atunci, +... e i 

Duşmanul a întâlnit însă „la “Predeal, la; Bran diviziile 

da .la Flămânda venita în -geabă, ca să-l oprească. 3 

Planul pe care-! adoptase marele cartier german, după 

cum rezultă azi din toate „publicaţiunile lor oficiale,:era 

un, atae. principal :pe la. Şud de: Brașov, pria trecătorile 

Predeal şi Braa, care reprezenta drumul cal mai scurk: 

spre Bucureşti. Frontul armatei LI român, avea să sua: 

fere ciocnirea cea mare. Eatenţiunea  loz: era să atră pună. 

cu orice preţ linia aceasta, peniruca astiel —:după vorba: 

lui Hindenburg — „teritoriul Mintenia .alifie retezab 

ca de un cuţit: i. A e O Ia IE 8: Pita 

In acelaşi timp: pe frontul armatei L şi: IV aveau. să. 

so. iacă operațiuni :ile fimazt,:desi cu :carapiek ssoundăr 

în tirap se atacul decizie, -eare avea aă forțeze tatea: 

linie -a munţilor, se dedat ge ini, i: i - ac e 

sata
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To ziua de.25 Septembrie mareșalul. Findenberg, dă 
ordin generalului Falkenhayn în acest sens. 

Armata II română era compusă din trei grupuri de. 

divizii, grupul dela Bran, grupul dela Predeal şi cel 

de la Buzău, un total de 6 divizii, Misiunea lor era să 

apere următoarele trecători: Îi e 

Buzău (Crasna), “Tabla Buţii, Bratocea, Predeluşi; 

Predeal, Strunga, Bran, | “ 

Nou! comandant al armatei a II-a nici n'apucase bine 

să îa în primire frontul care-l avea de apărat și e pus. 

în fața unci dureroase surprinderi. Inamicul în îujeala 

cu care erea convins că va putea trece Carpaţi, reușise 

print'o strălucită mişcare înconjurătoare a unui corp 

- de alpini, să cadă în spatele trupelor noastre care apă- 

rau trecătoarea de la Bran, La 30 Septembrie el era 

pe linia Ruoăr-Podu Dâmbovicoarei şi drumul Câmpu- 

tunpului îl vedea deschis. Generalul Razu comandantul 
divizii reuşeşte cu o mare îndemânare, să se retragă 

fără a pierde material şi oameni. -, ” 

- La 4 Octombrie Rucărul e ocupat. Situaţiunea deve- 

mise extrem de eritică în acest sector şi ea se va agrava 

în zilele următoare. La 3 Octombrie inamicul e la 8 

kilometri de Câmpulung. Trupele noastre sunt asvâriite 

în debandată. o . 
Sub aceste auspicii dureroase, goneralul Averescu 

îi începe opera de apărare a munţilor, copleșit din ca- 
pa! locului de greutăţi neprevăzute şi pe care nu le-a 

putut învinge, decât măestria să şi. energia, po care 

a ştiut să o insufle, comandanților şi trupelor în cele 

ma! grave împrejurări. rs 

„1 scurt timp, eu toate avantajele pe care e obținuse 

Goșmanul din primul moment, ei le va pierde treptat şi 

ş -va slârşi prin a se mărturisi singur învin. >: 

- - Armani de pe poziţiile de lângă Câmpulung, după ce 

„uim sontra-atacuri disperate, se căznise să le reia, după 
ee încercase o nouă mişcare de învăluire, sare nu-i reu-
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gise şi îl făcuse să zică „Românii își protejază foarte 
ine flancurile“, el e nevoit să constate în cele din urmă, 

eă tentativa de străpungere a îrontului în acest sector nu 

“a reuşit. Aceasta chiar pe la jumătatea lui Octombrie. 

Dar revanşa deplină nu ne o vom lua aici, decât când 

"eomandantul grupului german, generalul Morgen, 'exas= 

perat: după o lună de zile 'de eforturi” supra-omeneşti; 

se va hotări să recunoască nu numai înfrângerea totală 

“se a suferit, dar să propună și renunțarea la orice a0- 

- iune în acest blestemat sector. | 

In adevăr, după luptele dela Albești-Cândești, la 4 

Noembrie, date în prezenţa generalului Averescu, când 

grupul diviziilor a 12 şi a 22, au luat o strălucită ofen- 

_sivă, generalul Morgen învins pe toată linia — serie în 

memoriile sale Falkenhain : „a cerul nu numai susperi» 

darea ostilităților şi reiragerea :irupelor 'sale dincolo de 

“frontieră, dar crede, că e sadarnic-a mai prelungi lipla 

__ în acest sector şi esle de părere ca trupele sale să [ie în- 

“şrebuințale mai bine pe un alt roni“, Sti , 

Şi Falkenhayn adaogă î.:,numai cu multă greutate 

Pam putut convinge că o asemenea măsură ar avea 

urmări grave“. : ae 

- Bra victoria complectă, așa - cum nu. am obținut-o 

poate, în nici o altă parte a frontului. Ea: nu era re 

zultatul unei manevre greşite a adversarului, . bici a 

surprinderii datorită norocului sau a neprevederii dug- 

anului, cum se întâmplă adeseaori în război, era. vie- 

toria, metodic organizată, concepută şi urmărită, prin 

o serie de mişcări reușite, chibzuită după un plan anumit 

şi realizată de o conducere superioară. - po 

De aceea un general german a putut să aibă, pentru 

-" întâia oară, această sinceritate desăvârşită, să se recu- 

moască nu numai învins; dar să declare că xenunță. la 

orice luptă, după ce dela început avusese de partea sa; 

cale mai mari 4 neașteptate : avantagii moraie şi. a” 
tenale, SN Da Rea
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„Era conştiinţa; că adverşarul său muri “era -Superias; dici prin număr nici. prin materialul „de. :care dispuna, ci prin vsință şi prin conducere, | pa Aceasta e marca lesţie care se .desprinde„din duptela dela Câmpu-Lung și „pe care, adversarii prin măeturisi< rilerlor, o pun la un toc de îrunte, şi pe pare „moi prin felul d'a face Istorie, nu înţelegem, că.nu e vorba aici, Mumai de un epizod al vitejii noastre, ri este -o capo= d'operă a ştiinţei ilitare româneşti în război | o Activitatea grupului. dela „Predeal compus din divia ziile iambru şi Văitoianu, n'a cunoscut -zeversurile, idar nici întoaecerile aşa. de fericite ale soartii, :ca grupul dela Braa, Ei i CN a „ El a sângerat pe loc. JE] ;a avut ceva din gloria câme pului retraagat, dela Verdun., . a - Aici manevra Aproape au şi-a: spus suvântul, .Aiel iunul şi-a îndeplinit opera .destr uctoare şi :tranşeca -prg- Aectoare, pregătea riposta, - . E ae Eroismul soldatului ca şi al șefului, este tot aşa :da ailmirabil, în -acost război „nemilos de -poziţie, ca și în atacurile zale mai furioase -ale războiului de mişcare. Au fost lupte sângeroase pe frontul armatei a iV-a a 'munţii :Molădovii, dapă cum s'au':dat în tot timpul acesta lupte “crâncene :pă: froritul armatei 1 în munţii Olteniei. Nieăeri însă iupțale „nu au avut caracterul -da violență: şi de distrugere ea :aioi. Acţiunile “secundare :de pe “celelalte fronturi nu “puteau. să egaleze intensitatea acţiunii prindipale, care se :desiăşura în această parte, “Atacul :Predealului în marea bătălie -a detfileuritor, avea o importanţă capitată, fiindcă era punctul: ales; pe -unsle -avea să: se producă. străpurigerea. Aşa se exe Plică 'contenttarea unor formidabile “mijloace de- atac, nerosi văzute: până atunsi pe: frontul, nostru, :ta “Şi “iiha Versunarea cumplită :p6'-eara n "pus-o: adversarul -aiti, "Lupta sta 'dat :în conăițiunile clasice al “bătăliei: te Poziţie, fără surprize, fără fluxuri şi refluxuri, pe fifiiile
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de aptrăre pregătite mai dinainte; ceeace: arată modaţ. . 
magistral, eum apărarea, a dominat. situaţiunea dela 
început Se, dă 

La 99 Septembrie a început atacul împotriva printi 

timide apărare dt-alungul frontierii. Abia după 10 zile 

după mari jertfe dintr'o parte și din alta, Predealul a 

fost luat, isca 
“Trupele noastre, ocupă o a doua linie de luptă, a 

Clăbucetului. Eupte grele ţin până la 20 Oetombrie; 

când abia atunci, e părăsită şi această poziţie. La 22 

Octombrie inamicul constată graval eşec ce-l suferise 

în Valea Prahovei şi încercările lui de străpungere a 

frontului nostru şi le va strămuta aiurea: ă | 

Bătălia continuă tot mai furioasă şi pe a: treia linio 

de rezistenţă, aproape toată luna lui Noembrie, 

La trecătorile Predeluş şi Bratocea, era grupul divie 

ziilor 3 şi 6 cu efective reduse. Lupte violente au avub 

loc în acest sector. Falkenhayn face despre ele 0 mer, 

ţiune specială, ca despre un succes minunat at apărării. 

românești, a a aa 

“Am arătat: situaţia şi rolul pe care Pa jucat atacul 

dușmanului pe sectorul fiontului armatei TI, în marea 

bătălie a dofileurilor. O a N 

Românii au obţinut aici, prima lor victorie, prin: răs- 

turnarea întregului. plan strategic german, Da 

Cred” că nu există părere mai autorizată ta această 

chestiune, care să consacre în mod mai definitiv acest 

rezultat, decât propriile cuvinte ale mareșalului Mine . 

denburg. A j „ 

„Noi stabilirăm la început că suceseseta tactice obție 

nute până acum (în Ardeal), vor putea să fie falosile 

din punci de vedere stralegie, așa încâi, dela Braşov să" 

pulem -străbale drepi la Bucureşti, Chiar dacă sălbatice 

regiune muntoasă şi superioritatea: inamică var impune 

o sarcină foarte. grea puţinelor şi slabelor musatre divi- 
zitai, «otuşi avantajele acestei operaţiuni  direate erâu
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prea mari, ca să ne fie permis a o înlătura N'am reuși. 
însă a forța blocul muntos, oricât de vitejeşte s'au luptat . 
trupele noastre, pentru fiecare pisc, pentru fiecare creastă.“ 

Și mai departe: 
„Eperienţele de până aici: arăjară că irebuesc căulate - 

alle drumuri, decât acelea cari conduc dela Brașov peste 
pârlea cea mai lată a Carpaţilor. Falkenhayn propuse . 
sirăpungerea pe la trecaloarea J iului“, 

Noi în cursul anului 1916 nu am avut o Marnă, care 
să îi oprit puhoiul duşman, pornit asupra ţări. Bătălia . 
defileurilor ar fi putut avea un asttel de rost, ir caz de . 
izbândă. : 

Spre onoarea armelor noastre, ara avut însă 0 vic= | 

torie, care pentru soarta campaniei noastre, a avut - 
aceiaşi importanţă, ca și. luptele dela Iser, pentru arma= | 
tele aliate din Franţa, 

La Iser, în câmpiile pline de ape ale Flanarii, arma» 
tele anglo-franco-belgiene au scăpat de o spargere. a tron- 
tului şi deci de o învăluire a flancului lor stâng. La 
Predeal şi la Câmpulung armata română a scăpat deo 
spargere a centrului și decide. o destrucţie totală, care 
ar fi urmat după ruperea' ei în două. | | 
Armată română cu toată ruperea frontului. . care a 

„avut loc mai târziu, la extremitatea lui, la Jiu, -a putut 
graţie eroismului armatei II, care apăra centrul, nu: 
numai să-și retragă. toate diviziile, atâta de încercate, 
depe fronturile de luptă, dar într'o sorţare supremă; 
să dea nefericita bălălie dela Argeş, pentru salvarea - 
Bucureștilor. 

Acesta este sensul adevărat al bătălii din munţii Mus- 
celului şi Prahovii. E! a scăpat chiar celor „mai imper- 
ţiali dintre comentatorii campanii noastre. | 

Este de datoria noastră a tuturor, ca acest mare iapt 
de arme, să fie înfățișat în adevărata. lui lumină şi va- 
loare, aşa după cum se cuvine. | 
„Dintre toate actele patrecute în! "cursul cam pânii din
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- 1916, esto cel mai remarcabil şi cel mai bogat, prin re: 

zultatele şi prin urmările pe care l'a avut. Azi el ne 

apare ca o certitudine militară şi istorică indiscutabilă - 

Putem spune cu drept cuvânt, că et constitue chei 

de bolţă a tuturor operaţiunilor militare, care au urma 

pe frontul român. i Sa 

Fâră Predeal şi fără Câmpulung, campânia româ- - 

nască din Moldova în cursul anului 1917, poate nu at 

fi existat sau ar fi fost un episod minuscul, în locul une! 

pagini eroice a marelui război. Cu 

Este singurul . lucru real, singurul rezultat pozitiv, 

este aproape tot ceeace rămâne în picioare, de pe urma 

haosului, a- risipi, a 'sacrificiilor fără rost, care s'au fă. 

cut în tot timpul şi în toate părţile în prima parte â 

campanii noastre. i 
In afară de aceasta, nu cunosc nimic, care ar putea 

să reţie atenţiunea strategului, nici să poată fi socotit. 

ca un adevărat monument al artii războiului. 

__ Au fost acte de vitejie, au fost episoade glorioase, at 

fost combinaţiuni locale fericite, a lipsit însă acţiunea: 

în stil mare. coordonată, conștientă de scopurile ei su- 

perioare, care face din conducerea războaelor o artă; în 

înțelesul cel mai înalt al cuvântului, în care elementele 

rnorale și intelectuale predomina, iar nu ca 0 simplă 

ciocnire brutală -de forţe elementare. a 

Câmpulung și Predeal ne dau satisfacţiunea de a . 

avea şi roi un asemena 'minunat exemplu.. În rai) 

locul sărăcii de idei și a interiorităţii bagajului nostru 

strategic, e un testimoniu care ne ridică. prestigiul, în... 

ochii cercetătorului imparțial al campânii din. 1946. - 

Comparaţi şi examinaţi bine, ce rămâne din toate 

acțiunile scump plătite. care au avut loc în: cumul: - 

acestui an teribil? Care au fost rezultatele, atâtor afoa- . - 

țări, în luptele sângeroase din Dobrogea, în ofensivele 

nesăbuite din Ardeal, în bătălia nefericită dela Argeş? . . 
Ce ţinte strategice s'au atins, în fiecare din aceste ca":



  

“zur? Ca iei de psicanl ordin: s'au + urmărit? Ce: pizaută, 
:care să: se: fi dovedit, confarme cu situațiunca: reală. 
s'au avut. în: vedere? | : 

Se: va: vedea, în adevăr, Că apreăpe nimic, nu. a: rexașib:. , 
din ceeace ne-am propus, în această perioadă: nenoror 
cită, fiindcă; direețiunea. războiului: nostru. mu, era. păe- 
trunsă: nici de adevăratele. principii, nici: de realităţile. 
puternice, a căror cunoaştere. adâncă, a marele. secret, 
9] omului de război. 
Un singur făpt. domină însă, un. singur act; şi-a, 
văzut: desă vârşirea,. dela. început: şi. până la sfârşit. Și-a. . 
avut: înţelesul: precis şi. rostul, lui sigur până la urmă, 

A fost rezistența victorioasă. dela Predeal. şi Câmpu- 
“Lung, care a schimbat cursul catastrofal: al evenimen= 
telor. E] ne-a: ferit de nimicirea totală si ne-a. făcuk 
iretragerea posibilă în Moldova,. | 

Din noianut de ruine: şi de sânge al.lui, 1916, cel ce 
„a preocupat, să formuleze e judecată; obiectivă, atâta 
trebue să aleagă, 

Ținându-ne: numai pe. terenul strict al rezultatelor ŞI 
“fără: a intra în studiul amănunţit sau în: analiza. tece 
nică: a: eomplexului “de; acţiuni, care au condus. la. vig= 
toria:: dela Câmpu-Lung şi: dela, Predeal, constatăm, că 
asemenea rezultate, în. mijlaeul prăbușirilor,. nu sunt. 
fructul: hazardului. upei ciocniri brutale, ci a unei: con= 
ştiinţă: superioare și a. unei voinţi neobicinuite, care. 

iştie să organizeze şi să coordoneze, în așa fel faptele, . 
“în -cât,: în: mod fatal, să ducă la hiruinţă,. 

Nici odată vorba. unui. maze general, care a. câştigat. 
imulta: bătălii, n/a. fost. mai adevărată, ca. în. aspastă 
ocaziune î. „Pest dans les quartiers. &ntraux que: se. 
troume la ele! de histoire: militaire“,. | E 

___ Generalal Averescu: a: avut această oheie, Ja Câmpe 
bang: în: Prahova, şi istoria % noastră. militară, îi- eate 
aitomnoseăloara; -
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“Gacapausta adie 1916 axe -teei faze; pe aur to ami 
hitea :ararteriza astfel 3 

“Prima tară » sa olensivalor moatie,a doua e btătia. 
atafileuriior pi în alârgit cea -de a taria : iprăbugirea 

- trouturilor, 
- Dacă 2a primale două faze rolul generatului A veresou 

sa fost să dea războiului nostru nervul, :eare î-a lipaiţ 
host “firpul,-de asi da adevărăta :impulsiune :sau 'CO0r- 
donare :mișcărilor:lui nesigure, în ultima :parte -a acestei 

» nefericite :oarnpanii, rolul său -capătă “ta adevăr ma fel 
ale :mărsție »pică, -: . | 

. Dacă da Aunaput el asista amărât, da ofensivă ăia 
aată :moattă ia comandamentului nostru, -în Transil- 
wania, pentru aa în urmă să. vadă, consternat, cum 
„acelaş xemandlament, omora în faşă, ofensiva . noastră 
dela :sud, da ;putut să -aibă cel puţin aatisfacţiunea, 
«de sa :fi dat în defileuri, dușmanului, cea .mai dure- 
moasă lovitură, pe care o suferise până atunci, :pe 
frontul român. - 

In momentul când tstul se prăbuşea, când „nici nn 
" q0ldat român numai apăra Dobrogea, când “frontul 
„aro acoperis :Bucureştii fusese spart şi imprăștiat, 
der :in “Moldova diviziile româneşti. erau în mod treptat 

“ 2niponite mu este ruseşti, o singură armată, își păstrase 
- “?nchegarea organică iniţială şi își continua drumul, -ta 
Jupte. mecurmate, spre obiectivele fixate, Era armata a II. 
„. Bătută im. Septembrie în Transilvania, victorioasă în 
-Dotombrie şi Noembrie, sub noua gomandă a Genera- 
Aului “Averescu, ea își asigură . 9 retragere în condiţiile 

gele-mai grele, se cramponează de terenul, «destinat „să-l 
apsre, “fiind singura, mare unitate, care a rămas pe dron- 
tu nostru, până în ceasul” din urmă, cu faţa, la 'duşmap, 
“Esta dări: tadaială; „unul din rarele. „spectacele ale“lsta»,
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iei, cărora noi, Românii, pierduţi uneori în admiraţia 
smănuntuluj, uităm să -eontemplăm splendonle mari ale _ nsamblujyj, | E - 

„* Peul întrâgei' noastre. caiipanii, se leagă de rezistenţa 
acestei armate, care în mijlocul “prăbușirii. -generale,' nii 

> AUm81 că. nu a părăsit o clipă frontul, dâr i-a impus 
 domanului voiița sa încăpățânată, răsturnându-i planu- 
rile Cele mai scumpe. Na 
: 4N momentul când armatele aliatului, alergau să îa 
A06ul diviziilor noastre bătute, pentru a acoperi golul, 
PO Care-l făceau în câmpie "prin retragerea lor, în munţi; 

.. Punctul ce): mai delicat al frontului, a exastat tob 
“Mpul o streaji româneastă:. Armata a II-a. - 
„Acţiunea aceasta a Armatei a II-a, în. această peri 
vadă critică, 'facc parte din marilă rezultate, pe cari nu 
le poate obţine; decât singură, voinţa superioară a omu- 
lui de război; și reprezintă, fără îndoială, unul din 
punctele culminante ale iatoriei noastre militare. 
Na fost o întâmplare că în capul ei se afla acelaş 
general, care a văzut limpede în destinele războiului 
nostru, încă dela început, şi a cărui mână tare şi fn 
acelaş timp fericită, s'a simţit puternic, oriunde interven= .- 

„ba ei. a fost cerută imperios. : . - - Di 
Situaţiunea, în urma spargerii - frontului la Jiu şi a 

pătrunderii dușmanului, în câmpia Muntenia, pe la 
Nord și pe la:Sud, din. spre Zimnicea. se prezenta în 
modul următor: sau armatele noastre aveau să se întru 
nească pe un singur front continuu dela munte g până 
în Dunăre şi aveau să primeaseăi lupta,. pe care le-o 
dădea duşmanul, care voia să atingă linia Siretului, sau 
avea să.se împartă în două grupe, una formând frontul de 
nord — armata a doua şi armata a IV-a — prima apărând 
trecerea. dela Câmpu Lung şi Predeal, şi a doua grupă, ou 

„menirea de a acoperi Bucureștii, şi de a bate dușmanul; 
 aiiite;de:a-și ti tăcut joncţiunea forțelor sale, cari venea 
din 2 direcţii principale, dela nord și dela Dunăre, |.
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Comandamentul nostru superior a ales soluţia di n urmă, 

sare s'a dovedit a fi iost cea rea. 

In loc să-și cruţe forţele şi să opereze 5 concentrare 

pe o linie mai îndărăt, unde își putea aduna totalitatea. 

mijloacelor 'de luptă şi se afla şi mai în apropicrea Ruşi- . 

lor, cum ar îi fost pe linia Cricovul—lalomiţa, el se 

“aruncă într'o bătălie ofensivă, al cărui rezultat inevitabil 

au putea fi decât cel care a fost: înfrângerea. 

“Imcă din ziua de 10 Noembrie stil. v. 1916, Generalul 

Averescu luând cunoştinţă de intenţiunile Comandamen-" 

tului nostru superior, prevede. cu certitudine insuccesul 

operaţiunei, ... : a | 
„In minunătul său studiu „Bătălia dela Argeș, cl ana- | 

lizează cauzele dezastrului şi ârată cât de puţiu cram 

stăpâni atunci pe evenimente şi cât de departe cram să. 

te.pricepem sensul, pentru ca să e plătim luxul, să mai 

facem şi o asemenea costisitoare încercare ofensivă. 

_ Bătălia defileurilor pierdută, bătălia dela Argeș pier- 

aută în zadar, Armata II-a trebuia să părăsească pozi- 

ţiunile, pe cari singură le mai păstra în “muniă, de la 

sfârşitul lui Septembrie. 

La 21 Noembrie, ea începu retragerea din valca Pra-. 

hovei, spre est, având ca zonă de retragere Muntenia de 

nord-şi ca limită ta sud șoseaua Ploeşti-—Buzău—Râm- 

piou-Sărat. Regiunea aceasta de străbătut era foarte 

accidentată şi lipsită de drumuri. 
_. Averescu vorbind. eu un ziarist, de dificultăţile pe cari 

Je-a întâmpinat, în. timpul acestei mişcări, spunta 'cam 

aceste cuvinte, ca răspuns unor atacuri ale presei de 

partid: „Retragerea în linie dreaptă e o operatie foarte 

grea. Retragerea în munţi este una foarte complicată, 

Acesa prin conversiune foarte delicată, Poţi să-ţi faci o idee 

de.ce e o retragere prin conversiune în munţi şi cum poate 

' fi judecat un general care a realizat-o pas cu pas, dispu- 

tând duşmaanului fiecare pălmă de pămânțt, neretrăgânidu-. . . 

se decât eând se ceda teren la dreapta eri la stânua lui”
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Urmărindu-ne, duşmanul, nu era la capătul sforţărilor lui cum s'ar fi erezut: după o campanie atâta de lungă, unde avusese atâtea succese strălucite şi atinsese prinoie- palele saio sbiective, DN EI își prelungea eforturile sale, mai ales în regiunea muntoasă. pe care o apărau Românii, nu, ntimai în sco- pul de a-obţineo linie avantagioasă, pe care să se oprească; dar de a rupe frontul pe aiti, ceeace ar fi avut ca rezule tat, pierderea Moldovei. a | o Pe ia jumătatea lui Decembrie, după căderea oraşzului Rânmmicul-Sărat, comandamentul german concepuse, o | asemenea ofensivă. EI a încercat :să o pună îm aplicare, prin lupte izolate în munţi, conduse „cu o mare învergu nare. Românii aa rezistat pretutindeni. Insuccesul ger= man de aici, ţinea pe loe înaintarea lui Fafk n age „pra  Fooşanilor. - Ie Da Spărtura frontului muntos, - dela. care îşi aștepta pene» ralui Fafkenhayn, succesul manevrei sale, nu s'a produs; Retragorea însă inexplieabilă: a brigadei colonelutai Stura dza, i-a permis să angajeze, marea. bătălie de fa Sud cu Rușii, care a hotărât de soarta Focşanilor, - e Golul lăsat de taimosul colone! rothân, pia retrage: rea sa previpitată, ale cărei cauze. s'au lămurit scurt timp după aceia prin foga lui ta iHamic, a foat obsere vat- la timp, de ochiu de -vultural 'coniandantului de armată, :pentru a putea preveni an "dezastru. i E! a constituit după mărturisirea însăşi a Generalului. Averescu, vel ma; critic moment din viaţa sa de militar, Datorită intervenţii unei trupe-de tazaci —a! dărei'djutoe s'% cerut-de urgență — și & unei 'detașiment slab dar eroic, dih -Divizia a 11! s'a.evitat :0 mare:-nenorotire, e, “Se povesteşte că ir noa ptea -de Crăciun 'osud:In/(Cuaru: tierai -armatei; se idprindeb: pomul de săibătăti, Cot ama: i "Armată, cară până “atanci ''tredieai: prin: atâtea. Incersări,  pentra..întâia ară a '-intrat::7n':sala:: imndei. - era aşteptat, pentru:a primi-Aradiționaleie felicitari, poz:
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somorăt şi cu faţa plină de griji. Nimini din cei se Pau. 

apropiat, mau bănuiț drama de-olară, .. a 

A dona zi sa comunicat, că: dispoziliile „Iu. toate în 

ajun, au restabilit situaţia şi abia atunci s'au înțe- 

les. primejdia gravă prin care trecuse, ultima armată 

  

Comandantul -armatei a Il-a ia Oituz. Decembrie. 1916, 

: : .- . . . : . ! : A 

română, care mai apără onoarea, și destinele ţări, în 

în fața dugmanului. 
Poziţiunea ocupată de Arinata a doua cu diviziile a 

7 şi a 8, care intrau acuma în compunerea ei, coprinsă 

între Qituz şi Panciu. a rezistat tuturor fncercărilor. inge. 

mice, Prin ea am putut păștra ultimele depozite de sare 

de la 'Tg.-Ocua, ultimele surse de păcură de la Moinești, 

minele de cărbuni şi toată valea bogată a Troteșului.
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Ce ar îi însemnat viaţa în' Moldova, fără stăpânirea. 
a atestor centre vitale? 

Vonder Goltz: citează ca un exemplu demn de admi-- 
rat — când o armată sdrobită, încearcă totuşi să opună 
o rezistenţă viguroasă — cazul generalului Chanzy, care 
la 1870, a făcut celebra retragere de pe Loire supranu- 
mută de Germani însăşi, „la retraite infernale“. 

Se ştie că: Chanzy comandantul armatei a Il de pe 
Loire, s'a retras în Decembrie 1870 spre Sarthe, repur- 
tând o serie de avantaje parţiale prin manevre abiie, prin 
rezistenţe fericite, făcând să se nască mai ales impre=: 
siunea în trupe, că s'a „prod -o schimbare în soarta 
tăsboiulu. 
Chanzy în Ianuarie a sfârzit prin a îi bătut la Mans, 
Armata a II română în Decembrie, ca și în lanua- 

rie a fost mai norocoasă. Ea după cea executat o 
retragere, pe care iniţiaţii o considera miraculoasă, a 
reuşit să creeze În acelaş timp evenimentul, care ne-a 
permis în adevăr, în cursul anului 1917, să schimbim 
soarta răsboiului nostru. 

Păstrând porţile Moldovei, nu numai ne-a oprit pe 
panta dezastrelor, pe care ne rostogoleam într'una. dar 
ne-a deschis larg drumul victorii, în 1917. 

Exemplu! acesta este destul de instructiv, pentru ca. 
istoria răsboaielor, să nu-i acorde un loc modert, măcar 
sub rândurile, care i se cuvin de mult, eroicului Chanzy. 

Cu drept cuvânt, era a! doilea miracol, după Câm- 
pul-Lung în cursul campaniei din 1916, 

„VI. Campania din Moldova 

Ceca ce ne interesează în primul rând, este problema 
conducerei superioare a războiului nostru. 

Examinând campania din 191€. am constatat că 
rezultatele nenarocite la care am ajun:. unu sunt „tecât
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fructul dobcepțiunilor unei strategii greşite şi lipsii unui 

adevărat spirit de conducere la comandamentul nostru 

"Campania din 1917 -din Moldova, analizată riguros 

şi desbrăcată de retorica ocazională, are mari asemănări 

eu cca din 1916. Conducerea din 1917 daşi nu a avut 

scăderile vinovate ale cele din 1916, nu a'avut nici- 

“culmile la care îi da dreptul, jertfele noastre şi ad-: 

- mirabila preparaţiune tecnică: şi morală -a oştiri. 

Ceea ce a lipsit direcțiunii : războiului nostru în 
-4916; a fost. orientarea, cunoștința pregătiri instru- 

: mentului de răsboi pentru lupta și voinţa de a învinge. 

Comandamentul nostru de atunci nu a fost în 

- stăpânirea nici unuia din aceste elemente. 
Este drept că în 1917 toate aceste grave lipsuri, 

pentru un comandament, au fost în. parte remediate, 

- Campania din Moldova realizează sub toate 3 rapor- 

turi un progres incontestabil. Mai. ales în ce priveşte 

organizarea armatii. Aici pare că sau îndreptat în 

adevăr toate sforţările şi sa obţinut maximum de re- 

rultat, | | a 

- Este destul să ne amintim ideile care au predominat 

la începutul Campanii din 1916, şi în toată perioda 

neutralității la: marele stat major și la M. C. G. în 

legătură cu această problemă, pentru ca să înțelegem 

ee schimbare sia făcut în această direcţiune. Dezorga- 

pizarea armatii a fost una din principalele cauze ale 
prăbuşirii noastre în 1916. 

Experiențele : dureșoase pe care le-ani făcut și pre 
zenţa misiuni militare franceze, au contribuit puter- 

nic la revenirea la metodele şi la sistemul de organirare, 

-pe' cară Generalul Averescu, după cum am arătat, au 

a încetat de a-l susţine, din eapul locului singur, îm- 

potriva tutulor, încă din vreme de pace. 
- Gu arept cuvânt el. observa mai târziu, într'o cuvân- 

sare 1 „Pregătirea noastră militară din timpul celor 2 4ni
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de nutralitate o pot caracteriza, prin aceste cuvinte . 
„armata românească, care a. intrat în răzbpi 101916, ora 

- mai puțin pregătită. decât, armata. română; care, a făcut 
campania din 1913, și a putut să-și câștige valoarea. di 
când, după inifrânggrile suierite, s'a întors la, organizarea 

„ din 1913, adică în Moldoua.: Aceasta este.an fapt „poziliu.* 

„Așa dar direcţiunea:cea' nouă a războiului; silită de 
. împrejurări sau din liberul său arbitru, a.înţeleş să-re- 
- nunţe la organizarea. „hibrida“ şi. „baotică“ cu care a 

intrat. în campanie şi să. dea armatei adevărata. pregă- 
ttire pentru a o face un, puternic instrument de război. 
„Cel puțin depe urma atâtor. dezastre, atâta învăţa= 

sem: oștirea noastră. trebue pusă în stare, ca sk poată 

face faţă condiţiunilor particular -de grele ala.războiului 

modern, a cărei acțiune în primul rând se bazează, pe 
vivlență Şi pe distrugere, pe puterea focului. . 
„Şi în această privinţă trebue să șecuneaștema, .oă 

maltul. comandament din Moldova,.. a avuţ această ca- 
titate indisoutabilă, de a înţelege să rupă cu sistemul 
lanteziilor de organizare . din. trecut şi să dea armatii 
noastre o compunere organică :şi tactică de primul. ordins 

„ Ceeace s'a și făcut, 
„Este fără îndoială meritul cel. mai mare şi opera c cea 

mai trainică, care rămâne dep. urma direcjiunii răze 

boiului Gin 1917 şi. singurul punct, de.care se daose= 
bește în mod. fundamental, de direcţiunea cea: veche.. 

In această privință un .0m; îşi câștigase o autoritate 

„memărginită,: mai ales. în:xândurile. oștirii. Era acel ofites 
superior, care 'pricepuse din :eapul locului, importanţa 

unui „prinoipit esenţial, în toate campaniile. moderrej 
că nu existi o bună conducere a războiului fără o-:one 
ganizare. temeinică a armatei. . - .. 
„El ausţinuse lucrul -acestas-la maarele stat; major, „ia 
„<omanda armatei, la marele cartier şi în faţa+Regelui său; 

Memoriul dela 27 August 1916, despre cara am arorbit, 

„eonţine în ohestiunea : aceasta :a organizării, obecr va- 
e, .”
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3 iasi, care-au un caracter, ta. adevăr, profetic, EI tace 
1 ceiaătoa mile: prsptineri şi: 
mii e) Odată su ateaătă (nouă: grupare) a se reface 
ordinea de: bătae a unităţilor vechi. “pentru: a le reda 

suoliditatea alterată “prin amestecul du:-e'ementele sta be. 
Trupele ide strânsură ia batalioaiele al 4-lea, cele 

+de miliții, : uitileria- vechie etc. a se scoate: din eadrul 
-“mematii opetâtive: şt a se pune: în tabere qe instrucţie, 
»:de. unde să fin ttrobulnţate în spatele armatei, pe mă» 
e * ură: sava fi nevos: :: 
--d)::A “erapas forţele: fă cât -s0poate xnai puține are 
„mate. - 
-* Astăzi avem 5: aemate/ Ua. comandament de armată 

poate: "ditija: foarte biae' oporaţiunile a 3, 4 şi chiar 6 
 corpari de armată. Sar simplifica raecanisniul Şi S'ar 
XAace o mare cconomie de ofițeri, deja aşa de puţini 
numeroşi, 
"JA sa adopta în-*mod hotărât sistemul conducerii 

| tn mare, jăsând detaliile 'comandamentelor inferioare 
" vespective, astfel ca, fie-care ircaptă de sus în jo», în 
sfera. sa de atribuiri, să aibă atingerea directă nmai 

„cu treapta imediat inferioară. Dirijarea directă, a uni» 
tăţilor mică, - dezoricntează comandamentele inte: me» 

- diare. 
Î) Orice măsură luată, să fie menţinută, sohinabă “ila 

și modificările, mai ales ja 'scurt interval, produc pere 
turbaţiuni şi sdruncină înorc-derea ete.“ 

Toate ideile acestea, au fost puse la baza. ndii orga: 
nizaţiuni, care ne-am dat-o în: Moldova. Elo i-au făcut 
tăria şi i-au asigurat succesul... 

„Cu eât condacerea războiului din 1916 era mai re- 
“twaetară şi mai nepăsătoare, la chestiunile de organi- 
zare, cu atât fostul comandant al. grupului de Sud și 
al armatii a II-a, le urmărea, cu o pasiune crescândă, 

"": Mntoemai ca şi problemele de strategie: pură, pe care. 
"Ye punea înainte, marsul zilnic: al operaţiunilor.
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-». Este una-din trăsăturile caracteristica, ale omului de 
război, de a nu despărţi, aceste două feluri de eh 
câre în realitate, nu sunt. decât, aspectele deosebite 

iale aceleiaşi arte. ea a , 
Nimeni nu poate face abstraeţie, de nici una din cola 

„tără ca'în cursul acţiunii, să mu rămâe nepedepsit, 
+ “ste destul să amintim, un fapt, pentru a se vedea 
înte'o foarte importantă chestiune de organizare a see 

„ wiciului de pe front, generalul Averescu, ce soluțiune 
ingenioasă și în acelaş timp practică -a dat, pentru ca 
să înțelegem, spiritul său, cât era de atent şi de apă- 
cat. în această direcţiuae. i E | 

Chiar din primele săptămâni ele inceputului cante 
„ panii din 1916, pântru autorităţile noastre militare, s'a 
pus problema, înlocuirii golurilor. și 'complectării lipsu 

„rilor, pe care le încerca armata depe. front, în urma 
luptelor. - ae 

Soluţiunea cere s'a dat acestei problema la început 
a fost din cele mai detectoase. Comandanții unităţilog 
depe front, trebuiau să considere părţile sedentare „ca 
singurele rezervoare la dispoziţia lor nemijlocită.“ 

Ei trimeteau delegaţi la părţile lor sedentare, ca să 
aducă material și oameni, iar aceştia organizau con: 
VOiuri, cereau vagoane, pentru a face transporturi 
pe front. .. 

„Sistemul era absolut nepractic.. Producea întârzieri 
dăunătoare şi între front şi zona interioară, era un du-ţe 
vino incontinuu“, | a 
“Pe urmă s'a hotărit ca intervenţia să se facă prin 
Marele Cartier şi serviciile lui, 
Ceva mai târziu s'a modificat şi această dispoziţiaj 

urmând ca cererile să se facă prin comandantul de. are 
mată şi acestea trebuia să se adrestze Marelui Stat 
Major P.s. | E o 
+ Pentru a pune odată capăt acestor neajunsuri, gene! 
ralui Averescu, comandantul :Cornului de Sud, ia măgura 

e
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de a centraliza serviciul complectării golurilor, într'u 
„depozit de complectare pe lângă comandantul etapelor 

dia Dobrogea'“. Rostul acestui depozit. era să se com: 
placteze şi insteueţia soldaţilor, taiate de u fi trimeşt 

pe iront, 
Evenimentele nu au pornaie executarea.  compleetă a 

acestei dispoziţiuni din cauza dizolvării grupului de Sud, 

„Această măsură însă a dat cele mai bune rezultate. 

la "Armata a l-a, care a organizat un centru de in- - 

strucție la Ploegti, strămutându-l odată cu retragerea 

la Bacău. 
“Problema se cezolvase ta mod fericit. Aceate exemple 

sunt indeatulătoare, pentru a pricepe, de ce Armata ao 

Il-a, nu a făcut:apel: mai târziu în Moldova la- nici: ur 
concurs din afară, ci. prin propriile-i mijloace, fără s - 

recurge la luminile altora, a putut face față cu succes 

operii de reorganizare, i Ii 

În timp ce Armata | sub irăpulsiunea misiunei mili- 

-târe ftanceze, îşi desăvârşea pregătirea. Armata l-a 

ținea frontul şi în interior, desfăşura 9 activitate din 

cele mai rodnice. 

Este un adevărat sentiment de mândrie, care ne inspiră, 

această activitate tenace, pe care o desvolta, această ar 

mată, pe toate tărâmurile și în toate direcţiunile. 

Este energia românească, în tot ce are ea mai. com- 

plect. întinsă, la maximum de încordare, aşa cum poate: 

siu ne e ma: dat, s'o vedem, în nici un alt moment al 

Istoriei contimporâne. 
„Cine poate să uite, -siorțarea metodică, răbdătoare 

enervia adâncă şi concentrată, pe care a trebuit s'o chel: 

tuiaseă. fără szomo! zi 'cu zi, acei care-şi luaseră răs- 

punderea, de a ţine vie, într'o luptă continuă. pe tront, 

o părticică din puterea militară, a unei naţiuni învinse, 

îri timp'ce înapoia frontului, treba bucată cu bucată, 
-retăcut, “un: edificiu distrus, pus ordine într'un organism, 

m care toate resorturile fuseseră aruncate și sfărâmate.
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Aecaată manele în. tehieara. oxganică, atăt. cadrele 
somimu,:tragic: al unei-ierni: îngrozitaare,. ale. bolilor gi 
:Bpsuzilor fără nomăr;. alt pierderilor Ra cara; le incorcar,, 
'sem prin catastrolia invaziei, explică, toată grandogrea», 
tabloului: şi: toată. măreţia opazii înfăptuite: | 

- In timp ce moartea. și:-pustiul;,:ae întinsese,- parta: mai; 
mult. de jumătiate-de ţară, ch e aeupase:. dușreanul, „iar 
restu); sta. 'cupsinsă de-amorțeală, sub leviţurile -olomien=, - 

teler: paturii. și ale uncii saarte: nemiloage, îm: colţul. acela. 
“de pământ, apărat de Armata a [l-a, o activitate, 
„trează, n'a încetat; să se. nanieateze, gis Buraa. stins,.an 
“singur” moment, :: 

Acolo: a: luminat: și aaa tot: timpul, dazăre,, pestei 
“tot euprineul ţări. Ai fost credinţa în vieterie;, pe: care. 

] ostașii acestei armate; p'au însetat, da .a: e: susţinea. cu. 
* arma în mână. 

Cei cs vor: evoca: drama din: 1916—1917, a 
putea trece. peste: paginile acestea; lăxă a nu,simţi. 
viântă emaţie. 

Cei ce au trăit acele clipe le, vor închina: dea.. pururi. a 
j amintire pioasă, şi. gândul: lor, va: li: totdeauna. însoţit; 
qe. un sentiment de reculegere, 

Armatii a. ll-a, i-a fost dat însă: să cunoască, tatut: să. 
treacă prin toate încercările: şi. să le înviugă, cu pesțui 
oricăror jertie. 

Fatalitatea: a vrut, ca. atâtea. greutăţi, atâtea NENROPO». 
|cări acumulate, să zăpăcească mintea şi să: inebuneascăj. 
| voinţele, chiar acelor, care se presupunea a fi. mai oțelite, , 

Sau: văzut ostaşi în: rârdurile ei, a: căror. credință şi 
“patriotism, nici nu puteau fi măcar bănuite, pierzândugă 
-Sapul, în această luptă, în care ei numai vedeau, nia.a 
'leşire și: nu-i. mai prevedeau nici un. sfârşit, 

Im: actul, pe: care lau săvârşit colonelul: Sturdza gi 
mădiniceanu, nu trebue: văzută. numai tzădarea, ci. mă: 

“Timea; dezastrului, în care. ne aflam, teribilele, rezultata 
"Aa care aiunsesem, care, au putut să schimbe până în=-



ali 
mese are ee 

a „tratâta . sufletele upor. otieri,, «reputați a fi dintre că 
ai butii gi, aşi fi bout Până atunci ' datoria. E 

Explicaţia stă mai. „ales da. prăbuşirea noastră militară; 
care a părut unora aşa de adâncă şi "ide dreparabilă, tb 

„„eât le-a omorât nervii „şi le-a stărâmat, toate resorturile 
“ “morale “și tot câ are, n der, 'subliza soldatul: predinţa 
AR steagul pe care a “jurat, 4, 
_ Băte ou afât mai mare meritul acelui sei, sare a , putut | 
Veghea,. peste toâte aceste suflete, şi, ca' un protesor de 

“ energie, le-a ridicat, e unele, în momentul când oscilau 
şi a știut prinde de veste şi pedepsi la timp, pe altele, 
în clipa când, sp. pregăteau, .aă „ne facă cel mai mare 
rău: să deschidă frontul la inamic. 

În 1917 armata franceză a “cunoscut în sânul -ei ase- 
"menea acte ie nebunie. “La noi au păstrat :un „caracter 
izolat, la ei au luat o formă. colectivă „gravă, 

* Divizii întregi s'au răsculat. Ele nu s'au predat lă 
- inamic. Dar au produs o așa perturbare, încât sau re 

” „urs la represiuni sângerease. 
Acestea sunt fără îndoială. moinentele cele, mai dificile 

„ pentru un comandant. A :le cunoaște şi a le învinge: cv 
minimum de pierdere este aproape tot atât, “cât a câștiga 
o victorie, . asupra dușmanului. - 
'Evocând toată această perioadă critică :a _retragerei ş 

"a aşezării în Moldova, ne amintim cuvintele lui Napo- 
Jeon, vorbind odată, de Mareşalul Ney: „Cel mai :mare 

"Inerit al său, era că. nu=și pierdea nici „odată capul Şi nu 
"ara abătut în mijlocul reversurilor. Numai astiel a putut 
„să-mi aducă aşa de mari servicii în :retragerea din Rusia':, 

„Pentru noi, Generalul Averescu, are ceva din meritul 
nemuritor al lui “Ney, după cum zilele de atunci, au 

__08Ya din tragicul campaniei din 1812. E! a fost aei care, 
mai ales, nu şi-a pierdut capul. El a iost soldatui, „are 
10 mijlocul reversurilor, a adus ţării sale, așa de mari 
servicii, toomai fiindcă nu a fost abătut niciodată. 

„ Opera de reorganizare a armatei a II-a, a durat exact.
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rai luni (Ianuarie, Fobruarie, Martie). “Oompusă div 6 
divizii, ea avea totdeauna 4 pe front și 2 tiapoia ffon- 
tului, în apropiere 'de Răcăciuni, cari s0 reorganizau în 
timp deo lună, 
"In Apiilie armata era gata de otensivă. Trupele armate 

tei a I-a au fost gata în Mai— Iulie. | 
„Ofițerii trancezi au făcut aici numai serviciul de intore 
miatori. Da altfel ei au venit pe “front, când armata era 

_ seorganizată şi nu au luat nici o parte, niti la dirijarea 
pyeraţiunilor, 

VII. Bătălia de la Mărăşti. 

Istoria 'se repetă. Istoria + militară; se repetă și ea, 
Ceeace s'a întâmplat cu campania românească din 1916, 
au diferă mult, de ceeace s'a întâmhlat —în liniile si 

„ mari — şi cu campania noastră din 1917. 
" “Românii îşi aruncară cea mai mare parte din forţele 
lor în August 4916 spre nord, în timp ce ua eveniment, 
care avea să schimbe faţa lucrurilor, se petrecea la sud, 
Evenimentul! acesta, a pecetluit soarta campanie: noastre, 

"A fost Turtucaia. Strategia germană a înţeles, că Româ- 
nii. vedeau în războiul lor, un „marş triumfal“: asupra 
Buda-Pustei, şi dintr'o lovitură, 1 reduseră, la un război 
de apărare. 
Strategia românească şi-a văzut răsturnate astfel pla- 

nurile, prin ridicarea pe neaşteptate în spatele armatei 
noastre, a unui nou front ameninţător de luptă. Superio- 
titatea ei aici trebuia să se alirme. În loc să profite de 
„uperioritatea noastră numerică şi de apropierea frontului 
«us, pentru a restabili printr'o acţiune energică 'cât mai 
repede situaţia. “a sa prăbușit zi cu zi, în nehotăvâre şi 
aesigurânţă. Rezultatul a fost invazia şi sdrobirea puteai 
aoastre măilitare în spaţiul scurt de câteva lun». 

Ce s'a fatâmpiat în Moldova în 1917? 
Analizând evenimentele, nu exustă o notabilă dife
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“ sență între ele, oricâte morăente. înălţătoare ne-a dat 
această. din urmi companie. În fond ea ascuade ger 
menii aceleiaşi slăbiciuni, ali ips:i uni adevărate con= 
tepţiuni strategice, 
Românii strânşi în „colţul de. țară, care le mai rămă= 

sese, nu mâi credeau acum, în marșuri triumfale, Cre- 
team însă — așa înfrânți cum eram — în. victorie, . 

„In primele luni ale lui 1917, imediat după retrae 
gere, credeam. tot așa de mult, în victoria aliaţilor, 
ca şi în August 1916, când am trecut Carpaţii. Era 

".. credinţa în puterea frontului oci-ntal, în forţa colo- 
sului rusesc, înrădăcinată în noi. Pe aceasta ne inte= 
meiam mai ales, ca să ducem înainte războiul. 

| Problema care se punea pentru înaltul nostru co= 
mandament era următoarea: puterea militară a Rușii, 
find întreagă, armatele ruso-române puteau între- 
prinde, o acţiun> de distrugere totală, a forţelor duse 
mane, din sudul Moldovii? 

Evident că da. Planul pe care l'a conceput în pri- 
măvara lui 1917, comandamentul ' frontului româna, 
îintea la acest scop, adică la „o acţiune cu caracter 
puternice decisiv. . 

Era iarăşi, repetarea aceleiaşi idei, din August 1946; 
__o mare victorie napoleoniană, care avea să nimicească, 

- într”0 singură mare bătălie, totalitatea forțelor adverse, 
Era aceeaşi concepţiune vastă, cu care am pornit 

va jumătatea lui August 1916 ; să punera capăt răz- 
boiului mondial. 

Din nefericire, un eveniment avea să se producă 
din nou, care nu numai că trebuia să risipzască măe 

„retele noastre planuri otensive, dar avea să ne arunoe 
"iar, în cel mai crâncen război. de apărare, po scare 
Vam susținut vreodată. | 

Revoluţia rusească, nu numai că avea să slăbeaşcă 
forţa combativă a arnaiatelor Republicii Moscovite, far în 
curând avea să le rănească ori şi valoare militară,
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7 
Di 

„„„ Pe frontul nostru şi în interior avuseserăm destule 
„apte, dii: care, puteam trage coficluziuăca, că îni orice 
"atţiune alături cu ei, trăbue să fim “prudenţi. Deja la 
"78 Aprilie 1917 o manifestaţie de sotdăţi” ruşi elibe- 
rase „pe Racovski. Mai târziu la 7 “Mai, apoi “la Ir 

“ “Mai gi. în sfârşit la 13 n-am pomenit “cu  delegaţiuni 
"numeroase d€ ofiţeri şi 'soldaţi  austriaci şi germaai, 

aduşi “de Ruși, la Roman, la Iaşi, ca 'să tratize pacea, 
0 Serie “de alte manitestaţiuni ingrijitoare ne lămureau 
_Pe “deplin, asupra roralului și. capacităţii ofensive a 
“armatelor rusesti, Ni | 
* Dar nu numai frontul, românsc — unde se pare că 
- situaţia "în unele privinţe era nai bună — dar pe fron- 

tul Galiției şi Poloniei, se “îritâmplase, câte-va. evenie 
„mente :grave, care trebuia să dea de 'gânâit conducerii “ mbastre 'superioare. Na o 

ui Kerenski dela 1 Iulie stil nou, care s'a prăbuşit 
.„ după minunatele succese iniţiale, “în câte-va zile, 'îii tho- 
"dul cel mai lamentabil şi puternica: „contra-olensivă a 
armatelor 'awstro-permarie Hela 19 Iulie at. n. în făţa 
““Yarnopslului, care au arătât” toată dezorgadizarea are 
matelor ruseşti, prin abandonarea în masă a „poziţiilor; ba simpla apaiiţie a unităților inamice, - o 

„_ Vând aceasta era situăţiunea aliatului nostru, cunose 
 cută de toţi, mai era în drept înaltul comandament TO iân, să conctapă şi să stărue'în a executa, pe frontul “Moldovei, 6 operațiune de detiziune puternică, cu obieo „ tivul de a nimici totalitatea forțelor dușmane, printr'a „Bictorie napolooimă 3 | 
"Dat poate strategia românească, ţintea la “un scop “de un "ordin general, la obținerea "uni „mari victorii "“pââtrontu! nostru, care ar fi. avut o influență morală; „așa de puternică, tacât ar fi galvanizat întreg frontul Prisătal, redând toată ardoarea rizbainică taupelee 0 

+
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publici, i ruse, pin “minvziatul. exemplu, ge Fam f Stei 
lumii. înmâărmurite; succesul. nastru.? 
„„Îm aiirce, caz, Istoria se. „repetă. Ceca ce > an, învățab 

cu. durere în. 1916,.a. fost Zadarnic, „Găci printro. în 
corigibilă predispozițișa, ana: repetat, cu, „Eninaa- „spară, 
în 1917... , 
In: fat agcatși. sizotesgă, a tomandiei nodsiee! 'supeeriiă 

sa ridicaţ., slrategia. es fai general, pentru .câri 
tățile comy exe: ale, răsboiului nostru aproapă. nuriai 
ayeau, taină, și întelegerea, situaţiuni lor;, cele, mai, „IESI 
laicahile î î degea .o- ir iyozitate cn adevărat, unică, | | 

Generalul. Averescu, a. coricepul,. planul: unei rari 
bătălii, care putea. să, deyie — după, împrejurări — 

“sau, a victorie, decizivă în „înţelesul mapoleonian. : sau o 
victorie. cu. scop limital, „cum a definit- o cel. dintâi, “Clau- 
seviiz,, siuiiind. companiile, lui Frederic al'Xl-iea; - 

Planul acestei bătălii. „pornea în primul râi de fa 
dispoziţiunea particuiară a frontului nostru, ef ținea 
seama de. natura. terenului, de mijloacele de care dis- 
puneam,și- de greuiăţile reale, pe care le aveam îâ 
fată dar mai ales el răspundea, unor. necesităţi etiper 
rioare, care în, situațiunea noastră, crau. factorul 88 
terminaut, acordând o parte largă, imponderahileior, 

Dar mai. presus. de. toate el era un plan românesc. 
Era. a. incereare adevărată, de a no desrobi de mirăjul 
care-l vedeam. mereu în jurul nostru, și din care. cu 
toate nenorocirile, spiritul nostru, nu. putuse ieşi, de 
încercare. sinceră de a înţelege, că victoria, vine în 

primul rând de la propriele noastre fârte, de la gândul 
nostru. propriu şi de la cugetarea noastră, neinilueațată, 
de. nimini. 

Evenimentele au dovedit, că acest mod de.a vedea 
en cel. just: și. cel raţional. | 

EL se. sprijinea. pe două tonsidâraţiuni, dă“ care 
ori-ce. plan; strategic românese, trehuie. să vină seama, 

Una de ordin psihologic: nevoia dnei "mari: victorii 
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ofensive, pe care-o simțeau toţi, în Moldova, în primă: 
vara lui. 1917. Era o- sete de sacrificiu şi o voință de 
a bate dușmanul, care ne învinsese şi ne umilise, pesta 
care nu se putea trece. Această nevoie, era cu atât maj 
puternică, la armata noastră, cu cât ea se simțea acum, 
în deplinătatea mijloacelor de luptă, în. urma reorganie 
ării ei, A sdrobi inamicul, atacându-l, e suprema satise 
tacţie, po caro i-o rezervă, lupta, soldatului, A-l bate; 
apărându-şi numai poziţia, e o datorie de onoare, de la 
care un viteaz, nu se poate sustrage. Ostagului român 
i s'a refuzat, cel dintâiu lucru, în prima parte-a campare 
niei. EI l-a resimţit cu atât mai violeat, în 1917, cu cât 
avusese ocazia, de atâtea ori, în apărare să strălucească, 

A doua consideraţie, se întemeia pe faptul, că cu toată 
conștiința ce aveam, că nu suntem decât un accesoriu 
al puterii militare. ruseşti, aveam însă certitudinea, că 
între intoresele particulare ale frontului român şi cele. als 
frontului vriental, luat în întregimea lui, nu există 
coniuziune, că aveam  rosturile noastre precise, cari 
trebuiau, numai, bine determinate, pentru a le putea 
atinge. Puteam în mijlocul angrenajului, în care ne aflam, 
avea o inițiativă şi ea nu depindea decât de propria 

„Boastră perspicacitate și mai ales de spiritul nostru de 
” deciziune, pentru a o pune toată în valoare. | 

Dar aceste posibilităţi, erau strâns legate, de putinţa 
realizării a cel puţin una, din următoarele două ipotezei 

Sau puterea militară a Rusiei rămânea intactă şi atunci 
puteam fi s guri de o mare victorie decisivă, prin nimi= 
cirea totală a forţelor adverse, în stilul napoleonian. 

Sau puterea militară rusă diminua şi atunci, trebuia 
să ne grăbim, pentru a obţine, cel puţin o strălucată vic 
torie ofensivă cu scop limitat, după maniera. lui Frede- 
Pic ai Ii-tea. “ 

La iumina acestor adevăruri stabilite. să vedem care a fost 
„Opera noastră strategică din vara lui 1947 şi tn ce condițiuni 
„A fost ea înfăptuită, de direcţiunea răsboiului nostru,



UT. 

  

“Dacă conducerea superioară din 1916 a avut o atre 
-Vagie nefastă, cea din 1917, a fost fără îndoială, una dis 
„aste mai mediocre, din câte ne-a fost dat să cunoaștem, 
Amalira care o vom face îndată, va dovedi că această 
epraoiere nu conţine nici o aoveritate. 

Po la încoputul lui Mai 1917, a avut loc un consiliu 
de război lia Iași, care a hotărât oa operaţiunile ofene 
sive, să fie reluate pe întreg frontul român. Fle urmau 
să înceapă între 1$ lunie— lulie. 

- Planul propua de Marele Cuartier, urmărea o ateăpun= 
pere a frontului inamic, la centeu, adică prin câmpie) 
pe la Nămoloasa.: 

_:- Misiunea aceasta hotărâtoare — care revenea armatei 
"ÎI gi unor elemente din armata IV rusă — odată termi- 
pată, urma ca cele două aripi, ale frontului dușman 
rupt, rămase în aer, să fie bătute în parte: una arune 
sată în Dunăre și alta în munţi. 

Din. punct de vedere strategia această operaţiune avea 
un caracter de deciziune, căci ea tindea la nimicirea 
folaliiății forțelor inamice, sau în orice caz a celei mai - 

“mari părţ din ele. 
__ Din punât de vedere tactic, se e ausținea că poziţiunile 
din câmpie ale dușmanului, fiind mult mai slab întă- 
„mite ca cele din regiunea muntoasă, ele puteau fi desi; 
distruse mai repede de tocul artileriei noastre. 
“Planul acesta susținut de M. C. G., la care s'a raliat 

Generalul Cristescu, Generalul Cerbacet,; a fost combătut 
de Generalul Averescu.. Regele înclinând mai mult, tot 

- timpul, către părerea Comandantului armatei a Îl-a. a 
sfârșit, până a-și da asentimentul în cele din urmă. pla- 
nului propus de Marele Cartier. . 

Ce susţinea Generalul Averescu? | 
Este o eroare a se încerca străpungerea pe ia ceatra 

deoarece nu avem certitudinea de a putea bate. cel 
„două aripi ale inemicului, în timp util adică înainte dc 
a fi arunoat el, în spaţiul gol. rămas de po urma ru-
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perii troniului, : sezerve' 'puteihicei; cari ric:ar-fi anieatn 
ţat la rândul nostru, aripele noastre descoperite, Atat! 
rezervelor inarniee,' ne putea "compromite: sneceul întăi) 
învăluindu-ne ună din aripele noâstre, care operdătă 
astfel în mod ofensiv şi izolat, e 

" Această gperaţiune de 'mare envergură, ctâiitponta zale 
mai grave riături. Mai alesi tentativa “de firăpuiigeri“a 
frontului prin câmpie, „a “fost combătută 'cu toată 'encrțih, 
Era o eroare să se creadă, că peziţiunile- intainteviui 
aici 'erâu întărită mai Slab, dar chiar aşa fibă — susținea 
Generalii Avertsca — tilocuirea: materiafutur âistrus, fin 
bombardamentul nostru, e mult mai ui: oară, "pentr e]'de 
făcut, în _paziţiunite” de cânip, decât" îi cele din munţi: 
“In sfârșit Coriândantul' Armătei a: “Ha; ptapune 'el 
“însuşi, planul său, “care consta, în străpungerea frontu- 
lui dușman prin regiuneă “muntoasă, chiar * Prin sectorul 
pe unde a avut loc mai tărziu, bătălia dă Mă Mărăști, 
“Operăţiunea principală ar îi avul loc pe aici; nu pe 
„a Nămoloasa. 

Odată frontul rupt în acest loc, jocat rezervelor. ay 
fi fost. mult mai greu pentru dușman şi el ar fi fost, mă 
turat, în câmpie, fără să fi avut, timpul, să ne opue 0 
rezistenţă serioasă, Odată aruncat în câmpie, noi am îi 
dominat poziţiunile lui şi întreg troatal de la Siret, ar A 
urmat să se retragă, 

Concepută -ast-feb această bătălie, ea ar fi fost eu sigue 
ranţă o mare "victorie ca scop limitat, care ar fi nimi- 

„cit sau dezorganizat toate trupele inamice, din regiunea 
muntoasă, aducându-ne o pradă bogată Bara precedenb 
în luptele noastre. 

lar dacă împrejurările, ne-ar fi fost complect 1avora= 
oile, până la siârşit, adică trupele ruseşti, să-și păstreze 
“capacitatea ofensivă: atunci cine ar fi oprit, ea întreg 
frontul de pe Siret până la Dunăre,: să'nu-! transtore 
măm cu aliaţi noștri în timput retrageri dușmanului, 
între mare catastofi pentru e?
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“Ar fi fost în cazul acesta, vietoria mare decizivă, aşa 
oară am denunât-a în sti “mapoldoniân; “care ar Hi avut 
“da onsbsiață - distrugerea totalităţi forţelor inamice Bin 
Sudul Moldovei. 

Planul acesta al Generalului Averescu sinajplu,, clăr, ja 
dicios, ținând seama de toate conâițiunile strategice şi 
taetice ta tarene - - aflam și care. nu-și “schimba; sensul, 
eri-cât ar fi variat ele, tind-că elemantul' fix în sotuţii- 
“unea această a probleniii, era armata română, pe care 
ss putea conta ori-când— din nenorocire nu a „fost 
admis. 
“Ta războiul - mondial, există. ur caz, care prezintă 0 

analogie frapantă cu situațiunea în care ne igăseam nsi 
* Planul Generalului Averoscii: de a sparge frontul prin 

munți, iaz nu - prin cânipie, a: fost aplicat cu succes de 
M. C. G. german câte-vă funi riai târziu la Caparetto — 
foimino, obținând cca iai strălacită victorie a să, 'în 
cursul războiului, pe frontul occidental, făcând. peste 
260009 prizioneri şi prăbăşind întreg frontul Italian. “ 

“Idea care era îa baza planului german cra aceag 
“ea şi cea susținută în conailul de: război de comandantul 
armatei a fl, sprijinindu se pe aceleaşi consideraţiuani 
atratogice și tactice, întru cât aceleași condițiuni, în cea 
mai mare parte, erau: îndeplinite. 

“ Generalul Conrad von Hotrendort propuse M. C. G, gere 
manuin plan cate consta în a constitui o puternică armată 
deo manevră, căta avea să spargă frontul Italian, într in 
punot unde rezârvele lui -Cadorna, se gândeau mai puţin 

“să intervie gi  chiae:'în caz de întervenţie, ele pentra 
nai raulte motive, nu pateau înfluenţa :deciziv situația. 

Sarcina aceasta s'a dat Generalului: Von Below: cos 
mandantui armatei a x. Punctul ales fu sectorul muntss 

» Piezze — Tolraino, sare apărea ca totul impropriu 
pentru operațiunite mari, eu caracter decisiy. - 

m Nucgi. închipuia nimeni —spune o publicaţiune 'otie 
misi — - să taamioul va deziânțui c o ofensivă - într” un seo
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tor atat de strâmt,. în mijlocul munţilor puţin acceainifi 
„când avea inaintea sa câmpia maritimă, către caxe ne 
aveam îndreptată toată atenţiunea. late un cuvânt sur 
priza a fost complectă't, 

Se ştie ce a armat. - 
Frontul a fost spart şi torentul Austro-German intuat 

prin spărtură, a fost așa de formidabil încât nu l'a mai 
putut opri nimic, întreg frontul din Trentin şi până ia 
„mare s'a prăbuşit, iar fugari Italieni s'a oprit la porțile 
Romii. 
„Abia intervenţia forţelor Anglo-Feanceze a putut Fe 

„stabili situaţia, fixând duşmanul la Piave, 
Care au fost rezultatele otensivii noastre din: Moldova) 

„Cu toate că s'ar părea că susţinem un paradox, dar 
„vom afirma, că înaltul nostru comandament deşi în 
„intenţiunea lui era să nu dea, decât a mare bătălie eu 
„caracter deciziv, în fapt el a făcut tot ce i-a stat prin 
putinţă, ca să evite, cât mai mult timp, acest lucru; 

In or-ce caz, el nu a înţeles ca să dea această bătălie; 
eu un ceas mai de vreme, atuncea când frontul român 
putea dispune de maximum de mijloace, adică de con- 
eursul real al. armatelor rusești, a căror combativitate 
se topea pa fie-care zi, văzând eu ochi, 

In timp os operaţiuni importante în cursul anului 1917 
au început de timpuriu poe toate fronturile, la noi au 

„se lăcea. nimic ca să se grăbească acea deoizivă de: ia 
care comandamentul nostru spera atâta, E 

__ Pe frontul francez aliaţi noştri împinseră pe german 
în Martie şi Aprilie pe linia Hindenburg, îar Italieni 
bătuseră pe austriaci între 14—20 Mai la. Jamieno 
Baiansizza. Dar chiar Ruși cu toată mişcarea revoluţi- 
onară, care se accentua zilnic în rândurile armatii. au 
dat dovâă de activitate. La 14 Iunie stil ; vechiu au 

“început ofensiva de la Halicz, ordonată. de Kerenski; 
care a obţinut în primele zile rezulțate așa de strălaaita 
Armata noastră era complect pregățită încă din Mal:



CĂ A 
Armata a Il.din Aprilie şi. în lunie ar-fi putut să 

înceapă operaţiunile ofentive: | : 

In fapt însă, comandamentul nostru s'a lăsat impre- 

sionat, de evenimentele din Rusia, fără să poată să se î 

hotărască, să întreprindă nimic, pierzând. cele mai bune“ 

ocaziuni, numai din pricina deprimării, în care se gă- 

  

  
Invingătoru! dela Mărăşti 1917 

. 

sea. Dar în acelaş timp el rămânea tot ia planul vast - 

care-l concepuse la început de a nimici totahtatea '0r 

ţelor adversarului şi care nu so putea realiza fără 

concârsul hotărâtor al Ruşilor.  -. 

“In rezumat, pedeoparte eşti alarmat, de topirea pu” 

tezii ruseşti, aşa încât-nu te decizi să intreprinzi săpe 

tămâni, de zile nimic, dar pe de alta, o deciziune mare
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viei să obţii eu orice prej, deşi numa ezezi ta sugar, 
într'o eficacitate deplină,-a ajutorului rusâse.. 
„Această atitudine absurdă, nu se explică decăt prin 

lipsa noastră de hotărâre şi de voinţa războinică, ca şi 
prin o lipsă totală de înțelegere a scopurilor noastre 
strategice proprii. 

Marile evenimente depe trontut oriental, iniiuențau aşa 
de puternic spiritul conducerii noastre superioare, încât 
o sileau să adopte răsurile cele. mai contradictorii şi 

atitudinele cele mai echivoce.. i 
In sfârşit comandamentul frantulai român, se decide 

în cele din urmă, să dea bătălia răult așteptată. Să ve 
dem această bătălie odati di ia se desfăşoară, 

ze acă. 

  

     

  

Bătălia incepe la “$-1 
începerea puternicei 'eontra-ofensive austro-germane din 
Galiţia, care avea să aducă în curând inamicul în Bu- 
covina și Nordul Basarabii. Eveniientele la Nord, luau 
dar, un Curs: „dia ee în ce mai detavorabil, Si totuși, 

imi 

mai dădea garanţii, în . 
tenţă pentru mine. i 

  

     

   

apeeiunea ata- 
lo a era încă 

    
cului româno-riig: putea salva situațiă 
în mâinile no 3 

In loc de atasta,. comandamentul” nostru, nu numai 
că nu dă dovezi de iuțeală, dar nu are nici tăria, la 
primul accident, de a stărui în ceeace și-a propus, sau 
inteligența. de a găsi o idee, într'un moment critic, care 
dacă nu ne ar fi dat decisiva visată, nici nu ne ar fî 
ciuntit cea maj strălucită victorie a istorii noastre mihtare: 

La 9 Iulie începe preparațiunea .de artilerie pe frontul 
român, A doua zi la 10 Iulie, armata a Ile ata de 
atac. Armata 1 cere o prelungire de o zi, preparaţiunea 
aștileristică în sectorul ei, nefiind terminată. 
“În fine [a 42 Iulie armata I încă nu era gata, când 
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soteşte faimosul ordin. rus de încetare a operaţiunilor 

sbmnat de Kerensii, = 
"Până aici rezuttă  ormătorul fapt încontestabil, că 

poziţiurit» inemice în sectorul armatei Î, nu erau așa 

de atabe, că bateriile lor nu fuseseră reduse la tăcere 

şi spaegarea au ar fi dat în nici un caz, aceleaşi 

rezultate ca ps trontul armatii a II. 

Deci punctai de străpungere pe unde avea să aibă 

foc acţiunea principală, fusese rău ales. Prevederile gee 

nsraiviui Averescu, în această privință, se împliniseră 

în tocmai. Frontul muntos zedase preparaţiunii noastra 

artiristice. Frontul din câmpie rezista, răspunzând 

chiar cu sacre, | 
Pianul marii ofonsive era dar defect. Acesta este ada 

vărul istoric. Aceasta din punct de vedere tactic, | 

"Dia punct de vedere strategic, a 

Batilia aceasta, din cauza că am oncepul-o ca e 

feciziune, am - pus soarta ei întreagă, '3n realitate în 

mâinile Ruşilor. în clipa eânds'a “produs accidentul—e 

ordinvi iii Kerenski — comandamentul nostru suprem, 

a văzut cum fatreg egafodagiul marii sale victorii ofen- 

sive sa nirie. El a fost incapabil să mai reacționeze, 

Ca falgorat de paralizie, el şi-a agravat situaţiunea, 

prin inacțianea . subită da care s'a condamnat singur: 

întrun moment de stupoare, î oo 

Marea bătălie decizivă din Sadul Moldovii era astfel 

perdută. Se putea 'tns& salva ce-va, victoria românească 

-“Mată ce va aptsa vwetinic asupra comandamentului 

nostru suprem. Niciodată: în cursul secolelor în 'răze 

boăie; e.mară victorie, învălnită de mari pericole, n'a 

fost smuisă, fără o storţare mare şi fără o scânteicre d4 

geniu, a tomandamentului:- i iN 

*Domaridaisentul nostrui“a căzăt ca un “corp! inert. 14 

faţa unejesti, în:toe spiritul isău:să se ridice. de asi 

pta tutulor ipeitățitor,: care jucau ă: copleşeazeg.
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d a lăsat să-i scape, aceeace ari fost mândria moastră 
de toate veacurile. şi ceeace pentru prezent — era. deja 
an rezultat pozitiv — o mare vietorie ofensivă româi- 
aească, 

Pentru ce n'am exploatat succesul armatei a “I-a? 
Pentru ce mam schimbat imediat dispozitivul, acelei 
mari bătălii,-pe care nam mai putut-a da, din cauza 
ordinului rus, şi nu ne am angajat forțele încă intacte, 
mtr'o mare bătălie cu scop limitat, care .pentru; noi 
Români, era tot „aşa de necesară, în momentele acelea, 
ca şi. un principiu de viaţă? - 

A lipsit, omul de război, in sânul coniandamentului 
nostru suprem, care se putea ridica până la asemened. 
înălțimi, în acele clipe: incontestabil. grele, dar în. nici 
un caz, așa de tragice, cum au vrut apoi să le prezinte, 

EI singur putea să scruteze, în tainele războiului 
mosteu, şi să nu lase să ni se smulgă. din mâini, fără 
a Îi făcut o încercare supremă, cea mai prețioasă piataă; 
ce ar fi împodobit vreo dată cununa unor războinici; 

Omul acesta din nefericire, era mai jos, Prebuia cău- . 
tat mai departe, în rândurile soldaţilor lui, la armata 
a-]l. Ei răsturnase inamicul la pământ, Și se pregătea 
să treacă ca un biruitor antic, peste corpul lui.- 
"Era cert, că numai puteam întreprinde acţiunea prin 

espală, pe acolo pe unde procctasem, dar cel puţin — 
cum spune Clausewitz— comandamentul nostru era dator; 
să-şi aducă aminte, că cel mai bun mijloc de a ex» 
ploata un-succes când s'a produs, este dâa-l. exploata 
tot-ă'auna acolo, unde Pai obţinut. 

Succesul îl avusesem la: Mărăşti. Aici trebuia încerc 
eat totul, 

Dar comandamentul nostru, care până atunci nu 86 
gândea decât la o victorie napoleoniană, a0um se mul 
umea cu o lichidare grahnică, în orice cendițiuni. -. 

„El fusese constrâns să renunţe la: deciaiune, dar ze 
aunța 'adum cu inima tăsoară: si la eucceiul minunat:
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pe care-l ţineam puternic în mână. In loc să-l exploa- 

tăm din plin şi să tragem maximum de. profit morâl 

şi material, am băgat sabia în teacă, cu mâinile tre- 

niurânde de frică şi în cea mai mare grabă 

Pentiu ce această grabă? Pentru ce această panică, 

care comunica un, fel de ataxie, admirabilului instru- 

ment ofensiv, pe care-l pregătisem de atâtea luni, şi 

care nu ar îi. putut să piară, înainte de a îi dat, 

lumii, un mare fapt de arme, menit să rămână, ca un 

"model de bravură şi de ştiinţă militară? 

Orice sar spune, un fapt rămâne. pozitiv, că în mo- 

mentul când înseriam pagina cea mai glorioasă din 

istoria noastră militară, a existat un fir obscur, -înex- 

plicabil, în conducerea. superioară a războiului nostru, 

care a impiedecat, ca victoria dela Mărăşti, să nu aibă 

amploarea și proporţiunile, pe cari trebuia să le aibă, - 

mai ales după prăbușirea planului . iniţial ofensiv de 

“operaţiuni. a 

“ Generalul Averescu, iată ce seric el însuși, în această 

privinţă:. .: . a a 

„Rezultă că în lulic 19717, armata romântască, dise 

ponibilă în întregime, cu o parte din forţele sale pătrunse 

adânc în frontul dușman, spart pe o întindere de 40 de. 

kilometri și cu un. inamic în compleotă debandadă în 

faţă, se opreşte din avântul cei, pe baza unui ordin. s0 

va vedea .pormit de unde (al ministrului de război 

_Merenski) pentu cuvântul că, întrun punct oarecare al 

frontului rusesc unele trupe au părăsit poziţiile, fără ca 

duşmanul să le fi atacat și deci fără a i fost urmărite Î,e 

___ Să so mai noteze că armata a IV rusă, interoalată 

între cele davă armate româneşti cra încă neatinsă de 

imdisciplină şi că a luptat admirabil cot la cot cu noi, 

că armata a 9-a îa dreapta noastră, ara încă ţinută. 

Ja datorie şi că în fine ceva mai la Nord, „so găsea ar 

mata a VIII comandătă chiar de HKoinilot, de îa care.am 

primit în ziua aceia, o telegramă toată entusiasm,*
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„„ Werbinăd de zmodut cum a fost oprită _Acțăunea sa 
e 
„n moaptea de 12 primese ordin să 'opresc stensiva, 

din cauză că unele trupe rusești ar fi făcut 'deterţiune 
ande-xva ta Nord? | 

“Cu inima Aasegerată a trebuit să 'Iisăm din "mână 
“rada pe “care o.țineam vânjos şi care ne promitea atâta, 
„AO dim monsiderațiuni pur locale, tactico-topogratice; 
era obligaţi ca pe-undle direcțiuni sămai câştigăm teren, 
„Am fost :shemat la „ordine foarte sever şi acuzat da 
neascultare, Se va xedea mai târziu de partea eui era 
greşeăla. fn orice caz un singular tratament pentru un 
comarilazt de armată victorios.“ 
„În sfârşit el conchide :cu această observație: 
„Și este dle axernenea regretabil 'că comandantul Trone 

„„ bălai nostru s'a-supus ordinului lui Kerenski" şi nu a exe 
- iastat gueezsul obținut. “Pot spune 'ziargle politice ce 
vor vi. "Rămâne faptul că armata a II ciuntită de 2 
divizii în sjunul ofensivii şi eu un rol cu devăvârșiie 
eecunilar, 'a spart frontul dușman, 
„„ Generdlul Vwillemain venind la postul meu 6 co= manilă spunea: acum 'că s'a făcut spărtura ar trebui 
araucat. piti 'tet re se poate avea disponibil ca să exe 
ploităm acest, succes | i 

Dar:Generalul Averescu cn această ocazie merge mal departe, 'El care cunoștea întreaga situaţiune strate» mică, afirmă despre valoarea concursului rus, urmăe “torul fapt „care arată că chiar deciziunea proegtată, în 
unele privinţi, putea fi atinsă dacă comandamentul 
postru, ar îi avut. voința supericară de a invinge şi 
mu lar îi abătut evenimentele, până într'atâta, în câ 
1ă siiboatie, singur, prada, ce avea în mână. | 
_„sĂ'm wonvingerea că cu tot ordinul, lui Kerenski şi 
pui budinea indoclhică a uşilor dacă se' făcea ast-fl 
€9 Fostă Bempla romiâiiă (să intre prin 'Spărtură), a'âm 

7 
ă .



  

fi trecut pin criza "ae la Mărăşeşti, ŞI. ormintiţial "a 
ar fi găsit pe Buzău ori pe Cricov::., 

Nici odată vorba, lui Napoleon:, lea. gpands. resul: . 
tats a la guerre sont le fait. du. commandement* n'a. 
fost. mâi adevărată, decât privind. ofensivile. moastre 
cum am sfârşit în cei doi ani de război, . 

Dacă în 1916 şi 1917, ofensivele româneşti — cea 
din Transilvania „şi ce ia Nămolossa — nu au pulub 
atinge nici unul din rezultatele pentru care au fost 
întreprinse; nu e atâta din vina evenimentelor câb, 
din. cauza slăbiciuni extra-ordinare a comandamentuliaie 

Nu. e nici. concepțiunea strategică, nu e nici orienta-. 
rea, tot-d'auna greşite, care i-au. fost. fatale, că prin- 
cipiul superior al conduceri î însăşi, care i-a lipsit cu totul 
şi pentru care, n'a avut nici o. însușire sau chemare? 

Ori de câte ori a survenit un eveniment marea 

fost incapabil să dea riposta. El a făcut ca. cel chirurg 
începător care ameţit el însuşi de minunile. stiinţei 
sale, proceta veşnic asupra bolnavilor operaţiunile 
cele mai temerare Dar cum așternea bolnavul ps masă. 
şi făcea primele tăieturi, numai avea. eurajul să con- 

tinue şi de teama complicaţiilor . abandona regulat. 
pacientul lă isându-l într'o. stare mai critică,. ca cea din, 
nainte de a fi pus cuțitul. ! 

Cine poate tăgădui că ofensivele 'din 1$r6 şi 1927 - 
care erau concepute în. vederea. victoriei, sau în orice 

"caz, să aducă o ușurare situaţii, să contribue prin re- 
zultatele lor,. la o ameliorare a ei, nu au sfârşit . dimpo- 

trivă, prin a o înrăutăţi totdeauna şi a ne atrage: pe capul 
nosţru — cum arăta Averescu — cele, mai. grele crizăi 

Aceasta se datorește în. primul. rând, lipsei acelei văre 
tuţi fundamentale unui comandament în. război: spiritul” 
de conducere, de, voinţa creatoăre, | 

Şi totu aceatei conduceri, așa de inferioare, i sa ușurat: : 
de două orisituaţia, dându-i=se în mână soluţiunile, pe care 
n'avea decât să le ia, şi să.le ducă maiite cu hotie
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„Ce a.ticut din ele ? In 7916 a tărăgănit şi apoi, a 
“luat. aşa disposiţiuni în mun!i, încât a ucis Flămânda, 
înainte de a-și fi dat roaccle. In 1917, a comis o 
crimă: a ciuntit Mărăștii, în rezultate, dar nu a putut 
să-i întunece nici strălucirea, nici gloria neperitoare, ce 
a căpătat, de cea mai mare victorie ofensivă a Ro- 
mânilor. | | 

Poporul nostru şi armata, printr'o admirabilă in= 
tuiţie, au înțeles, că de aceste momente cra legată, vic- 
toria, şi şi-a pus avîntul şi toată încrederea, în numele 
de care erau legate aceste două ofensive. 
Au fost două idei măreţe, de o potrivă de îndrăznețe 

şi de viguroase, pe care strategia Maestrului, le a arun- 
cat generos, în câmpul sterp şi gol al diletantismului,; 
unde nu putea crește nimic, şi unde se putea înăbuşi 
tot, chiar şi rodul încolțit gata. | | 

El rămâne în acest război, sămânătorul de ofensive, 
titlul cei mai înalt, co se putea decerne unui mare şet 
ostracizat, | . E N 

Ofensiva este arta de a învinge. Ea e scopul suprem 
„al războiului, către care. tind toate puterile de viaţă 
ale unei naţiuni, într'o sforţare comună de jertfă, 
„Averescu incarncază această aspirație a oştirui noastre. 

EI realizează această nobilă sinteză a sufletului na: 
țional: spiritul învingător în război. . 

i VIII Bătălia Moldovii 

„În curând dușmanul avea să ne impue a treia mare 
bătălie defensivă de la începutul campaniei, 
După bătălia Dobrogei, care a început pe un front 

atât de restrnâs, incă din primele zile ale războiului și 
a continuat în diteritele-i faze, până la retraserea Ru- 
şilor în Decembrie : am avut bătălia defileurilor. caro 
a. început în primele zile ale lui Octombrie Şi s'a ter». 
minat „cu invazia în câmpia Munteni,
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Acum dușmanur avea să tacă o a treia Storțate 'ofen+ 
'sivă în stil mare, dând naştere uneia din cele mai for, 
midabile bătălii, care se destăşurase, până atunci, p:- 

_frontul oriental. 
Prin proporţiile ei, prin obiectivele ca și prin rezulta 

“tele pe care le-a obținut, am putea-o numi, bătălis 
Moldovii. 

Soarla acestei provincii şi a întregii armate de pe 
cuprinsul ei, 8'a decis în aceste lupte, care formează un 
vast, ansamblu de operaţiu: i, animat de aceiaş idee con- 
ducătoars: cucerirea țării dintre Carpaţi şi Prut,-prin 
nimicirea trupelor care o apărau, - 
Una din preocupările” constante ale Marelui Cartier 

Genera! german, de la apariţia primilor manifestări re: 
Yoiuţionare pe frontul oriental, a fost o acţiune deci- 

sivă în Moldova, 
Generalul Ludendort ne, spune, că încă înainte de 
„Mărăşti avea această intenţiune. Odată terminată bă- 
tălia Moldovei, prin respingerea tutulor atacurilor lui 
"Mackensen, Ludendorf revine la planul lui favorit: dis- 
trugerea armatelor româre. | | 

lată cum considera el această chestiune, despre care 
face menţiune în amintirile lui de repetale ori: 
„Pe la jumătatea şi pe la sfârșitul lui Septembrie, 
odată restabilite liniile ferate, la sud.de Dnicster, cre- 
deam că sunt destul de avansat pentru ca să pot începe: 

- operaţiunile în Bucovina și pe Siret în Moldova. In a- 
cest scop trupele de ia Riga, retuiau aduse spre Sud.“ 

“Mai departe: 
„Noi consideram ofensiva în Moldova caca dou. 

acţiune decisivă... Trebuia armatii austro-ungare de pe 
frontul italian. sprijinul trupelor germane. Nu puteam 
deci ataca în Moldova.“ 

Şi în sfârşit: 

„Abar-conarea operaţiunii din Moldova mi-a fost pe 
nibilă,. Ea îmi părca că are o importapță mai mare ca 

d
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cea din Ital. Dată fiind situaţia din Rusia; această 
, operaţiune putea exercita o actiune deoizivă - “pentru 
sfârșitul războiului în Est.“ 

Şi vorbind de succesul de la Riga: 
Această nu e decât o slabă conpensaţie la operaţiue 

nea din Moldova (la care a trebuit să renunţe), „dar tob 
în definitiv, era ce-va decât nimic“ 

In ce privește operaţiunile propriu zise începute la 23 
Iulie până la siârșitul lui August, gi care, constitue bă- 
1ălia Moldovii, cu momentele dela Mărășești şi Oituz; 
Vadendroi nu le a „kezarvat în „Amintirile“ sale, decât 

- această fenză de o sângeroasă concisiune: 
„In România ne-am bătut, înțre Siret. şi munţii fron- 

pori cole trei mari bătălii dotansive” ce “am arcîntit, în 
care s'a disputat soarta celor trei provincăi, ale vechiului 

„regat, rolul generalului Averescu, a fost. capital şi nu= 
mele lui e legat strâns de ele. 

Bătilia Dobrogii ca şi bătălia Defileurilor sunt până 
în cele din urmă, două înfrângeri, care ne-au costat 
perderea Muntenii și a Dobrogei. Dar o bătălie care du- 
rează săptămâni și care se desfășoară pe fronturi imense, e 
o dramă uriaşe, în care actorii, după puterea talentului 
lor și după necesităţile acțiunii, joacă roluri diverse şi 
inegale. Unii se acoperă de glorie, alţii sucombă în efora 
tunle lor, alţii mai nenorocoşi, dau chiar lovitura de 
graţie ansamblului, nimicind efectele jocului celui mai 
grandios, 

Generalul Averescu a fost dintre cei care, investii 
totd'auna cu răspunderi grele, a dat prin meritul in. 
comparabil aj săv, acţiumilor lui, nu numai o strălucire 

„particulară, dar a putut imprima acea mişcare fericită 

* ansamblului, care dacă nu ne-a evitat Înfrângerea ne-a 
scutit de o prematură prăbuşire catastrofală, 

Aceasta este lecţia care se desprinde depe urina celor 

două bătălii perdute,
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Bătălia “Moldovii a fost cea: diniâi: mare bătălie de- 
fonsivă câştigată. de noi. Ea ne.a păstrat cea de & treia: 

şi ultima provincie, care ne mai rămăsese, a 

Din punct de vedere strategic este sigur că: Mackensen, 

a urmărit aici o deciziune, “Tocmai faptul acesta, ne în- 

_dreptăţeşte a _considera,. ca o greșală, tendinţa care 

exista, de a se separa, de a pune în cadre deosebite— 
ca şi cura n'ar fi nimic comun — între luptele dela Mă- ; - 

rășeşta şi cele dela Oituz, când;în realitate, ele fac up 
tot indivizibil, fiind aspectele sau fazele una şi aceleaşi: 

bătălii, a 
Această bătălie a trebuit — din întreaga desfășurare 2 

ci se vede — să fie concepută de comandamentul gcr- 

man, ca o singură vastă operaţiune, a. cărei realizare să 

fic urmărită prinir'o aceiaşi sforţare şi după un acelaş 
pin anumit, o “ . 

si este dar e profundă eroare, de a se despărţi: în. 

felii tranșante, aceste două importante grupuri de 0pe 

_saţiuni şi dea nu se privi, întreaga partidă măreaţă. 
care s'a jucat. | | | | 

Aceasta este una din vinele comandamentului nostri 

suprem, care dela început ni a o-ientat suficient spi 

ritul public, lăsându-l într'o rătăcire, care, mai ales din 

punct de vedere strategic, e o-absurditate şi e: regreta- 

" bil, că se perpetuează. - . 

Românii ajutaţi așa de defectuos de Ruşi, au câştigat 

a bătălie mult mai însemnată, ca.cea. eare se proclamă, . 

în mod curent, la Mărăşeşti sau la Oituz. E bătălia. 

Moldovii, în care acţiunile principale, este drept, că s'au 

desfăşurat, cu o. mare intensilate,, în. preajma acestor 

locuri, ar Pa 

tiui i-ar veni: în minte buni-oară, ea. marea bătălie din. 

Flandra din toamna anului 1914, să: o: despartă. în. com- . 
ponentele ei şi acestea, să le- considere ea bătălii sepa- 

rate, aiirmând că una din. ela fiind: decisivă, a salvat; ea 

kugură, destrucţiunea aripii stângi a armatelor aliate.
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Este adevărat că în sectoarele principale, luptele iau formele unei bătălii caracterizate, dar acest fapt nu în- 
semnează, că putem deforma sensul sau intențiunea unor 
lupte parţiale, care nu sunt decât operaţiunile necesare 
şi complimentare ale unei acţiuni metodic organizată în 
stil mare. . i 

O bătălie are logica ei interioară, factura ei indes- 
ructibilă, iar diferitele sale elemente, nu le putem des- 
părți unele de altele, în mod arbitrar, fără ca să nu 
stricăm acea armonie superioară, care singură, în mij- 
hocul multiplicităţii acţiunilor isolate, conduce Ja re 
zultatul cel mai înalt, la deciziune. 

Prin acest procedeu se crează continuu o sursă de 
erori și de exageraţiuni dăunătoare spiritului critic şi 
adevărului istoric. 

| Din netericire la noi a existat tot timpul, acest deplo- 
rabil sistem, de a se amplifica: proporţiile luptelor dela 
Mărășești, până a fi înghițit complect însemnătatea celor- 
lalte, perzându-se din vedere prin aceasta, unitatea mag- - 
nifică a bătălii, pe care armatele noastre au câştigat-o 
împreună, - - 

Este o scădere şi acest lucru, se resfrânge întâi asu- 
pra celor care au tolerat-o. Ea diminuează” în primul 
rând nimbul strategic, şi așa destul de puţin strălu- . 
citor, al conducerii noastre suberioare, care a cordânat 

„aici operaţiile şi a avut ocazie, după eşecul veleităților 
sale ofensive anterioare să sc reabiliteze prin rezulta- 
tele unei defensive, care ne-a cruțat ţara de o nouă 
invazie. | 

Dar s'a creat şi o serie de nedreptăţi reale. - 
- . Patalmente luptele dela Mărășești, apărând totdeauna 
pe planul întâiu, cele de pe frontul armatei a ll-a, ră- 
mâneau ca un simplu accesoriu al celor dintîi. Ceeace-- 
constitue o mare și inadmisibilă eroare. 

Planul strategic a] duşmanului a fost o acţiune dublă
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fe înfăşurare pe la aripi. Frontul nostru trebuia sport 

la cele două extremităţi, în munţi şi pe Siret, 

A avut el, totuşi, o preferinţă, pentru una din acesie 

aripi, pe unde să facă efortul principal de străpungere? 

Examinând în amănunt luptele cari au avut loc în cele 

două sectoare alese pentru atac, este foarte greu să 

facem “o'afirmaţiune categorică. S> pare că el a avut 

hotărârea fermă, de a tăia deopotrivă cele două aripi, 

pentru a asigura izbânda complectă a scopurilor sale 

strategice. : 3 | - 

Cea dintâiu operaţiune a avut loc împotriva frontului 

armatei a IV a ruse, la 23 Iulie. Este sigur că adver- 

sarul a făcut aici un calcul greşit și el a suferit conse- 

cinţele acestei erori, printr'un eșec grav chiar dela început. 

In ce a constat această eroare de calcul? Ia 

EI a socotit că va nimici armata a-IV-a rusă, trecând 

peste ea, înainte ca armata l-a română, surprinsă pe 

drum, să aibă timp, să facă front atacului său fulgerător, - 

intervenind în mod eficace pentru "restabilirea situaţiei 

compromise prin sfărâmarea oricărei rezistenţe ruseşti. 

Awmata I-a se ştie că era pe stânga Siretului la sud de 

“Tecuci, în marş spre nouile poziţii, pe cari îrebuia să 

le ocupe, înlocuind armata IV-a rusă, ale cărei elemente: 

aveau să se îndrepte la nord, spre frontul bucovinean. 

Aşa încât unităţile ruse-date peste cap, trupele ger- 

mane au crezut, că vor avea drumul liber spre Adjud 

“sau Tecuci, nemai întâlnind nici o rezistenţă, odată 

frontul armatei a IV-a spart și Ruşii aruncaţi în des- 

ordine, | | i a 

Armata l-a română, surprinsă în coloană de marș, la 

sud de Tecuci, s'ar fi retras atunci în grabă, fiind în 

imposibilitate de a mai putea umple golul produs, de pe 

urma unui asemenea dezastru. Din fericire pentru noi; 

s'a întâmplat tocmai contrariul. | | | 

Deși adversarul alesese 'admirabit momentul, pentru 

tentativa sa de slrăpungere, noi am avut inteligenţa şi
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norocul, de a putea para la vrema lovitura; aducână uite 

toarele noastre la timp şi în punctul critic. 
Surpriza pe care a contat dușmanul, ca să-i reuşească 

lovitura, s'a întors îinpotriva lui, deoarece se isbea acum 
de unităţile a două. armate, pe când el credea să întâl- 
nească numai una singură şi anume pe cea mai slabă: 

po cea rusă. 
.. În adevăr, Românii comandaţi de generalul Cristescu; 
deși departe de poziţiile atacate ale Rușilor, au putut să 
intervie la. timp, oprind prăbuşirea frontului rus, cara 
ameninţa să ia atât pentru noi cât şi pentru ei, propor- 
ţiile unei catastrofe. — 

Cristescu n'a venit ca Grouchy prea târziu pe câmpul 
de luptă dola Siret, unde se decidea soarta întregului 
nostru front. El a avut ardoarea de a intra în luptă; 
făcând astfel, ca Mărăşeştii să fio o victorie, nu un 
Watorloo al forţelor aliate din Moldova. 
“EI a venit la timp, fără întârziere, cu o repeziciune 
pe eare nu a putut-o prevedea Mackensen, angajând 
atacul de străpungere pe frontul armatei a IV-a, Slaba 
rezistenţă -a unităţilor ruse, a fost îmdestulătoare, peniru 
ca sosirea pe câmpul de luptă, a armatei a I-a, să fie 
evenimentul, care a achimabat complect o situaţie aproape 

pierdută. 
Rezultatul a fost că s'a scăpat dela nimicire nu pumsi 

armata IV-a rusă, dar s'a permis, ea cu unităţile ace- 
steia, așa slabe și demoralizate, să se organizeze, cu ala 
noastre în comun, 0 apărare, cara a putut: opri valurile 

furioase ale ofensivei dușmane. 
Am scăpat armata IV-a rusă, dar scăpând-o pe ea; 

ne-am salvat pe noi înşine, dând astfel putinţa._ca să 
realizăra, acele condițiuni favorabile, tactice şi strategice; 
fără de cari victoria dela Mărăşeşti, ar fi fost o impo- 
șibilitate. 

Criza cea mare a fost în prima parte a luptelor, când
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armata I-a, făcea toate eforturile; ca să ia locul 'divi- 
giilor ruse bătute. . 

in faza e doua, în timpul marelui atac dela 6 Augus t, 
storțările dușmanului reînoite cu forţe noui „erau dinainte 
condamnate, cu toată, violenţa atacului şi superioritatea 
focului său. 

In rezumat dar, luptele dela Mărăşeşti, au fost bazate 
fn” primul, rână pe o surptiză şi. pe un calcul, care s'a: 
dovedit în urmă a fi greşiț,. 

Sarpriza n'a măi fost pentru nai, ci pentru dusmani, 
căci în faţa lor, n'au mai găsit, o armată, ci două, deci o 
superioritate numerică, pe care comandamentul lor, n'a 

contat, în momentul când a deslănţuit ofensiva. 
* Prin urmare victoria aceasta, a fost rezultanta a trei 

făctori vitejia noastră, eroarea comandamentului ger- 
man şi prezenţa armatsi a IV-a Puse, care ne-a asigurat, 

superioritatea numerică, absolut necesară în condiţiunile 
grele în ceri ns afiam. 
Să trecem să vedem care e situaţia, în cealaltă parte 

a câmpu'ui de bătălie, în munţii Moldovei. 
" Aripa dreaptă a armatei noastre, pe care inamicul ur- 
mărea cu aceeaşi fermitate ca .s'o distrugă, o forma 

armata II-a, comandată de Generalul Averescu. 
Obiectivul tactie era ocuparea văii Trotușului, cu 

oraşele Târgu-Ocna și Târgu-Trotușului, de aici drumul 
era deschis la Adjud, unde avea să-și dea mâna cu cele- 
lalte trupe victorioase, cari ar îi venit dela Mărășești. 

"Atacul acesta din direcţia Oituzului, mai urmărea 
despărţirea Armatei. a 9 ruse de stânga Armatei a Il 
române şi punerea în stăpânire pe singura linie de apro- 

vizionare e trupelor ruse din. munţi. Inamicul aici mai 

avea o tentaţiune, să ocupe centrele noastre vitale, care 
alimentau populația civilă și armatele din Moldova, cu 
sare, petrol şi cărbuni. 

"Atacul în acest sector ii deschidea, din puncut de ve



IV 
Pi 

dere tactic şi strategic, perspective, chiar „nai strălucite 
ca cele de la Mărăşeşti, 

Armata a doua nu dispunea de rezerve, tot ce avea 

_pussse în faţa dușmanului, În spate nu' mai avea nici 
un fel de unitâte de ajutor. Superioritatea numerică ina- 
mică era covârșitoare, 12 divizii (5 germane şi 7 Aus 
triace) cărora noi le opuneam jumătate. 

Atacul a: început. pe ziua de 27 Iulie cu o rară violentă 
In special frontul corpului 4 de armată a suferit greul 
ciocnirii. I,uptele erau așa de teribile, în cât toată dreapta 
armați-a II a fost aruncată în dărăt, Bituaţiunea în ziua 
de 29 era disperată. Duşmanul era pe punctul să treacă 

Trotușul, iar noi să ne retragem pe malul stâng. 
Rare ori s'a văzut într'o bătălie un moment mai oritio, 

Dar cum spunea Foch, într'o situaţie identică, în tim= 
pul bătălii de la Marna: „sil m'attaquent aveo tant 
d'eEnergie par ici, c'est que leurs alfaires vont mal para=- 
illeurst. j | 

Generalul Averescu trebue să-şi fi repetat acelaş lucru, 
“In adevăr la Mărăşeşti surpriza fusese complectă. In loo 
de Armata a 1V rusă, era armata I care-i ieşise duga 
manului înainte. | - 

In ziua de 30) Iunie, când prima îază a luptelor de la 
Mărăşeşti, se termina cu prăbușirea sforţărilor germane, 
pe irontul armatei a II în momentul când situaţia devenisa 
de neţinut, în prezența Comandantului de armată, se dă 
acel faimos atac al batalionului Vânătorilor de: Muntej 
sosiți de la Tg. Neamțului la Tg. Ocna, de abia de câte-va * 
ceasuri. în marsuri forțate de câte 40 kilometri pe zi. 

Contra atacul strălucit al acestor trupe, fu semnalul 
victorii. 

In curând sosi şi divizia | de la stânga Armatii: alte 
ajutoare vin din sectoarele mai liniștite, 

Dușmanul sc domoli chiar de a doua zi. 
Dar un ordin al Comandamentului suprem avea să 

aprindă din nou focul pe frontul armatii a doua. Marele
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cartier general a ordonat ca trupele care erau pe Vila 
Putnii să fie retrase pe valea Șușiţi, 

Retragerea a avut loc în timpul luptelor de la Oituz 

şi Târgu Ocna. Generelul Văleanu Comandantul corpul. 

2 armată afirmă că lucrul acesta „a avut ca consecinţă 

ridicarea moralului trupelor vrășmaşe, La început, ei au. 

fost surprinşi, când s'au desmeticit au atacat cu cea 

mai mare violenţă noile poziţiuni în toată prima ju- 

mătate a luni lui August“. ” 
Așa dar după ce luptele de la Târgu Ocna aveau să 

arunce în spre Trotuș dreapta armatii a II, iat-o puternice 

angajată şi stânga ei... ” a 

Inamicul avea să câştige terenla Răchiţişul, cota 397,595. 

Amintindu-ne din nou 0 vorbă. celebră a Mareşalului 

Fach, în timpul luptelor de la Saint-Gond, el raporta 

Marelui Cartier General ast-fel, situaţiunca extremă în 

care se află, şi intenţiunile pe care ie avea, în aceşti termeni: 

„Mon centre câde, ma droite recule, situation cxcellonte 

Pattaque“. 
Comandantul artmatei a îl, cu dicapta aruncată înapoi 

„cu stânga care cedează, fără rezerve, dă ordin de atac. - 

In ziua de 3 August are loc un mare atac al. trupe- 

"lor noastre, pentru ocuparea Răsbkitișului, pe care-l câș- 

“ tigăm îm cea mai mare parte. | . 

“Continuele atacuri pe care le-a dat inamicul la Co: 

coşila, ia Dealul Porcului, au fost urmate mai tot-d'auna 

de putbrnice reacţiuni din partea noastră. Luptele acestea 

memc?abile, mai ales cele de pe. frontul Divizii a III, 

comandată de Generalul Mărgineanu, au fost poate din 

cele mai sângeroase pe care le-am avut. 

Cunoscutul scriitor militar, General Givăneacu, face 

aceasă interezantă evocare a lor. 
„In zilele de 18, 79 şi 20 Augusi, duşmanul alacă şi dimi- 

neaja şi la prânz şi seara, şi noapiea, peniru a pulea să pue 

mâna pe Dealul Porcului. Bombardamenlul esle înfjrico- 

„__şelor; se culremura pământul şi se aprindea cerul de
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muljimea caploziilor. “Toi timpul de trei zile, în apeeisi 
ultimele două, a fost un adevărai ințern. Un moment duș 

manul rcușeșie a pune piciorul pe deal, și începe să-și 
facă săpăluri pentru iranşeele ce le plănuia. lule lucrează 
germanul la gropile şi adăposturile lui, pe când mitralie 
rele sale muille, răspândeșie pe toi frontul, îrag şi seceră 
orice coniră alac al nosiru, Ai noștri, însă, au se daa - 

băluli, cu una cu două. Aiacă cu desperare, ba unii din 
soldați și-au părăsii hainele peniru a fi mai uşori şi că 
ioți se reped ca şi mânia lui Dumnezeu şi cad cae md- 
ciucă pesle dușmanul, ce se credea victorios. Gropile ce și 
le făcuseră au slujit, numai bine, penira a îngropa pe cel 
mai mulji dinire ei. Reslul, au fugit îngroziți lăsând în 
mâinile noasire, câleva zeci de mitraliere, sate de arme şi 
câțiva prizonieri. 

După două spre zece atacuri, dale cu perderi mari și 

„Țără nici un rezullal, duşmanul s'a potolit aproape de toi; 
Prea a josi sdruncinai de vânjoasele braje ale zoinicilor 

noştri 

Poziția a rămas în mâăinele noastre. Bravele regimentei - 

2 vânători. 22 şi 30 ințanlerie şi unilăţi din 28 şi din 
45160 s'au acoperii de giorie. Aceste crâncene măceluri vor 
rămâne pe vecie în istoria neamului, printre - faptele cele 
mai mărețe ale. luptelor noaste pentru înlregirea neamului.“ 

Bătălia pe trontul armatei a II-a s'a prelungit până 
la sfârşitul lui August şi a fost susținută de această 
armată numai cu propriile sale forțe. Nu numai, atât; 
dar a trebuit cu toată lipsa de rezerve, să ocupe poziţiile 
părăsite de Ruși, la dreapta diviziei. a 7-a, gonind duș- 
manul, care se instalase în golul lăsat de ei. Acelaș lucru 
s'a întâmplat la stânga armatei a [I pe la jumătatea lui 
“August, în punctul unde avea loe joncţiunea cu dreapta 
“Armatii ÎI, chiar în momentul când inamicul se pregă- 
tea, pentru marile sale atacuri de la Dealut Porcului. 

A tost incontestabil o singură mare bătălie, care sa 
desfășurat între Siret și munţi, al cărei scop strategia
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era isolarea armatii a 9-a ruse şi în primul rînd, nimie 
cirea sau întoarcerea armatei a Il române, fie străpun- 
gând frontul ei, pe la Oituz, fie trecând peste corpul 
armatei a IV puse, la Mărășești taindu-i astfel retra 
gerea. Armata Îi s'a apărat singură răsturnând planul 

dușmanului, în sectorul ei, , 
Armata IV rusa, a fost scăpată de armata I română, 

saivând astfel, întreaga situaţie a irontului de acolo. 
Și întrun caz şi tatr'altul un fapt rămâne constant; 

principalul scop al adversarului era distrugerea arma: 
tei a II, singurul obstacol, care înlăturat, i-ar fi des: 
chis drumul în inima Moldovei, ă 

In realitate central tutulor preocupărilor dușmane 

a fost distrugerea cu ori-ce preț, a armatei a II, 

Drumul care şi Pa căutat pe la Mărășești spre Adjud; 
nu urmărea decât acest scop: să cadă în spatele Ar- 

matei a. Il. | 
"Drumul care a încercat să şi-l facă peste Târgu-Oeza 

Adjud, în fond viza acelaș lucru: întoarcerea Armatei a []. 
lată marea bătălie a Moldovii la ce se reduce: să 

decidă de soarta Armatii a Il. 
Victoria e în realitate a ci. Căci ca fost ţinta tutulor 

atacurilăt până la urmă. | 
E un adevăr pe care ostratozie trebue să-l recunoască 

şi să-l pue în evidenţă. 

Abia eşită din ofensiva dela Mărăşeşti, Armata II, 

in îaţa constantei superiorității numerice eopleşitoara, 

a suportat singură, ciocnirea formidabilă a adversarului, 

în punctul considerat. ca cel mai delicat al bătălii 

[a a rezistat în condițiuni particular de grele, fără 

rezerve, cu Ruşii demoralizaţi în spate, earc-i aţâţau le 

dezertare. coloanele. | 
Luptele dela Oituz, nu au fost un accesoriu, al celor | 

dela Mărăşeşti, ci sunt-o parte integrantă a victoriei. 
Ele au jucat reul esenţial, în bătălia, care a hotărât de 

soarta Moldovei,
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Un ordin al Marelui Cartier General din .30 Iulie, cu 
No.... la aliniatul b, decidea astfel: 

„Pentru a asi ura” coordonarea. eforturilor, acţiunea 
arroatelor a 1V-a și a I-a, va fi condusă de generalul 
Razoza. In acest scop armata I-a se pune, provizoriu. cu 
începere dela 307;V II ora 8 dimineața sub ordinele gene= 
raluiui Ragoza'. - 
Oituzul. Pau câştigat numai Românii. E victoria cea 

mai mândră a noastră Ea e simbolul rezistenţei, marea 

virtute rizloinică a acestei rase. Generalul care a câști: 

gal-o, e accla care a fost în toate zilele bune, ale răz: 

boiului nostru, numai cu propriile noastre forțe, 

IX. Armistițiul 

Felul cum s'a desfăşurat bătălia Moldovii şi ofensiva 
noastră la Mărăşti mai înainte, au pus în evidenţă şi 
mai mult, marea criză strategică, prin care trecea fron- 

tul nostru. Prăbuşirea vertiginoasă a puterii militare 
ruse, impunea neîncetat, comandamentului român, un 

examen serios al situaţiei. - 
Dacă din punct de vedere strategic, era o aberaţiune 

de conceput o rezistenţă, fără sprijinut-forţelor imperiu- 
lui rus, din punct de vedere ale soluționării practice; 
această problemă, comporta unele greutăţi. aproape de 
neînvins, ” 

Chestiunea nu avea numai un aspect militar, ci şi u= 
nul dcoscbit de important politic. De aici dificultatea 
luării unei hotărâri, care să corespundă, cu situaţiunea 
armatei noastre, lipsită de concursul Hușilor, dar și cu 
cxigenţile politice şi diplomatice de ordin superior, care 
ni le impuuea tratatele și convenţiunile cu aliaţii. 

O problemă extrem de grea, pe care nu am cunoscut-o 
“nici în zilele cele mai turburi, ale lui 1914 şi 1916: 
Omul politic ca şi militarul avea de-o potrivă ocazia. 

să-şi dea acum, toată măsura valorii, şi a patriotismu-
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lui său, prin grava răspundere, la care trebuia în fie- 
care moment să facă față, 

Istoria va.recunoaşte că Generalul Averescu, coman- 
dant de armată, a jucat în aceste împrejurări extra- 
ordinar de critice un rol capital. El a îost nu numai un 
arbitru, — prin autoritatea morală care o câștigase 
prin activitatea sa pe front — dar a ştiut să se ridice, 
aână la înălțimea unui mare conducător, care domina. 
prin prestigiul său o situaţie şi pe care nu-l poate tur- 
bura, contingentele momentului, 

El a știut să despartă accidentalul de ceea e perma- 
nent, privind în faţă xealitatea adâncă a lucrurilor. și 
având curajul de a pune o mână tare atunci când 

"era mai ales nevoe de un ajutor, hotărât, 

Omul de război nu are a-şi reproşa nimic, în toată 
această acțiune, care a condus, ia clarificarea poziţiunii 
militare a României, în urma dezerţiuni dela luptă a 
Rusii,. Din potrivă, ol şi-a încheiat o carieră glorioasă, 
cu cel mai mare act, pe care-l poate—săvârși un soldat, 

acela de a-și fi salvat patria dela cea mai grozavă 
încercare ia care fusese până atunci supusă, . 
“Românii dădeau în realitate abia acum, principala 

bătălie a lor, De ea depindea nu. numai soarta țării 
dar în primul rând, onoarea ei, în ochii întregii lumi ci- 
vilizate, 

Era o bătălie,la care avea să ia parte Insă numai condu- 
cătorii. Națiunea avea să aștepte ca o „mare mută“, 
sau jerttă. finală, moartea, sau viaţa, cu onoarea tasă 
nepătată.. 

Acessiă bătălie, cum era de aşteptat, n'au câştigat- o 
conducătorii politici, ci un oștaș, care venea direct de 
pe îront, care-i ţinuse de multe ori chiar singur, In a- 
rrastă perioadă de  contrarictate și de desnădăjduită 
iuptă sufletească Generalul Averescu, a încarnat în a- 
devăr, spiritul unui mars șef naţional. 

EI a înţeles un. adevăr imuabil şi etern pe care oa-
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!menii politici m şovăiala şi frica lor de răspundere, îi 
uitaseră şi despre care, un mare profesor german, scria 
ast-fel : _ - - 

„Un “erou poate să :moară mai bine, de cât să se pre 
“dea, Un marinar poate să prefere să-şi arunce în act 
vasul, decât să-și scobeare pavilionul. Un popor însă, 
nu poate să moară. Atunci când e învins şi nu poat 
să răstoarne o situaţie, el trebue să lupte, ca să îm 
blânzească asprimea condiţiunilor supunerii sale“ 

Omul de stat şi omul de război au gici puncte de 
contact comune, Dacă unul reprezintă forța de ditru: 
gere și cellalt forţa creatoare, ei în fond, gervesc aces 
iaș scop, și nu sunt de câj două aspecte diferite.ale energiei 
naţionale. Activitatea unuia, dacă diferă așa de pro- 
fund, de a celuilalt, trebue să existe totuşi, un teren, 
unde eforturile lor, să se întâinească. Metodele lor, atât 
de deosebite, trebue să se supue, aceluia3 principiu, de 
conservațiune a statului şi de apărare naţională. 

Rste rar cazul, în viaţa unui popor ca asemenea răs= 
punderi, să poată fi duse la bun sitrşit, în acelaș timp. 
de un acelaș om, | 
Averescu realizează totuşi în această privinţă un ad: 

mirabil model, pe care Colonelu! Vandevelde îl fixează 
în această maximă şi care reprezintă, unul din, adevăru - 
rile militare cele mai adânci. . Ei - 

„La science politique est aussi nâcessaire au gentra! en 
chef, que le stratâgie g&ucrale est indispensabile ă 
l'homme d'Etat,.« 

Două probleme aveau să se pus acum direcţiunii sue 
perioare a războiului şi guvernului nostru: armistițiul și 
tratatul de pace. . i 

Armistițiul este un act pur militar, pe când tratativele 
de pace, sunt un act essențiamente politic, Generalul 
Averescu, a făcat dcla, început. distincțiunea, conside 
rând chestiunea, sub un aspect îndoit, soluţiunele pu 
Mind prin aceasta fi chiar, diforite. Deşi convins de nec 

Pi
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sitatea păcii, problema armistițiului putea fi pro- 
wzoriu suspendată, Semnarea armitițiului de cătr- 
Ruși, nu implica necesitatea, semnărei lui -în acela; 
timp şi de către aci. Dacă omul de stat vedea, că 
tratativele de "pace nu puteau fi definitiv înlăturate, 
soldatul nu era grăbit, să pue arma jos la picior. 

El s'a opus cu energie la încheierea lui atât timp 
eât era încgedinţat, că refuzul semnării, nu compro- 

„ mitea interesele superioare ale apărării, 
In consiliul de război ce a avut loe pe la 25 lulie 

1917, în, care s 'a examinat chestiunea evacuarii armații . 
în Rusia, Averescu a fost de acord cu toate măsurile 
propuse în această privinţă. A pus însă o condiţiune: 
„ca retragerea să fie pregătită până în cele mai mici 
amănunte, pentru a nu se repeta cele întâmplate cu 
prilejul evacuării Olteniei şi Munteniei. * . 

Reîntors la Bacău el a întocmit cel dintâi un plen 
complect de retragere. „Am stabilit — spune el —in- 
tinerariul diferitelor coloane până la Prut, am fixat 
punciele în care să se creeze depozite și am şi dispua 
numai decât amenajaaea drumurilor pentru ca să fie 
praeticabile. Nu ştiu dacă o asemenea lucrare s'a în- 
tocmit de vre un alt organ militar superior, inclusiv 
Marele Cuartier General. Lucrarea mea însă există în 
arhive și drumurile reparate și create există în natură.“ 
In Septembrie 1917, deci după Mărăşeşti şi Oituz, 
într'o convorbire pe care a avut cu un corespondent 
militar francez, el ti explică nevoia absolută ca „aliații 
să trimeată 10—I5 divizii şi un mare număr de, afi- 
ţen, pentru a încadra. regimentele ruseşti necontami- 

nate încă.“ 
- Totuşi „convingerea — — spune ” Averescu — că totul 

ara perdut am păstrat-o pentru mine. Ea nu a trans 
pirat din nici uni aa! meu și. nici din atitudinea 
zeu .Din poirivă- moralul trupelor mele a fost nccon- 
tenit mentinut sus“. -- ?
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„Mai târziu, la 19 Noembrie 1917,a avut loc un con- .. 
silia de război, la cae a luat parte Preş:dintele Con-. 

sibiului de Miniştri, şeful de stat major al Armatei ș* 
cei doi comandanţi de armată. ă 
Trebuie să-se discute chestiunea armistiţiului nostru, 

„Cerându-mi-ze părerea — spune Averescu — am pus 
„această întrebare: Vreţi să faceţi pace sau nu? Bră- 
tianu'a răspuns: nu. Și că, să-mi dau părerea, numai 
din punct de vedere militar. Am opinat atunci că cu 
incheierea armistițiului de către armata rusă, indepen- 
dent de forma lui, situațiunea militară nu ar îi cons= 
trâns armata română să încheie și ea armistițiu. Am 
arătat chiar că starea de armistițiu, făcând. inviolabil 
frontul rus, frontul .nostru ar îi câştigat în tărie. Toţi 
militarii prezenţi . au fost de aceiași părere, fără nici - 
2 rezervă. S'a redactat o încheiere pe care am sem- 
nat-o toţi. « - 

In ziua de 22 Noembrie comandamentul armatei a LI 
a fost încunoștiințat oficial că armata română a în- 
cheiat armistițiu, dându-i-se şi ordinele de a dispune 
în consecinţă. 

S'a explicat că motivul acestei schimbări a fost „că se 
compta pe unele avantaje,“ care însă nu s'au realizate 
Generalul Averescu putea dar din adâncă convingere 

să declare mai târziu, următoarele cuvinte, care corese 
pundeau faptelor și întregii sale atitudini. 

„Am fost partizan al războiului până la capăt, cât 
timp el putea salva frontul oriental. M'am împotrivit 
ca general la încheierea unui armistițiu, chiar după c« 
Bai îl iscăliseră. Am comunicat ministrului Franţii. 

12 Decembrie 1917, că mă făceam forte să rezist, 
aaa printi'un mijloc oare-care, aliaţii puteau să-mi 
' făgăduiască sprijinul a 10 divizii, altfel decât trupe 
„ruseşti, cărora li se putea cere ari-ce afară dea se bate. 

O asemenea operaţie, care consista în a aduce divi- 
ziile aliate pe frontul nostru era o operaţie din cele
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mai  dțlicile-; “dar nu era mai dificilă decât aceia pe 

care o preconizau, cei cară cereau retragerea trupelor 

noastre, fără nici un obiectiv dealungul Rusiei boişc- 

viste. Ni s'a vorbit de reorganizarea a 60 de divizii în 

Ucrania... Nam crezut niciodată în o asemenea fan- 

tezie, Nu puteam baza o strategie pe un asemenea. 

sprijin. La cât-ya timp s'a dovedit că tocmai guvernul 

din Kiev era cel dintâi dispus să trateze cu dușmanii... 

Aveam drepiul să spun că ţara mea nu poate fi tora 

turată ast-fel.“ - | 

Dacă o retrasere în Iulie după Mărăşti era considerată 

ca posibilă, în condiţiunile de acum, ea constituia o ade- 

vărată aberaţiune. Iată părerea lui Averescu în această 

privință! . 

„Cât despre posibilitatea unei lupte de retragere, în“ 

care terenul să nu fie cedat decât pas cu pas, aceasta 

era de asemenea exclusă, pentru următoarele motive: 

1) Totala lipsă de atelaje necesare . artileriei grele 3 

insuficiența şi reaua stare a atelajelor de artilerie de 

câmp pentru mişcările mari. Pentru mişcările de artilerie 

puţin importante: pe linia fixă a frontului, trebuia ră sa 

recurgă la atelaje de boi. 

2) Lipsa de muniții. - Se - 

8) Atitudinea ostilă a Ruşilor, deci limitarea câmpului 

nostru de retragere la Nistru. 

Nu putea fi vorba deci decât de o rezistenţă limitată, 

atât din punctul de vedere al duratei, cât şi al spaţiului. 

Consecințe: pierderea teritoriului şi a armamontului nostru 

întreg, întrun cuvânt al intregului nostru material de 

război şi asta fără nici un profit pentru nimeni”. 

- Dar adversarii ne dau ultimatum: sau intrăm în trata: 

_tive de pace, sau continuăm războiul, după 2 luni dela 

încheierea armistiţiului. e Ie 

„jln. asemenea condițiuni, spune generalul Averescu, 

am văzut că suntem constrânşi să negociem. Prin aceasta 

evitam sacrificii inutile şi păstram şi o parts din armată 

— ” -$v



148 _ 

și materialui nostru de război, pentru ultima fază a. 
luptei”, 

între timp. s'a format guvernul Averescu, care şi-a luab 
formal sarcina: începerii tratativelor de pace. 

Omul de stat, în depiinătatea răspunderilor sale poli= 
tice,: eu cari era învestit acum, avea să încerce să. solu 

__ jioneze una din cele mai grele. problema, pe cari le-am 
cunoscut vreodată, m - 

X. Caracteristica generală, 

Soarta carapaniei noastre ar fi fost în multe privinţe 
alta, dacă Brătianu, trecând peste resentimentele, faţă 
de generalui Averescu, Var fi designat, la comanda Sus 
preimă, atât în perioada preparaţiunii în faza. neutrală; 
cât mai ales, după deschiderea ostilităţilor. De sigur că, 
aspectul întreg îl companiei, ar fi fost schimbat. Este 
ştiut, că peneralul Averescu, era un şei popular şi iubit, 

“nu numai în armată, dar şi n ţară, ceeace ar fi contri- 
buit, încă dela: început, să dea trupelor noastre, o încre= 
dere şi un spirit de rezistenţă, care ar fi supravieţuit 
chiar, primelor înfiângeri. L 

__ Perioada de depresiune şi de descurajare, ce a urmat 
după atâtea eșecuri, ar fi fost combătută, de viteaza 
noastră armată, dacă în capul ei, ar fi fost un şet, un 
animata "de: energie, nu oameni de cabinet sazi im provi- 
zațiuni neterieite. I-a-Hpsit conducătorul — pe: eare ea l-a 
câutat şi-l-a: găsit în acest război— care să electrizeze 
masele şi să ereeze, acele devotamente gata: pentru Saeri= 
Îiciu, adevăratul izvor al acţiunilor mari. . - . Dacă în 1916 “pe calea îinui vot popular; arfi. fost să se desenineze comândantul suprema. al armatei, arte neta= 
doios, că generalul Averescu, ar îi avut'apioape' unani» mitatea sufrâyiitor. Chiar dacă Parlamentul de atunci, ap 
î) avut 'accastă premgativă; este cert, să tot îumtle sâu 
ar fi feșit da ame e |
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In 1789 Congresul dela Filadelfia, în -ajunul isbucuirei 
tăzboiului, între Statele-Unite şi :Metropolă, indică; 
şei! suprem al -armatelor de operaţiuni, pe generalul 

„MVasiungton, un militar cunoscut şi care-şi făcuse pro= 
bete de destoinicie,. pe câmpul de luptă. Se cunosc rezul- 
tatele acestei campanii. Washington a putut suferi și 
întrângari, dar victoria a fost de partea lui, fiindcă 
sufletul: armatei și încrederea naţiunei 11 urmărea, chiar 
atunci, mai ales atunci, când situatiunea îi era defa- 
vorabilă. | - 
La 1812 când Francezii pătranseră în Rusia şi înain» 

Lazu spre Mosceva,cum spun toţi comentatorii acesteă cane 
panii, opiniunea publică critica inerția înaltului .coman- 
dament al armatelor moscovite şi cerea înlocuirea lui, 
"Țarul ia comanda lui Barclay de Teolly și numeşte pe 
Kutusow un şef .nu numai popular, dar cu:o mare 
experienţă, pe care o făcuse în atâtea războac glorioase, 
IKutusow -a putut îi bătut de Napoleon la Borudino, 

a perdut şiwbătălia de la Moscova, dar iubirea trupelor 
şi încrederea populaţiuni pe care 0.-apăra, nici odată. 

După fie-care înfrângere, era o isbucnire nouă de cner- 

gic pentru lupta hotărâtoare, | 

Iubit şi cunoscut în toate clasele sociale, el încarna 

rezistenţa naţională și la momentul oportun, "când şitua- 

țiunea militară i-a permis, cl și-a iuat cea mai stră- 

iucită revanșă, împotriva cotropitoruhu, transformârdu-i 

relragerea, în cel mai cumplit dezastru. | 

Nici unul nici altul nau fost însă, nişte comandanți 
improvizaţi, nişte foi aibe, ci șefi experimentați. făcuţi 

în mijlocul dificultăților şi al frământărilor războiului, 

fecărunţiţi în lupte care trecuseră pe la posturile cele 

mai înalte și de răspundere totd'auna ilustrându-le, 

Ei dobândiseră autoritatea şi prestigiul, pentr a 

vezista încercărilor, la -care destinul poate supune 0 Ma- 

iune în 'război, dar mai ales ponira a imprima în 

> ceasurile favorabile, acea mișcarea sufletului național,
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cere singur e capabil, de a crea evenimenlele și de e 
yrevoca marile hotărâri în viaţa popoărelor, 
"a 1916 s'a procedat tot așa? 

Preparaţiunea noastră tecnică fatal trebuia să sufera 
din cauza condiţiunilor externe, în care ne aflam, Co- 
an-.zile de material, nu puteau veni. numai prin Rusia, 
Guvernul, admițând că ar fi făcut în această privință, 
tot ce s'ar îi putut face, încă lipsurile noastre, ar îi 

_ fest enorme și nu vedem,. cum le-am îi putut împlini. 
Dar tocmai fiind-că eram cor.damnaţi sub reportul acesta, 
să ric găsim pururea înir'o stare de inferioritate, îață 
de progresele zilnice, ce le realizau armatele în luptă, 
Români trebuiau să-şi îndrepte privirile spre o condu- 
cere superioară bună, alcgârd un comar dament încercat; 
care să imprime operațiunilor adevărata mişcare stra- 

'tegică. nu caracterul de aventură războinică, cum l'a 
avut. O bună strategie cu toată nepregătirea noastră 
tactică, ne-ar fi dus la alte rezultate. 

Foch criticând greşelile comise de Moitke în cam- 
 pania din 1870, spunc că nustrategia sa, i-a „lat victoria 

ci tactica comandanților de unităţi. Admirebila pregă- 
tire tactică a diviziilor. şi corpurilor de armată a salvat 
viccor'a germană. Planul strategic al lui Moltke a fost 

o seric de greşeli :trategice care nu i-a fost fatale, numai 
din cauza valorii tactice, a unităţilor sale de luptă. 

Ia. noi s'ar îi putut întâmpla contrariul. Salvarea să 
ne vie de la strategie, In ori-ce caz, ea ne-ar fi evitat 
un dezaziru, ca cel din 1916. Roadele pe care le-am fi 
cules de pe urma unei strategii bune-în Meldova în 
timpul ofensivii din 1917, ar fi fost incomparabil altele, 
După cum trebue să recunoaștem, că strategia Genera= 
iului Averescu mai târziu a scăpat ţara și armata, de 
o catastrofă sigură, prin evitarea retragerii în Rusia şi 
Frelungirea unei rezistenţe inutile, 
“Generalul Averescu e un strateg. Trăsătura ' carac= 

teristică a acestei personalităţi militare, „sunt calităţile
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sale strategice. Este cca mai rară şi mai înaltă însușire 
a omului de război.' Marii căpitani, în toate timpurile, 
s'au impus prin aceasta, artă a artelor, care se cheamă 
strategia, pe care au ştiut să o aplice evenimentelor, 
pentru a obţine maximum de rezultat. 
“Care sunt principalele elemente ale acestei strategii ? 
Care e. partea ei de originalitate, care rezultă din: 

întreaga activitate de până acum a Generalului Averescu? 
Ea are la bază o doctrină, formată din studiul răz= 

boaielor, din „adâncire pacientă a neruniăratelor fapte 
de arme importante din toate vremurile și din toate 
locurile, înregisirâte de istorie“, 

Această doctrină nu recunoaşte în conducerea războa=- 
"ielor de cât o singură lege, care se aplică în toate cazu 

rile, aceea care rogulează raporturile, în're cauze şi 
efecte, „Atunci când ac«si raport, scrie Averescu este de 
dus, din o serie - lungă de cercetări, se ajunge la unele 
principii generale, fcarte -puţire la număr, și foarte 
elastice în aplicaţiune, dar atât de absolute -în esenţa 
lor, în cât se ridică la nivelul unor legi ştiinţifice. 

Rezultatele acestea, a atâtor îndelungate cercetări, au 

în ele ceva „,parcimonios” și aproape „fără preț”, dacă 
nu ar exista spiritul creator al omului de război, care 
'să le anime, pentru ca la lumina lor, să poată construi 

o strategie, 
Dia studiul campâniilor, din 1913 şi 1916-— 1917, re 

zultă că, ideia dominantă a generalului Averesci, care: 
a acigurat întreprinderilor sale, un succes statornic, e o: 

concepţiune de bază judicioasă, ce și-a (ăcut-o totdea» 
una, între mijloacele de cari dispune şi scopurile pa 

cari vrea să le atingă. 
“Din această cauză în toate construcţiunile sale strae 

tegice, a căror aplicaţiune. am văzut-o, aproape nu a 

dat greș. 
Eviilent că-nu e vorba de greşelile izolate, cari se pot: 

comite în cursul desfăşurării strategice, în care impone
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derabilele şi atâtea elemente noi, pot intra în joe; ci de 
conduita generală a operaţiunilor, dacă ele răspund; 
într'adevăr, scopurilor definite şi mijloacelor, cari ne stau 
la îndemână. 

In această privinţă, fără să îi fost, nici în 1916 şi nici 
în 1017, comandant en șef, deci în posesiunea tuturo» 
elementelor marilor probleme, care a fost eroarea de ordin . 
strategic, care să nu o îi prevăzut-o, să nu o fi denunţat 
la timp şi să nu fi fost confirmată până la urmă de 
evenimente? 

EI s'a bucurat de un tel de infailibilitate în ochii 
oștirii şi cărcetătorii de azi, vor trebui să se încline şi ei, 

Ja rândul lor în faţa aceluiaşi lucru, 
Dar să precizăm unele noţiuni și unele situaţiuni, nece- 

sare, pentru a glaritica întreaga strategie a războiului 
nostru, în raport cu ideile şi acţiunea generalului Averescu, 
în această direcțiune. 

Generalul Castelnau, cel diniâiu a caracterizat cea 
mai măreaţă încercare, ce se făcuse până atunci, pe îron- 
tul occidental — ofensivele puternice ale lui Ludendor? 

din 1Q18 — cari aveau să decidă, de soarta războiului,. 
de siralegie de bivol. 

După cum altă dată, Ruşii, în 1812, comandați de 
Kutusov, au adopiat, slralegia vidului, adică desiășurarea 
în nesfârşitul spaţiului rusesc, pentru a sili, mânar” 

siralegie napoleoniană, să-şi recunoască cea mai dure 
roasă înfrângore a sa. 

Toate aceste trei concepțiuni au ceva apecitic rasei 
cărcia aparţin, ele sunt expresiunea seculară, a unui lung 

trecut militar, politie şi etnic, pe cari omul de război; 
le crsiază, în momentele de mare eriză naţională, pentrt 
a învinge. 

Strategia lui Averescu, are acea adâncă seriozitate şi 

originalitate impunătoare, fiindcă ea răspunde, însuși 
fondului nostru, de calități naturale, puterilor noastre
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istorice şi materiale, pământului acesta, în care s'a născut 
şi pe care are să-l apere. 

" De aceea ea a inspirat dela început încrederea instine- 
tivă a armatei. Ea a recunoscut, în formula strategică a 
lui Averescu, adevărata ideic războinică, pe care o poate 
servi cu folos. Si 

li 1916 când s'a pus, în fapt, problema războiului de 

întregire, conducerea superioară, nu vedea pentru tânăra 

noastră armată, 'alt mijloc de a ohţine victoria, decât în 

aplicarea integrală, a siralegiei de nimicire, a totalităţii 

forţelor dușmanului. , 

In potriva ei s'a ridicat siralegia de sleire sau mai bine 
“ zis de slăbire a forţelor inamicului, ca mai conformă 

cu realitatea, însă mai puţin seducătoare, pentru cei 

Care deţineau înaltele răspunderi. Ea a fost. preconizată 

şi susţinută tot timpul de Averescu, 
Flămânda s'a născut din această 1dee şi este rezul 

fatul unei ast-tel de strategii. Ea re ar îi condus — 

cum spunea Frederica! Il-lea, „dacă nu poţi să învingi 

armata dușmanului, distruge-i detașamentele“ — să 

distrugem puternicele lui detașamente de peste Dunăre. 

Era o viciprie, eare preţuia mai mult decât o prome 

„nadă strălucită, de a lungul Transilvanii, pe care n'o 

“puteam ţine, la cea de întâi întoarcere a inamicului. 

In timp ce strategia de nimicire ne făcea să trecem 

munţii, având ea scop, să punem capăt războiului Tarom» 

dial, strategia de sleire recomanda: pregătirea serioasă, - 

a unei rezistenţe în munţi, în vederea acele bătălii — 

care a urmat curând — de; apărare a defileurilor, ce 

„a decis de soarta: Muntenii. a 

„In 1917, când eondiţiunile. tactice, erau “schimbate; 

Averescu propune din nou o stratepia' de slăbiye. au 

_mna de nimicire, pe care p'o vedea. posibilă. Escrul 

apesta îi căuta iarăș, într'o bătălie „ofensivă. așa cum 

il -preconizase şi la Flămânda. DE | 

„Strategia noantră oficială sa: opus... In -ambiţiunea ei
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ncmăsurată, nu admitea să se pregătească, "doşmanuui; 
decât catastrole militare în plin, — calea de mijloi 

era exclusă — și ea cădea regulat cea dintâi. | 
Simţul accsta atât de -putesnic al realităţilor 'răz- 

Doiului, a condus pe Averescu, tot timpul, la conclu- 
ziunea, că prin acţiuni energice ofensive şi defensive 
putem da lovituri dureroasa dușmanului dar nu puteam 
nădăjdui, ca să-l distrugem, pe calea marilor deciziuni, 
după care am umblat, veșnic, fără să le -obţinem. - 

” Credincios acestei strategii de sleire, singura pe care 
“o poate face cu folos Românii, el vrea pacea după 
-prăbuşirea definitivă a Rusiei, pentru ca mâine, poporul 
român, să poată lua armele cu succes în mână. 

Bătălia înțelegea să o continue, sub altă formă, însă ia 
momentul oportun, atunci când drama europeană se apro- 

pia de desnodământ, până la satisfacția complectă a sco= 

purilor războiului nostru. 
EI n?a visat pentru ţara lui yrandori napoleoniene în 

strateg e. El a voit rezuitate certe. 
Acestea le-a căutat în război şi p'a încetat de a le 

urmări, chiar atunci când a trebuit să pună arma jos, în 
faţa trădării ruse şi a superiorității copleșitoaze dușmane. 

El w'a conceput războiul — războiul așa cum se duce 
azi între popoare—ca un câmp bogat unde pot înflori 
fanfaronadele ușoare sau aventurile strălucite, care con= 

sacră glorii europene ieftine, ci ca o realitate tragică şi dure- 
roasă, căreia trebuie să-i facem faţă, cu tot seriosul, cu 
toată gravitatea, pe care o stârneşte în lume, mizeria şi 
suierința omenească, de care inevitabil e legată. 

Omul de război, este întreg în toată simplitatea și 
măreţia lui eroică, aşa eum timpurile moderne și mai 
ales marea criză contimporană prin care trecem, îl cere. 

„Loin de nous les heros sans humanit€l“”, a spus un 
eardinal, unui învingător, care intra într'o cetate cucerită; 

Cu atât mai mult, trebuia să o spunem noi fn fața 
Qosastrului, care vedeam, că ne-a euprins din toate părțile.
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Există un echuuru superior între puterea intelectuală 
a strategului, voința soldatului şi sufletul omului. 

Această armonie, studiind omul de război, Averescu, 
9 realizează, în proporliuni clasice. 

Dacă totuşi aplicând o teorie - celebră, am voi să-i 
găsim în ultima analiză „la faculte maitresse“:, e spiritul 

„strategic, care domină, personalitatea sa creatoare, 
Ultimul gău mare act, tratativele de pace, o dove= 

dește până la evidentă. 
Criticul militar german Profesorul Delbriik, face această . 

surprinzătoare dar profundă observaţie: 
„Mari strategi, sunt oameni de stat, mai mult de cât 

sânt soldaţi“ | 
In admirabila critică pe care o face lui Lmudendort; | 

în comparaţiune cu Bonaparte, el ajunge la aceasta con= 

cluziune: 
„Leudendort nu e decat un soldat şi de aceia nua 

fost un strateg“, , 
Elementul dar constitutiv, Măcastei strategii şi câraca 

teristica dominantă a acestei personalităţi în primul rând, 
e un puternic fond intelectual, 'care explică opera sa; 
în toate manifestările ei. 

Rasa nodstră recunoaşte, în claritatea ideilor, în pre» 

- ocuparea luminoasă a faptelor şi în pătrunzătoarea come 
prehesiune a ior, geniul practic al ei, în ce are el mai 
adâno şi mai original, 

i Omul de război. a cărei ctrategie nu stă numai într'Q 

concepțiune unilaterală de violenţă brutală ci întro 
superioară răstălmăcire a complexităţii evenimentelor omee 

nești, a dat naștere —în marea epocă pecare am tra, 
versat-o — uneia din cele mai mândre şi ma: Come 
plecte creaţiuni ale spiritului românesc. 

In faţa ci trebue să ne plecăm, pentru a-i cerceta 

joate tainele, până în cele mai ascunse cute, fiin =că ea 

eonstitue.nu varaai o lecţiune splendidă pentru vntor; 
dar e un exemplu minunat de cununțenie și vitejie. cele
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două însușiri de bază, al mult încercatulai nostru popor; 
care i-au asigurat dealungul veacurilor şi integritatea şi 

" îiinţa. 

Dar o strategie ori-cât de 'gemală,nu se bazează pe 
absvracţiuni, sau formule miraculoase, tă pa un sâmbure 
fix. „selid, e principalul instrument al răzbuiolui, omul: 

La şeoala de război din Paris, una din primele învă- 
țături asupra căreia: elevii trebue să editeze 'moai mult 
este aceasta: i D 

mba război totul se reduce ia om, atat execuţia către 

trupă, cât şi concepțiunile comsădamentulăi +; de 'acciă 
cunoaşterea. omului rămâne în primul: mag printre de 

"rurile care caliiică pe adevăratul şef“, 
- Jar Mareşealul de Saxa'a exprimat acelaş - adevăr, in 
mod: magistral cu multtnainte;: i . i ii 

„Le secret de la victoire est dans le coeur des Boini- 
mes. 

Strategia lui Averescu „ave această superisritata, că-și 

trage :rădăcinele ei adânci, tocmai din această cunoştinţă 
temeinică a omului. 

Este caracteristica fundamentală, a :tutaolor: “marilor 

opere care au isbutit, în istoria războaielor. 
Nimeni până la Averescu, n'a cultivat până la perfac-. 

iune, omul, realizând principalul postulat, al] științii 
militare: „cunoașterea inimi omenești este suprema artă 

a comandamentului“,  - 
Sub acest raport el rămâne ca o pildă pentru poate 

timpurile și pentru toate locurile. Puţini chiar di 
mari; căpitani ai lumii, Pau egalat în această privi 

Adorat de soldaţi, cum a lost poate numai Turenne 
sau Napoleon, el e rămas pentru ostașul român, în 
timpul războiului de întregire şi după aceea, în 
mintea şi în inima lui, un fel de divinitate. : 

Nimeni nu poate „mega evidenţa, şi realitatea e 
suti-:tul soldatului: ori unde a fost el s'a dat tot, lui 
Averescu, .
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Dacă forţa morală e una din condiţiunile esenţiale 
ale victoriei, atunci această forţă morală, a fost răs- 
pândită în rândurile armatei cu profuziune de ei, Este 
nevoie să amintim de luptele din - Dobrogea, decle 
„ela Câmpulung și în a!te împrejurări grele, pentru ca 
să ne dăm seama de puterea magică, a acestui om, 

asupra trupelor ? | 

Nimie nu consacră pe omul de război, decât testi- 
_moniul acesta, simplu, dar sublim — semnul adevăra- 
ei șlorii — şi pe cari nici una din măririle lumii, 
p'o întrece. 

. Averescu îşi iubeşte cu pasiune soldaţii. El le în- 

ţelege slăbiciunile, cum le cunoaște virtuțile, de care 

ştie totdeauna să se folosească. : 

„In ceea ce priveşie conducerea — spune el — 

este foarte dureros să mai amintese înfrângerile pe 

care le-am suferit, dar avem mângâierca că mate- 

rialul nostru în oameni a fost excelent, căci exee- 

lent s'a arătat şi pe tirapul primei perioade şi pe 

timpul celei de a doua perioadă. Nu este soldatul 

de vină, nu se poate pune în sarcina lui toate Îna 

frângerile pe care le-am avut în prima perioadă a 

războiului. ei în sarcina atât a pregătirii, cât şi e. 

conducerei“'.. | 
Averescu nu e mulţumit de pregătirea sufleteasca, 

cu care a intrat soldatul nostru în campania din 

4916.. Bl compară starea de spirit deatunci cu cea 
din 1913 și caută o explicaţie: 

„„Cu trei ani de zile înainte... fără să-l înţeleagă. 

toţi, toţi au voit războiul, toţi au mers cântând, 

toți s'au împodobit cu flori şi tricolor la capelă. 

Soldaţii care treceau podul peste. Dunăre în pas 

alergător, când puneau piciorul pe pământul dușe 

„manului, luau de jos un pumn de ţărână. Era un 
adevărat delir. 

Expresiunea. de „avânt'i, cu care a fost caracte= 

—
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rizat, cra pali dă cu xealitatea. O ştiu bine acei eare 
au trăit-o. 

Pentru ce această deosebire ? 
In 1916 scopul find mai măreț și mai la înde- 

mână ori-cărei judecăţi, sguduirea ar fi trebuit să 
fe mai puternică, mai înălțătoare. 

Pentru ce n'a fost așa? . - 
__ Doni ani de concentrări nesăbuite, concentrări 
cari au stors atâtea lacrimi la cei de atasă și au 
vărsat atâtea amărăciuni în suflstul celor care, de- 
parte de cei scumpi lor, sau lâncezeau „prin creerii: 

„munţilor fără să ştie pentru ce, sau săpau la șan- 

ţuri peste șanturi, fără să le înțeleagă rostul? 
In asemenea împrejurări, nu se putea intra decât 

cu entiisiasmul tocit înainte de a fi uzat. 
Totuşi data de 14 August rămâne memorabilă, 

scumpă neamului. . | 
Dar când mai târziu nenorocirile, invazia şi cele- 

laite, cari s'au revărsat asupra noastră, au avut da- 
rul de a deştepta, sufletul soldatului român şi a-l 
face să se arate lumii, în toată măreţia...“ 

Averescu știe totdauna unde să puie degetul, 
- atunci când soldatul, are o rană, pe suflet, care-l doare. 

Psiholog adânc, el cunoaște deopotrivă păsurile Și ne- 
voile lui, pentru ca — atunci când e nevoe —să 
poată să-l imbărbăteze şi să-l facă, să mearză înainte, 
ca mânat de un resort. 

La 1917 la 22 Martie, Regele Ferdinand vine la 
armata Il, unde declară în auzul tuturor următoa, 
rele cuvinte: 

„Vi se va da pământ. Eu, Regele vostru, voi fi 
întâiul a da pilda. Vi se va da şi o largă participare 
la treburile Statului“. 

In ajunul bătălici dela Mărăşti, întrun ordin de 
zi, Averescu le arată,» „căminurile'“ lor de unde „se . 

G) aud gemetele părinţilor și copiilor nostri, sub apăsa- 
a amprae
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rea vrâșmașului hrăpărej'“, Ei le care să „isgonească 

pe cotropitor'. 
Averescu nu e un şef, care să nu reclame 'so'da- 

ţilor lui, privaţiuni şi jertie şi la nevoe, să nu le 

impue, atunci când e vorba de atins un scop im- 

portant. | Ia - - 

In 1913 capetele coloanelor care trecuseră Du să 

vea, au primit ordin de a înainta repede, fără a aşe 

tepta serviciul de subsistenţi, mergând în marșuri 

repezi, care au obosit irupele. | 

Motivul era, că o întâsziere de 6 zile, nu ar mai 

fi permis să se coordoneze acţiunea noastră în timp 

şi spaţiu, cu cea sârbă-preacă, care începuse să devie 

critică, şi am fi întâmpinat dificultăţi, dacă nu pu- 

peam stăpânire grabnică, pe intrarea din defileuri. 

„Condiţiun-a fundamentală — spunea el — a acţiue 

nei militare române atunci, era înaintarea repede spre 

Sofia, trecându-se peste orice consideraţii, peste orice - 

sacrifiau... . . . , 

In sfârşit, vorbind de bătălia dela Argeș, după ce 

o arată ca „risipa necugetată de vieţi omenești”; 

spune următoarele: cuvinte, care explică, mai mult 

decât toate consideraţiile de până aci, tot secretul 

acestei prodigioase. cariere : 

„Sunt incontestabil, cazuri în care nu trebue a se 

precupeţi sângele trupelor. Dar pe dasupra teoriilor, 

discernăimântul instinctiv, al soldatului arată, ulterior, 

fără greş, care au fost acele cazuri. Numai generalii 

care fac jertie folositoare sau cel puţin, neînlăturabile. 

pătrund în sufletul “maselor în poezie, în legendă“. 

“De aceea, înţelegem tot adevărul, pe care-l cu- 

prinde, aceste vorbe, pe care le deşteptă apariţia 

acestei figuri în "mijlocul trupelor: D 

55 gens devenaient braves rien qu'en le sregar- 

dat“, 

 



-_Oniul de stat 

I. En luptă cu politicianismul.. | 

Primul act politic al Generalului Averescu, a fost în- 
trarea sa ca ministru. de război, în cabinetul Stureza, în 
1907. Împrejurările extrem de grele, în cari sc afla ţara, 
din cauza turburărilor jărăneşti, au făcut ca alegerea mini- 
gtrului de război,-să se tacă cu-o depsebită grije. 

S'a ahirmat totdeauna, că Regele Carol! ar îi desemnat 
ei însuși, în această ocaziune, titularul, | ă 

Starea de lucruri deatunci, şi greutăţile cari au trebuit 
să se învingă, sunt desciize de regretatul Duiliu Zamti- 
rescu, cu iubirea sa de adovăr, dar şi cu humorul său 
sănătos, în următorul admirabil tablou: ” 

„Pe acest adevărat ofițer de stat major —— generalul 
Averescu — avusesem ocazia să-l văd la iucru în 1907 
când cu răscoalele ţărăneșli. Erâm pe atunci secretar 

general la ministerul afacerilor străine. In cabinetul racu 
din palatul Sturdza a avut loc trecerea puterii din mâr- 
nile răposatului Iorgu Cantacuzino în raâinile răposatului 

- Dimitrie Sturdza. În ministerul Cantacuzino portoioliul 
războiului îl ţinea un alt răpo:at generalul Manu. & 
locul aici, ea istoric imparţial, să aduc un omagiu D-lui 
Take. Ionescu, unul din miniștri „,vii” din acel cabinet, 
Pe când aela ministerul de război plecau ordine pesto
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ordine, să nu se traaă în ţărani ; ba să se tragă, cu care 
tuşe fără g!'onţ; ba nu, să se tragă cu glonţ și în fine; 
iarăşi fără glonţ „fiindcă nu vrea Regele” — la ministerul 
de externe unde era titular un al patrulea răposat, corec: 
tul Iancu Labovary venea în toate zilele d. Take Ionescu, 
ioart€ ingrijorat de întorsătura lucrurilor, să asculte pa 
optimistul Lahovary, care-l prindea de nasturul hamei 
şi vrea să-i dovedească ptforând la inlinit, că nu se poate 
trage cu glonţ „ca să nu.poarte ponosu! numai partidul 
conservator”, mai cu seamă că nu era nimic serios. D-l 
Take Ionescu, drept orice răspuns, își smulgea puţinul 
păr ce i-au mai lăsat grijile ţării şi se ducea la răposatul 
Dimitrie Sturdza, să-i treacă puterea ţinută oficial de 
răposatul Cantacuzino. Acolo, sub ochii mei, Primul 
Ministru Dimitrie Sturdza, tremurând de groază, întreba 
pe Generalul Averescu: „ci dzişi Domnule Gheneral, 
putem spera să-i astâmpărăm?” Bătrânul şet al liberae 
lilor, nu cunoştea probabil uneltirile criminale ale comi- 
tetelor secrete, puse sub ocârmuirea D-lui Haret, care 
încă de atunci duceau ţara la pieire, căci 2 corpuri de 
armată ctrăine stau gata să treacă frontiera. Aceasta e 
istoria pozitivă. Generalul Averescu a mişcat trupele cu 
atâta îndemânare, încât, cu toată cruțarea posibilă; în 8 
zile revoltele erau domolite”. . - 

Nu mult după aceea, avu loc în culisele poiitice, un 
incident, neînsemnat în aparență, dar bogat şi plin de 
învăţăminte, prin urmările incalculabile pe cari le-a avut, 

Incideatul acesta care va influența adânc destinele 
politice şi militare ale ţării, a vornit în realitate dela un fapt 
banal, care nu are importanţa decât a unui fapt divers, 

Un ofițer superior din Piteşti, mergând la vot contrar 
dispoziţiunii exprese a ministrului de război. a fost pe 
depsit de acesta. 

Pedeapsa consista în refuzul mutării otiţerului de la 
Focşani la Pitești, mutare promisă de ministru, dar anu= 
lată în urma insubordonanței inferiorului.
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ivi 

_ Featele Preşedintelui de Consiliu, care „şfătuise. pe, ofi- 

ţerul în chestiune să ia parte la vot, intervenină în. fa- . 

voarea protejatului său, nu obţinu cu, joate insistenţele 

nici o satisfacțiune, 

„ Aceasta a fost origina. duelului “Brătianu-—Averescu. 

Urmarea se cunvaşte. 
O interpelare răsunătoare, pornită de pe bâncite. 9po- 

ziţici, avu loc la 27 Februarie 1909, împotriva admini- 

strațiunii ministerului de război, căreia i se aduce grave 

învinuiri. a 

Majoritatea a aplaudat pe D-l Margbiloraan, iar  pri- 

mul ministru s'a solidarizat, în formă, cu. eplegul său 

ataca . 

Totuşi guvernul a - demisionat, pentru ca imediat să 

, se reconstitue fără generalul Averescu, 

Acestea sunt faptele. 

Adevărata cauză era incompatibilitatca, care rezulta 

din concepţiuni şi din metode diferite, ale acestor doi 

oameni, Şi era însăşi personalitatea fostului ministru de 

război, a cărui educaţie militară şi conştiinţă prof-s'onală, 

fata! îl aruncau în conflict, cu noua lume — a roliticei 

— în caro intraza a răr € taine nepătuuc şi vina 

prestidigioasă, nu avusese timpul, nici s'0 cuncaită, nici 

s'o a iânccască.. i 

Primind lupta pa un teren, ales anume, al cărui rezultat 

se ştia mai din nainte, în atmosfera unei şedinţe paria- 

mentare, explorate de cei iniţiaţi în asemenea lovituri 

cu grije, a fost învins. EI a căzut ca un soldat, la postul 

său, fără să primească transacţii sigur pe “dreptul lui şi 

pe conştiinţa lui curată, 

In “tiinta militară el învățase arta de a învinge. O 

predase elevilor tui şi scrisese alâtea de ea. Acum făcuse 

cunoştinţă cu arta infernală de a distruge „mor alicește 

un om, care crezust în împlinirea datori:. | 

Acel ce liniştise miniștri, care tremurau în consiliu 

la stirile truz:ce cc soseau din indete, în prima-vara 

ii



  

ta 

lu 1907, era tsgonit ca nedemn să atei pă Dâiioă ea ei, 
pentru motive de corectitudine. 
"Asemenea acte logisa superioară e faptelor şi legoa 

morală, le răzbună complit, 
A fost numai o chestie de timp. Din nefericire un 

mările, le-a plătit în prazul rând, ţara şi instituție 
armoatii, 

1 s'a dat apoi comanda unei divizi în Oitenia, iar noul 
miwistru' de război, i-a aplicat curând după acsia, și o 
pedeapsă de 39 de zile de arest pentru motive disci- 
plinare. 

Amărât ed încearcă să-și Gea demisia din armată, 
Regele Caro! U opri. latimii îl convinseră să renunțe. 

Era primul contact pe eare-l avusese efectiv cu politica, 
În memoriul pe care la adresat publicului, “pentru a-i 
arâta documentat în ce consiau acuzaţiunile, care se spul- 
berau de ia sine, prin neserjozitatea lor, el spune aceste 
cuvinte pline do resemnare și de v mmălțare admirabilă: 
„Sunt-m la Porţile Orietului și deci nu ne putem 

iesiace de oareși care fatalism. Voi încheia de aceea 
doând: așa a fost să fie“. 

Militarul desăvârșit, format la cea mai înaltă şcoală, 
mzestrat cu darurile superioare din care se plămădeso 
vamai marii ostași, în invins, umilit, fără considera 
e, nici pentru serviciile care le adusese, nici pentru 
raloarea morală și intelectuală remarcabilă, pe care 0 
sprez-nta pentru oștirea noastră, 

Al dril-a moment, când avu să cunoască, atingerea 
atrăvită, a ghiarelor politicianismului român, fu în 
căpa când se întorcea victorios din expediţia din Bal- 
sani în toamna lui 1943. 
„Atacat cu vehemenţă zile întregi de presa partidului 

iberal, pentru nepriceperea conducerii operaţiunilor, 
atat. de alţi de „genera! ispano-american“, el încearcă 

să răspundă printr'un interviev unora din aceate netundate 
acuzaţiuni,.
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A fost un torent de injurii şi de atacuri noi, care 

nu mai conteneau: Trebuia -nimizită cu orice preț o 

glorie care începea să se creeze în sânul tinerei noastre 

armate şi care era instrumentul cel maj bun de ridieare 

şi de întărire al ei. Ea ar îi prepărat-o mai bine pentru 

evenimentele din 1916, decât toate legile organice şi 

dotaţiunile nefolositoare ale guvernelor. i 

Liniştea nu s'a restabilit decât când șeful marelui 

stat major, căruia îi datorăm în primui rând triumtul 

politicei noastre din Balcani, a demisionat. ” 

Un al treilea moment se ivește. Politicianismul i se 

arată acum, sub forma lui cea mai hidoasă. De astă- 

dată e lovitura în plin. E așa de prea şi ds dureroasă, 

încât, anevoe.o poajg suporta un om, conştient de valoa- 

rea lui, dar şi de gravitatea evenimentelor, prin care 

ţara sa trece, 
Contlagraţia generală isbucneşte. 
Prepararea şi conducerea războiului nostru — care pă- 

rca inevitabil — era chestiunea cea mai imporiantă. 

Regele Carol, chiamă din nou pe acelaş soldat, pt 

care-l pusese în IQII, în capul statului .major, la isbue 

nirea conflictului turco-italian. | 

La Castelul Peleş avu loco întrevedere, El declară că 

fără Averescu, în capul Statului major. nu va consimţi 

să ia nici “o deciziune de ordin militar. 

Politica însă și-a continuat jocul ei nefast Rezultatele 

le-am văzut în sistematica sa înlăturare. Durerea mo 

rală a ostașului am cunoscut-o, în tot cursul răzbyiului 

de întregire. 
Generalul von dor Goltz explică nevoia covârșitoare, 

organică, care există totd'auna la o armată, dea avea 

în capul ei un comandant, mai ales când e chemată să 

joace un rol, ast-fel: | 

„Personalitatea comandantului este de comparat cu 

un izvor de putere “electrică, din care se varsă valuri
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de vibrațiuni, pe care ştiinţa va ști poate odată să ni-l 
explice, şi care trebuie să dea impuls armatei. 

Aceasta este posibil însă, numai când există un fust 
acord între personalitatea comandantului şi armată. In: 
crederea acestei din urmă, în căpetenia ca, este cu atât 
mai necesară, cu cât dela ea- depinde şi încrederea ce va 
avea dânsa în sine însuși, în puterea sa, fă norocul 
său... Pe treapta cea mai înaltă a calităţilor, car: s: 

"cer unui comandant însă, este aulorilaiea, care se odib- 
neşte pe încredere şi se cunună cu iubirea... Pentru a o 
cuceri — această iubire a ostașilor —nu există decât 
două mijloace: cunoașterea oamenilor şi inimă mare” 

In loc de aceasta — era cu atâţ, mai necesar, cu cât 

era vorba de o armată tânără şi fără tradiţiuni — pre- 
'pararea şi conducerea, s'a făcut sub auspiciile unei 
entităţi abstracte sau mai bine zis a unui sindicat 

anonim, în care gerantul era fostul Locotenent Colone! 
ip. Iliescu, pe care generalul Averescu îl avusese, când 
'era ministru de război, director al munițiilor. 

In sfârșit politicianismul român avea să facă ultima 
şi suprema încerca, De astă-dată va cădea învins. 

2 Un om îi sta continuu în cale, îndată ce lucrurile se 
țincurcau în afară. Gonit de la comanda supremă, con- 
'tracarat în toate planurile şi inițiativele lui militare, 
el totuşi prin conduita sa strălucită, se impusese în: 

. "cursul campaniei, neîncetat, pe planul înțâi, 

4 Adorat de armată, iubit de populaţia civilă, numele 
lui devenca din ce în ce mai ameninţător. E] răsturnaee 
[toate piedicile, ce i s'au pus de ani de zile înainte 
işi era acum la apogeu, 

„3 Mânat numai din consideraţiuni de ordin superior 
_ îatrategic, în iarna anului 1917, ei nu vedea ieşire, 
> spentra pozițiunea militară, în care ne aflam, decât în 

“tratative separate de pace. 
;- Momentul era prielnic, pentru ca politicianismol ro- 

mân, printr'o manevră abilă, să-i treacă în braţe pu-
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terea şi în acelaş timp problema dificilă a păcii şi 
odată angajat noul guvern în ea, printr'o campanie 
meșteșugită, să distrugă tot renumele și toată po- 
pularitatea acestui om, pe care şi-o caștigase în război, 
acuzându-l de pactizare cu inamicul. i 

Averescu ca un soldat care nu şovoae, în faţa unei 
grele însărcinări și-a luat răspunderea. El a jucat par- 
tida de astădată, în mod magistral, apărând cu cu- 
râj interesele superioare ale statului, ne:nilucnțat de 
pici o ameninţare sau perspectivă vătămătoare, pentru 
situaţia lui, şi dejucând o manevră perfidă, care s'a 
întors până la urmă, împotriva celor ce au încercat-o, 
întărindu-și şi mai mult poziţiunea sa, în ţară şi în 
popor. . 

Guvernul Brătianu impotriva dispoziţiunilor exprese 
ale consiliului de război din 19 Noembrie 1917, con- 
simţise să încheie după 3 zile, armistițiul cu duşe 
manii. Fiind somaţi de germani la cât-va timp să în, 
cheiem pace. sau să continuăm războiul, guvernul Bră- 
tianu care acceptase armistițiul împotriva părerii conz 
ducătorilor armatii, a demisionat şi s'a recurs la ue. 
guvern Averescu, i 

„Pentruce această schimbare—se întreabă A verescu— 
“când se ştia că noul Cabinet va urma politica guver- 
nului precedent în această direcţie? In mod cinstit, 
nu există explicaţiune. Explicaţiunea trebue căutată în 
acele viclenii politice, la care au recurs tând pe rând 
politicianii noştri de marcă, în totda'auna când s'au 
găsit în faţa “unei probleme a cărei soluţiune com- 
portă o atingere a intereselor strâmte de partid. 

Pacea era, da, o necesitate inexorabilă, dar ea cra 
în opoziţie cu simțământul general și implica un risc 
foarte mare, căci nu se știa cum-va fi privită de aliați. 

Ast-fel fiind politicianismul cerea o manevră abiiă, 
muliuymită, căreia. castanele să fie scoae de aţii, 
din foe.« 

65 ll 
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„Iar guvernul Averesci s'a pus imediat pe Jueru, 
gr își avea tracă linia Eui de conduită. = 

„tă ără a întra în ascmmcenea drămuiri de politicianir m— 
„Scrie Averescu — căci de fapt nici nu era un guvern 

de „politiciani,* e! a "primit greua şi inerata sarcină, 
de a merge dzși cu inima ângerândă, cu ramura de 
măslin la dușman, puind în “joc propria “popularitate 
şi având pevepeetiva, ca la cel mai mie pas greșit, să 
comproniită marea eauză naţională, 

Drumul ae urmat îi era tras, pe o potecă îngustă 
ca tăiuşu! unui cuţit, iar de ambele părţi, “prăpastie; 

Era necesar pe de o parte a încheia: pacea, pentru 
a intătura cu ori-ce preţ o catastrofă nefolositoare 
era fecestr în acelaş timp a nu ştirbi nimic din 
drepturile câştigate prin sacriticiile făcute, era în 
fine necesar spre-a 'obţine o pace cât mai bună, 
pentru ca ţara să sufere cât mai puţin materialiceşte 
şi moral 'cește, până la pacea generală. 

Avea de câştigat prin urmare în acţiunea sa: spri» 
jinul opiniuni publice, asentimentul puterilor aliate 
şi o atitudine, binevoitoare din partea puterilor adverse. 

Primole greutăţi au fost învinse. 
Do asemenea şi asentimentul puterilor atiate a putut 

ti obţinut, deși greutăţi!e aci au fost mult mai mari." 
In această privinţă Generalul Averescu şi'a tăcut 

în mod larg datoria. 
„Pe când cram în tratative—spune Av erescu, — m'am 

declarat gata să dau miniştrilor aliaţi, toate garanţiile 
scrise. D:I de Saint Aulairenu poate să îi uitat demersul 
care l'am făcut pe lângă D-sa în această privinţă. 
Am mers până acolo în cât am propus şă se semneze 

o convenţiune prin care Românii se angajează să ia 
armele îmainte de pac:a generală, peritru ca să dea 
înțelegerii un gaj mai mrlt de bună credinţă. , 

Averescu putea dar cu drent cuvânt, să facă mai 

târziu accastă declaratie;
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i„Socotaac că actul cel maiimportant al scutului meu 
minister a fost răspunsul Domnilor Balfour şi Pichon, 

_eonsiderând tratatul nostru (cu duşmani) ca nul și nea 
- veniti 

- Dar polticianismul îşi continua pe dedesupt operă 
sa surdă, distrugătoare, inspirată de cel mai blestemat 
spirit machiavelic, “ 

EI ţinea să facă situaţiunea Buverasilui cât mai grea; 
să-i iniâdă cur:e, şi să-i pue înainte încurcături cât 
mai. mari, pentru ca să te tragă cât mai greu din afa- 
cere, indiferent dacă interesele generale ar îi suferit. 

Este caracteristic ce s'a pâirecut în ziua de 17 Fe- 
bruarie 1918, “când s'a “convocat un consiliu de coroană; 
„pentru a se examina. siluaii iunea, ce se crea ării, prin 

condițiunite "dâ pacă puso de: adversari, 
Au fost trei păreri! I) a conservatorilor care voiau 

retrager ea tn Rusia 9) a “liberalilor: de a relua opera= 
ţiunile, după. e tergivezare cât mai lungă şi aduce re- 
zistența pâiă la ultima extremitate şi 3) a guvernului, 
a încheia pacea fără tazgivăzări, ori-care ar fi condiţie 
vnile, fiind - preferabile. dezastralui, total şi sigur şi 
având credința că rezultatele păcii generale, ne vor 
pune în toate drepturile noastre „smulse prin forţa 
brutală şi prin împrejurări independente de puterea 

armeloric: 
Dar şetul partidului liberal refuza să ia singur răs 

punderea soluţiunii pe care o credea cea mai bună, pro- 
puind ca ea să fie adoptată tot sub egida - guvernului 
existent. Nu numai atât dar a refuzat şi asocierea la 
soluţiunca guveraului, 

tuaci Generalul Averescu a propus că în caz când 

îşi ia vre un partid îndatorirea de a continua războiul, 

"el nu-și poate lua o răspundere politică, dar va primi 

să ia comanda trupolor pentru a ie îasufleți în luptă. 
Şi acum cu drept cuvânt ss punea aceasta întrebare: 
„Pentru ce era de preferat — scrie Averescu — rezis=
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„tenta, când cu o lună de zile înainte de a demisiona 
guvernul de eclaborare, credea alt-fel? De ce atunci 
Aliați ne parantau drepturile câştigate şi de ce acum 

„nc-ar îi cerut supremul sacrificiu? Ce s'a schimbat? 
Ar îi fost rezistența de fapt o hotărâre  chibzuită? 

Realitatea de azi, fi pun în" evidenţă pipăită valoarea 
şi nu lasă nici o îndoială, asupra simțului politic al 
celor care au formulat- -0, * 

| ce s'ar fi întâmplat dacă se adopta soluţiunea cre 
zută cca nai bună de partidul liberal? 

Pu sliu în Moldova, fără să mai fi adăogat nimic la 
cera co se câștigase deja. Plus o stare de lucruri în 
întreaga ţară, pe care aliaţi noștri ar îi fost cei dine 

„tii a o drplânge“, a 
Rezultatul! a fost că neavână' nimeni curajul a-l înlos” 

cui, Generalul Averescu a rămas la postul său, „El şi-a 
luai răspu! derea grea şi ingrată a tratări, mai departe 
cu dușmanul în convingerea că pacea nu avea să fie 
decât vremelnică şi în speranța de a obţine, pentra 

“vară cile mai puţin grele condițiuni, până la pacea 
generală 

Totuzi zuvernul a fost răsturnat. El dovedise că 
poute să dea adevărata îndrumare situaţiunii, 
— Gencralul Averescu iată ce scrie cu privire la aceasta: 
„Dușă toate probabilitățile guvernul ar îi reuşit pe deplin 
m:i cu seamă în accasta din. urmă sarcină (condițiuni 
măi pujin grele), dacă ar fi putut să prezinte necon- 
tent, „aranţii: e unui guvern tare“t, viabil”, Aceste 
sarantii complecte în primele 'zile au început să-i lip- 
sească şi această lipsă repercutându-se asupra trata= - 
tivelor, guvemnul a crezut că este o datorie patriotică 
a ceda numai decăt locul unui ait guvern. Ceea cea 
şi făcut, fără cea mai mică ezitare şi cu o părere de rău 
zi raai mică. 

$'atativele guvernului următor nu au dus ia rezulta:
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tele dorite sau cel puţin aşteptate. Condiţiunile de pace 

au devenit din ce în ce mai apăsătoare“ 

Generalul Averescu dominase siluaţiunea împoiriva Jo- 

cului ocult din năuntru şi a greutăților din afaă. EI 

ştiuse să meargă cu un simţ “politic desăvârşit, până la 

limita necesară a concesiunilor, care nu periclitau situa- 

ţiunea ţării şi nici situaţiunea sa morală. 

Politicianismul îl găsise destul da „avizat” pentru ca 

să se mai „încurce” cu el. El îudat pur și simplu la o 

parte. „.Maurul și-a făcut datoria. Maurul poate să 

"pleceit Era cazul să se mai pună încă odată. 

Ceasurile grele, prin care a trecut, le descrie e! însuși 

în aceste câte-va cuvinte, atât de bogate ca înţeles şi 

atât de profunde: ca emoţiune: a 

„Aceste negocieri au fost calvarul existenţei mele. La 

toate durerile morale, mai “puneţi și toate greutăţile 

materiale, ce mi s'au impus. Opiniunile oamenilor noștri . 

politici erau împărţite. D-ni Take Ionescu și Titulescu, 

voiau război fără să ţină socoteala de împrejurări. Cei- 

lalţi voiau pacea cu condiţiunea “să mo facă şi mai 

ales să aibă aerul dea nuo voi“. . | 

Voi termina acest capitol, al acestei lupte încăpățânate, 

pe care a adus-o impotriva reprezentanţilor autori- 

zaţi, ai politicianismului român, cu aceste rânduri, pe 

care le-a scris în toamna lui 1919, când o popularitate 

ne mai văzută până atunci, se revărsa din toate un- 

ghiurile ţării, ca răspuns la atacurile nedemne de atunci 

ale lui Brătianu: - 

„După ce a încercat să mă declaseze în 1909, după 

ce a repetat această încercare în 19r3, după co mi-a 

întins o cursă în.19I8 în care trebuia ză-și găsească 

sfârșitul cariera mea şi militară și politica, văzând că 

totul este zadarnic şi că rămân pe picioarele mele din 

ee în ce rai solid, s'a gândit să schimbe tactica. Dacă 

nu mă poate distruge, cel putin să mă micșoreze. A 

început seria născocirilor. Revoluționar, republican, a
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N _ În ncmtataici uaeae d 

„vrut să vândă misiunile străine Nemţilor, a ţinut cores- 
ponenţa peste liniie nostre cu Mackensen, a voit să 

- trădeze neamul cto”, 
Era prea târziu. După atâtea înfrângeri dureroase 

şi nemeritate, era acum victoria mare, grandioasă, așa 
cum tu 0 mai cunoscuse în țara asta, vre-un alt om 
politic. Era răsplata atâtor jertfe, atâtor umilinți su- 
ferite în tăcere, pe care acum națiunea într'o isbue- 
nire urivereală, părea că şi le însuşește și vrea să le 
răzbune... : o 

Il Populariattea 

Psihologicește Averescu, e un idealist, un raţionalist 
ş. un raalist. Ceeace în cariera armelor i-a permis să 
fio un mare căpitan, iar în politică un om de stat şi 
o forţă morală de primul rang. _ 

“Toţi . marii soldați a avut un fond puternic de idea- 
lism, de care nu “au putut depărta niciodată în cursul 
vieţii lor. Numai prin încrederea în virtuțele, în ca- 
lităţile de devotament gi de saeriticiu, în iubirea de 
care e capabilă omenirea, pentru un om sau o idee, au 
putut ei să-şi clădească marile lor planuri şi să aibă 
curajul să întreprindă acţiuni de o importanţă de- 
Cizivă, 

Fără această credință în omenire, profund idealistă, 
nici o faptă însemnată nui ar fi putut sâvârși un om 
de război. 

Această încredere în bunătatea sufletului omenesa, 
În tendinţa lui ascultătoare, ta iacultăţiie sale ilimitata 
de jeriiă și de abnegaţiune, care există. în fiecare om, 
a făcut ca şi concepţiunea sa politică. să fie mai înaltă 
şi să aibă o valoare etică, incomparabil superioară 
aceluea -a omului politic, născut sau format. prin educa: 
țiune, la şcoala luptelor politice ordinare, de obicei atât 
de egoiste şi de meschins, 

PP 

_..
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De aici necesitatea adâncă, sufletească, la un astfel 
de om, de a-și conserva intactă forța morală, ozi-care 
ar-fi împrejurările şi situaţiile, fără de care conducă- 
torul militar ca şi omul superior de stat, nu pot avea 
e actişitate rodnică şi durabilă. | i 

De aici necesitatea de a face cât mai puţine conce- 

siuni momentului, de a urma o linie dreaptă dela care - 

să nu se abată, dea nu acorda o importanţă prea mare 

detaliului, accidentului, care în viaţa poliiică de multe 

ori, are o influenţă covârșitoare ; do aici lupta, tragică 

aproape, cu oportunismul, cu acel rege, al tutulor demo- 

crajiilor sa şi al oligarhiilor cezariene, ' 
Politica cere o mare storțare de voință, unei ast-fel 

de naturi, atunci când e expresiuncă unui temperament 

înăsaut şi a unei lungi educațiuni căpătate, într'o carieră 

militară, încununată de succese strălucite. 

Raţionalismut său oorectează împarie, exagerările. ce 

fata! se leagă, do o. ast-fel de concepţiune şi care împe- 

dică une-ori, o destişurare liberă şi normală acţiunii 

politace. | a 

Un spizit: clar, osie, incisiv, de o putere de analiză 

şi de pătrundere rece, o inteligenţă deprinsă, a sur=, 

prinde pururea legătură cauzală a actelor şi fenome- 

nelor, o obiectivitate şi o impersonalităte clasică, pe care 

e dă numai 6 judecată sigură, obicinuită a vedea esenţa 

lucrurilor, toate acestea, restabilesc repede echilibrul, pe 

eare inccareă să-l rupă în favoarea sa, fondul de ideo- 

logie, care zace nestins în sufistui unui vechi soldat și 

care i-ar putea îngreuia, opera politică sau distruge în 

gormâna activitatea în această direcţie. 

Dar aceea ce întregeşte figura omului de stat şi îidă 

nervul acţiunii şi forța în lupta politică, fără de care 

saccesul nu e posibil, e realismul său viguros, iubirea 

de fapte pozitive, pe care le caută și îi seţin atenţiunea, 

dar mai pre sus de toate, e interesul pentru rezultatele 

mau, să
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Un fel de rectitudine militară, s'ar părea că opreşte 
acestă forță morală, de a deveni o forță de voință activă 
politică creatoare. | 

Dar tocmai această formează elementul de bază, care 
sprijină şi asigură triumful. marii sale popularităţi. Aici 
stă explicaţiunea, tot secretul, . origina psihologică, a 
acestei prodigioase manifestaţiuni populare de atașament 
pentru un om, | 

In structura lui morală găsim acel mănunchiu. de 
elemente sufleteşti, care atrag mulțimile, ca un “magne$ 
puternic și irezistibil, | | 

O fire nemlădioasă, virilă,.unită cu un amesteo de 
idealism sănătos şi de calcul rece — semnul adevărat al 

- forţii — € aceea co iubea masele prin instinct mai mult, 
_Ele'o caută la eroii gi idolii ei, cu pasiunea mistică, 

cu care îi urmărește, în toate actele vieţii lor, 
Averescu pentru masele profunde ale oraşelor şi ale 

satelor noastre e un idol şi un erou, | 
Popularitatea — când e astfel înțeleasă și când repau- 

„zează pe un fond etie aşa de înalt — e un luoru sacru, 
- Inaintea ei, nu stă nici o virtute politică, genialitatea 
oricărei formule politice e un artificiu. Ea e forţa, cara 
le domină pe toate şi se impune cu puterea elementară 
a unui mare fenomen social, peste care nu se poate trece 
fără ca statul şi societatea, să nu se expue celor mai 
grave primejdii, 

Dar cum putem noi înţelege mai bine, cauzele intime; 
care au determinat formarea acestei popularităţi, decât 
căutând tocmai să pătrundem, tainele acestei personali- 
tății, pentru a-i găsi partea de seducţiune şi de farmeo 
personal, fără de care nu se explică, cum un om,a 
aruncat atâta vraje în lume, 

Unul dintre istoriografi şi prieteni Prințului de Condg, 
vorbind de calităţile lui de distincțiune, de măsură 
şi de linişte nobilă, care impresiona atâta pe cei care-l 
apropiau, spunea aceste cuvinte, care nu pot lipsi, din
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portretul contimporanului nostru, așa sunt de asemă- 
nătoarc: 

„Nici odată un om nu s'a temut mai puţin, ca fa-, 
miliaritatea să jienească respectul care i se datorește, | 
Să fie el accla, care cucerește cetăţile și ' câștigă bătă- 
liile? Recunoaşteţi în el, pe eroul, care tot-d'auna liniștit 
și egal cu el însuși, fără să se ridice pentru a părea. 

„mare, fără să se coboare pentru a fi blând și îndatori-! 
cor cu alţii! El e pururea acelaș, aşa cum trebuie să 
fie, faţă de toţi : ca un fluviu majestos şi binefăcător, 
care aduce potolit, în oraşe, abundența po care a răs- 
pândit:o, prin câmpii, şi se împarte tutulor și nu se 
ridică, şi undele lui nu le înalță, decât atuncea, când cu 

violenţa cine-va se opune, la panta dulce, cu care-şi 
continuă liniștit cursul. Aceasta a fost duleeața, şi 

aceasta a fost forţa, acestui om mare“, 
Evenmenţe de primul ordiu, fapte de care e legat 

adânc numele generalului Averescu, au ajutat şi au 
sporit mai ales, patrimoniul, care a creat | această 

popularitate. 
Evident în primul rând, “trebuie să punem, acţiunea 

sa plorioasă, pe frontul armatei active, în tot cursul 

războiului. 

Comandant al armatei a II, aproape în tot timpul 

campaniei, el a avut arta de a şti să se facă iubit de sol- 

daţii lui, până la exaltare, Se petrecea acest fenomen cu- 

+103, comandantul - ârmatei, numai semăna cu condu- 

cătorul obicinuit al unei unităţi militare, ci părea a fi 

mai mult păriatele unei mari familii, în care membrii 
ei, erau legaţi de o dragoz te comună şi fanatică pen- 

tru şei. 
Nimeni nu a răspândit credin! a, în țară şi în toate 

celelalte elemente ale armatei, în puterea magică se 
numelui său, decât acești credincioși fii ai armatei a 

” II, care erau sub ordinele lui şi mai în apropiere de 
persvana sa. 

=
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Dacă e legenda militară, dacă simt suveniruri glo< 
rioase, scumpe fiecăruia din soldaţii marelui războiu, 
sare se împletesc, în cultul acesta nemărginit pentru 
an om, atunci fondul unei astfel de popularităţi, are 
în adevăr, în el, ceva, parmanent și indestructibil, 

Ra e mai presus da toate, e manifestaţie. naţională 
şi generală a întreg sufletului românesc din acea epocă, 

- În al doilea rând, nu puţin a contribuit, ea popo= 
rul să-și puie nădejdea cu atâta violenţă în Averescu; 
atitudinea sa, - energică şi curagioasă, în chestiunea 
păcii separate. Un sentimănt de admiraţie .ca și de 
recunoștință, i-a păstrat națiunea întreagă, pentru pur- 
tarea lui trţeleaptă în acele împrejurări. Dar aceea ce 
a întărit încrederea în el, e că in oursul acelei grele 
arizc, el știuse să vadă bine şi să judece exact situa 
iunea. Evenimentele ulterioare au dovedit că în ae- 
țiunea sa avusese dreptate. - ” 
Infundându-ne în interiorul Rusiei — cum cereau 

sei cari preconizou retragerea şi evacuarea Moldovei — 
am fi avut aocarta Ukranii şi a celorlalte provincii, 
cari au căzut sub puterea dizolvantă a bolșevismu- 
hui rus. 

Apărarea provinciilor alipite, expediţia de la Buda-: 
Pesta, ce ar [i devenit, fără acel sâmbure de stat, pe care 
Pam păstrat nevătămat şi fără acea armată, pe eare 
n'am consimţit s'o jeriiim, spiritului de aventură şi 
de criminală ușurință, al quasi-unanimităţii oamenilor 
noștri politici ? 

În conştiinţa poporului era adânc intrată ideia, că ni 
Weni nu tuferea mai mult, decât aceat soldat viteaz, 
biruitor pe toate fronturile, care se ducea e! „os dintâi 
cu ramura de măslin la inamic”, 

Cei mulţi şi cei simpli, şopteau cu înizigurare, că 
„Domnul Gineral” tace acest sacrificiu, pentru „copii 
hi”, cu care 'până atunci luptase. 

În adevăr, dureroasă a trebuit să fie clipa — pe care
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e descrie e] însuși — când Coatale Cisornin ln 11 Febeua- 
rie 1918, arătându-i masa unde cre închisă harta, eu 
așa zisele rectificări de graniță, ei nu are nici puterea să 
vadă atunoi această hartă și nici măcar să vorbenecă 
de ea. 

»Preferam orice, afară de amputarea $ării — spune ei, 
intenţionând în acelaș timp să demisioneze. Am fost pin 
Zonit la postul meu și am primit poate, dintr'un senti- 
ment, ştiu eu, datorit educației mele militare, cănsiderema 
că ar fi fost o dezertare de acolo de unda toţi spaneze 
că trebuie să rămân. Am rimas la post.” 

Când mai târziu, în Parlamentul din 1920. ua de- 
putat i-a amintit de această chestiune, reproşându-i 
asprimea unor cuvinte, rostite în aceași ocazie, ei răs 
punde ast-lel : 

__ „lată ce am spus la laşi: „Dozanilor, dacă vă doare. 
pa Dumneavoastră în suflet, astă-zi, de ceace se petrecea 
vă puteţi Dumneavoastră imagina, ce este în sufletui 

"meu, care am trista misiune, ca să'iau cuțitul și i 
tai din corpul maichii mele.“ lată ce am spus. Rrane 
cu moartea în inimă când vorbeam ; înză în cariera mea, 
au făcut școala de a-mi stăpâni sentimentele, şi că 
vorbeam, cu liniște... dar nimeni nu ştia, ce se petruoe 
în sufletul meu... După cum nu ştia un general rus 
eând ne retragem dela Biâicoi spre Moldova, ce se pe 
trecea îm conștiința mea, când îmi spunea: „Domnakh 
goucia:, am impresiunea că mergem la e victorie, me 
la o retragere.“ Vedea atâta liniște în fața mea 
fără să știe ce era în inima mea. Dumneata Dom 
nule Deputat, ai auzit cuvintele mele, ai văzut masca 
mea, n'ai văzut sufletul meu şi îmi pare rău.“ 

Țara tasă, țara tnțelegătoare, nu a uitat atitudinea sa 
demnă, inspirată de grija intereselor superioare, atunei 

când venind la ordinea zilii chestiunea ratificărei păci 
dela Bucureşti, a rostit în Camera dela lași, aceste 
cuvinte de protesturei
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„Guvernul dă păcii încheiate un caracter definitiv şi 
0 consideră chiar ca un fericit punct de plecare, pentru desvoitarea noastră interioară, Protestez contra acestui caracter ce i se dă păcii, în opoziţie 'absolută cu in tenţiunile celor care au început-o și mai cu seamă în opoziţie cu simțimântul milioanelor de Români, care au 
voit şi sutelor de mii care au făcut războiul. 

Singuri aceștia sunt în drept a-și spune cuvântul în 
această chestiune şi anume iprin g'asul unui guvern, - care să exprime voința liberă a națiunii, iar. nu prin 
acela al unui guvern, al cărui președinte este recoman= 
datul uneia din puterile cu care a tratati“ _ | Opera din iarna lui 1917 şi primă-vara lui 1918, 
națiurica întreagă, în toate straturile adânci, a înţe- 
les-o așa cum se cuvenea, în toată curăţenia inten- 
Hiunilor ei, dar şi în toată aspra ei necesitate. 

Ea a fost opera unui om de stat, care nu putea fi 
începută şi nici înfăptuită, fără autoritatea primului 
soldat al ţării, care se ilustrase pe toate câmpurile 
noastre de luptă. 

Actele: mari pozitive istorice, rămân ; adevăratul lor 
sens. nu-l poate șterge nimeni. Din ale nu se nasc 
popularităţile efemere, ci acelea care trăesc viu, or- 
ganic, în conștiința publică. - 

Nimic nu a avut darul să stârnească mai mult această 
popularitate, decât partea pe care a luat-o la cveni- 
mentele războiului, masa cea mare a ţărănimii noa- 
„„re, care era chemată, pentru întâia oară, să par- 
ticipe la viața publică a ţării, într'un mod intens,pria 
vărsarea sângelui ei generos. 

Cu instinctul sigur, pe care i-l dă experienţa sa ru 
dimentară, dar seculară, ea a recunoscut şi s'a ataşat 
cu încăpățânare de un om. Era acela cu care a venit 
mai mult în contact, în timpul războiului şi care a 
stat mai aproape de ea.
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Averescu a înţeles ce tezaur e în sufletul acesta sime 
plu şi ce fapte mari sar putea - săvârşi cu el. 

E sa pus dela început în serviciul aspirațiunilor și 
drepturilor ărăneşti, atât de. năpăstuite fe vechea Ro- 
mânie mică. 

El a-luat în mâini instrumentul - de: luptă, pe care 
împrejurările i lau dat făurit aproape gata. 

Intrat în viaţa politică, alos de colegiile ţărăneşti în 

mai muite județe, atunci când guvernul Marghiloman, 
luase angjamentul de-a nu ţin -seama de reformele 
votate de Parlamentul: din 1917, el vine în Camera 
dela lași, şi declară „că o asemenea lovitură arfio 
lovitură de statii 

La cât-va timp un proect da lege al aceluiași gu- 
vern, aducea. o ştirbire a drepturilor câştigate în ma- 

terie agrară. Averoscu susțin» dela tribuasă, teza, că 

„guvernul poate să ceară o nouă modificare a Constie 
tuţii, dar aceasta în scopui de a se lărgi, iar nici de 

cum de a se restrâaze, cesace s'a acordat d-ja.“ ” 
Marea chestie care domina însă, întreaga situație în 

ţară, după Unire, alături de problemele în legătură 
cu pacea generală, era problema improprietăririi ţă- 
ranilor. 

Siguranța internă, era în funcţiune de această gravă 
chestiune. Se cereau soluțiuni precise. | 

" Spiritele la sate, cu toate aparenţa contrară, erau de= 
parte de a fi liniștite. 
” Se părea că problema agrară departe de â fi făcut 
un pas înainte, prin reformele din 1917, abia începea 
şi drumul parcurs aproape n'ovoa nici o valoare, 

In Mariie 1919 generalul Averescu serie ; 
„„Guvernanţii scapă acest lucru din vedere ; ei sunt 

impresionați de faptul, că dau ceva ţăranului și ţă- 
ranul nu numai că nu se repede cu recunoștință să 

primească acest ceva, dar chiar întoarce spatele 
dând din cap, în care se îmvârieşte de sigur, acep 

42
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tica. dar foarte răspândita formulă: far am tos$ 
păcăhţi ! a a 

A cui e vina? A celor „cari au făcut promisiuni 
„riscate... "Țăranul care înțe'egea obştea, când era 
vorba de arcniări, când i s'a spus, că prin obşte: sa 
va împroprielări, a văzut în obște o dezamăgire și a 
bănuit o amăşire”, 

Deveni ast-fe! partizanul împroprietăririi individuale 
imediate, sinvura măsură dictată de împrejurări, care 
putea da incredere ţărănimii, în marea operă de Stat 
a improprietăririi, a cărei efecte, nu dăduse roadele 
aşiepiale, . | 
_G:nesalul Averescu rămâne ca autorul împroprietă= 

rirei individuale a ţăranilor. El a văzut. în obște un 
miiloc de exploatare şi de presiuue administrativă sau 
politică. Increzător in puterile ţăranului şi în îmbol= 
du! său pentru muncă și o viaţă mai bună, el a în: 
tărit ideia proprietăţii individuale în țară, proclamând 
necesitatea urgentă a dusfiinţării obştiilor la sate. | 

Omul. de stat vedea în această măsură, soluţiunea 
ratională a unei probleme, omul însă, avea inima sa 
îndreptată, către această pătură mare, căreia războiul 
nu-i dăduse, măcar satisfacţiunea sufletească, la care-i 
dădea dreptul, necazurile, ce. i-le produsese atât de 
mult, în trecut, marea problemă a pământului. 

Nimeni n'a descris mai duios și nu a arătat ţăranului 
o admiraţiune, ma: sinceră pentru calităţile, pentru vir= 
tutile lui decât Averescu, El 1] vede, în adevăr mare 
în suferinţă: | 
„Lam văzut în toate acesta împrejurări grele — scrie 

Averescu — şi în multe altele nenumărate... Şi în tot- 
d'auna am citit în ochii iui. acelaș şi iar acelaş lucru; 
pe fața lui. aceași şi iar aceiaşi expresiune i resemna- 
țiune, încredere şi o dulceaţă melancolică luminată de 
icăriri arzătoare | E | 
„Nici una semn de nemulțuraire, nici o urmă de pro*
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testare, de abia dacă sulerințela fizice, îi smulgeaa 
câte un văetat înăbușit, 

De abia dacă irupul câte odată mărturisea că du- 
rerile sunt covârșitoare. Suilztul însă niciodată; s'a 
menţinut necontenit sus, sus de tot, şi s'o mărturisim, 
s'a menţinut sus, de-asupra noastră a tuturor!”. 
- Făcând o critică generală a dzsvo'tării întregii ncas- 
tre civilizațiuni, el ajunge la următoarele triste con- 

„ Btatări, | 
Aceste constatări sunt o biciuire sângeroasă, a regi- 

mului nosiru politic din trecut, responsabil de această 
stare de lucruii, dar şi manifestarea solemnă a intere- 
sului adânc şi a dragoslii constante, ce o poartă ele- 

mentului de la ţară: 
„Pe când avem instituţiusi din cele mai înaintate și 

în viaţa noastră s'au introdus obiceiurile cele mai rafi- 

nate din ţările îmbătrâvite tn civilizaţie, la doi paşi 
avem contrastul isbitor al celei mai vinovate nepăsări. 

Căci nu trebuie să închidem ochii, asupra faptului pe 
care lam mai semnalat, că la puţini kilometri de cen= 

trele în care au pătruns razele binefăcătoare ale civili- 

zaţici, sunt sate în care lopuitorii se adăpostesc, se îm- 

bracă şi se hrănesc, nu mai bine ca pe timpul lui 

Ştefan cel mare. 
" Caompar, din punctul de vedere al progresului, țara 

noastră, cu o evloană în marş, a cărei avant-gardă a 

lăsat atât de mult grosul înapoi, în cât nu ex stă nici 

o legătură între cele două părţi ale ei; știință, progres; 

confort: în avant-gardă ; viaţa primitivă, analfabetism; 

molime, ca: tuberculoza, sifilis şi febră palustră: în 

grosul naţiunii. S'a muncit, dar s'a munrit mai cu 

seamă pentru minoritatea care constitue avant-garda 

pe calea progresului şi s'a neglijat peste măsură gr 

deşi în toate programele partidelor politice roca dale lele 

cele mai generoase, dar tot pe atât de mincinuase, erau 

făcute pentru el
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„Rolele unci asemenea activităţi s'au arătat în toată 
giciunea lor, atunci când în acea supremă încercare, 
prin'care a trecut Țara în război, salvarea era în efor- 
Sul grosului naţiunii”, 

NI. Democraţia, 

Urul din ultimi soldați ai armatii imperiale franceze; 
fostul Ministru de Război, Generalul de Galiffet ar fi 
spus odată, că „armata şi democraţia sunt doi termeni 
tare se exclud”, | | 

Războiul european şi evenimentele, care l'au însoțit 
au răstusnat complect aceste vechi teorii, - | 

Armatele moderne au fost marile laboratorii, unde 
-B'au urzit marile democraţii, care au apărut după ultima 
criză europeană. ii 

Curenteie populare demosratice, pretutindeni după 
război, în Europaşi-au avut leagănul lor, în sânul arma= 
teior combatante. . 

Aco'o sau plămădit toate forţele active, care -au răs= 
turrat vechi'e regimuri şi au creeat pe cele noi. 

Cu excepţia marilor democraţii tradiţiurile din Franţa 
și Anelia pretutindeni_ din “frământarea armatelor în 
război au ieșit curentele care au creat-o nouă stare de 
lucruri, - 

Ca şi armatele napoleoniene la începutul secolului 
„recul, care au rărpâadit pe continent, în. msârşul lor 
te.umtal, ideile revoluţiuni iranccze, tot așă un secol mai 
târziu, armatele care au participat la conilagrația generală; 
aveau să arunce sămânţa revoluții și a noilor. prefaceri, 

Răsturnârea regimului țarist şi revoluţia rusă, nu e 
atâta opera partidelor din stânga, câte mai ales, opera războiului şi acţiunea armatei, A 

Toţi istoricii în această privinţă sunt de acord. Am 
ploarea mişcării revoluționare şi estastrofa în care sau 
prăbuşit toate forţele de viață ale imperiului cus, sunb
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rezultatul frigurilor care au cuprins în mod latent şi au 
isbucnit apoi cu violenţă, în uriaşul organism al armatei 
ruse, incă dela primele înfrângeri. 

Boala mos:ală, epidemia ce îatalism şi de misticism, 
caracteristica rasii, au subminat; sufletul ostașului după 
trei ani de război şi de repetate înfrângeri. | 

In Rusia, la declararea, marii crizi interne, nu existau 
decât două categorii de conducători politici. 

De o parte vechea birocraţie şi marca funcţionărime 
ţaristă, care-și perduseră autoritatea, prin înlocuirea 

- regimului, | , 
De alța “nouile forţe moderate, care neavând autori= - 

tate, au fost-date repede la oparte şi locul lor, lau luat 

elementele, active revoluționare, care au înţeles, că cheia 
situaţiuni, pentru a se putea menţine, e să acţioreza 

direct asupra moralului și sufletului armatei, pe carei 

cunoşteau şi îl înțelegeau foarte bine. 
Revoluţiunea rvsă în ciuda aparenţelor, a pornit de la 

armată. Ea i-a întărit poziţiunea și i-a lărgit baza. Con- 

ducători noui Rusii cunoscând suiletul armatii, nu aveau 

pe buze de cât strigătul de pace al ei: pace fără anexiuni 

pace cu ori-ce preţ, cât mai repede. 
Vecinătatea Rusii, de căre ne legasem în acelaş timp 

soarta, în cursul războiului, a exercitat, asupra stării 

de lucruri de Ja noi, o influenţă covârșitoare, 

Europa întreagă s'a resimţit de pe urma acestui eve= 

nimunt şi catastrofa politică şi militară a Germanii, sunt 

oameni cari cred, că este mai curând rezultatul direct 

al revoluţiuni fuse, de cât al victorii aliate, 

Dacă victoriile lui Foch au sdruicinat moralul arma= 

telor germane, nu e mai puţin adevărat, că lovitura 

decizivă le-a dat-o, noul spirit, care există la spatele 

trontului, importat- direct din Rusia și care avea în cu- 

rând să cuprindă şi cea mai mare parte din elementele 

active ale trupelor, care se retrăgeau în grabă prin Belgia 

şi Lorena, .
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. | 

Ca atât mai mare a trebuit si fie influența asupra 
noastră, cu cât eram un popor de țărani cu o civilizaţie 
tânără, fără tradiţiurni mari, ca problems politice şi 

__ sosiale asemănătoare, cu dazastre militara dureroase şi 
pduţi, ca o insulă strânsă între puhoiul slav, în efer- 
vescenţă revoluţionară și dușmani noştri nesăţioşi înge- 

taţi do pofte da cucerire. . 
Revolujiunea rusă era un uragan prea mâre, pentra 

ca suflul năpraşnic al ei să nu răscolească și să aprindă 
toate durerile, iritână rănile noastre deschise și încă 
sângerânde, 

Luraea politică, vechile cadre guvernamentale își per- 

duseră complect autoritatea şi încrederea populară, île 
„erau făcute răspunzătoare de toate nenorocirile și tot 

oiial cădea asupra lor-Nouile formaţiuni politice sau 
nouile partide erau inexistente, sau prea slabe, pentru a se 
pune, în capul unei ast-fel de mișcări, 

Armata singură cra chomată să joace rolul principal în 
as-menea împrejurări, Ea avea sufletul ei, tendinţele ei, 
voința sa hotărâtă, peste care nu se putea trece. 

Maximalismul rus a pus stăpânire — în imperiul ve- 
cin —la timp pe acest suflet şi Va exaltat. 

Sufietul deosebit al armati noastre, trebuia să-și gă- 
scască exponentul ei. El trebuia să-i tă!măcească ideo- 

logia sa sănătoasă. Să-i fixeze credința gi să-i dea impul- 
siunea necesară în lupta cea nonă. 

Cn-entul format în oştire avea să fie hotărâtor, Ei 
avea să dea tonul în ţară, Aveam să fim aşa — și nu 
alt-tel — cum se va orienta această mișcare spontană 
a luptătorilor noştri, care lorma masa mare, activă 
energică şi oțelită a.naţiuiii. Curentul era prea puternic 

şi pornit ca săi se reziste, 
Dar armata noastră, cu toate încercările şi suterințele 

grozave prin caro trecuse, își păstrase intact idealul ei 
„militar 

Onul care avea s'o reprezinte trebuia să concihaza
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aspirețiunilo ei spre mai bine, revoltele sale surde, ex= 
plozia sa înăbușită pentru abuzurile, şi greşelele comise, 
în acelaș timp, trebuia să rămână statornică credințelor 
sale ostăşești, So 

Aceasta a fost secretul rezietenţoi noastre. Aceasta 
a fost elementul determinant al victorii, atunci când 
siorțările încununate de succes ale aliaţilor noștri, ne-au 

permis-o. . 
Omul pe cara şi l-a ales ea, a fost un militar încercat 

ale cărui simpatii şi înţelegere pentru mase, a fost unul 
din punctele cardinale ale intregii sale activităţi, 

EI încarna apiritul „naţiunii armate” în unanimitatea 

impresionantă a ei. . A, 

El era representantul nouii ideologii născute în tran 
şea sau în spitalele de la spatele froatului, 

EI în dar şi părintele nouii democrații române, 

Armata şi democrația nu mai erau — după afirmaţis 

lui Galittet — doi termeni cari ge exclud, ci două no- 

ţiuni care se complectează, se îmbină îericit, pentru a 

realiza înţelesui nou şi fecund, pe ca'e i-l dădeau noile 

împrejurări, ideii democratice, | 

„In mijlocul frământărilor din război, — scrie gene- 

ralul Averescu — conştiinţa generală şi-a dat seama, 

că răspunderea nenorotirilor prin care treceam se datora 

mentalităţii oamenilor, cari au avut destinele ţării, pe 

mâini, adică, partidelor politice cari au cârmuit ţara 

până la război. 
S'a născut atunci dorinţa netoîrânată de a se rupe 

cu trecutul şi de a porni pe o cale nouă în viaţa poti- 

ţică. Această dorinţă a fost generală, -căci s'a manites- 

tat deodată în toate păturile naţiunii, atât în teritoriul 

ocupat, cât şi în cel stăpânit de trupele noastre. 

„Pentru motive, cenu le voi examina aici, dar card 

constitue una din cele mai interesante şi mai cur'oase 

probleme de psihologie a masselor, privirile tuturor ace
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Bor. cari au fost luaţi de noul curent, sau îndreptat . 
asupra mea. a 

Am crezut că m'aș fi făcut vinovat de adevărată lipsă 
de iubire de ţară şi de neam, a nu. primi steagul, ce 
Ii se punea ca din senin în mână, 

Sunt și astăzi convins, că ar fi fost una din cele mai 
mari primejdii, dacă aş fi lăsat la voia întâmplării acel 

viguros curent, care alunci era gala să se rostogolească cu 
aceiaş uşuriniă, pe direejiuni sănătoase ca şi pe povârni- 
şuri dăunătcare ării”. 

„Armata — care singură avusesc delegaţiune dela na- 
țiunea însângerată şi suferindă — alesese şeful, căpe- - 
tenia mişcării, ceea ce în asemenea cazuri, are o im- 
portanță deosebită. 
Armata însă, păstrase Şi unitatea mișcării, omogeni- . 

tatea desăvârșită a ei. 
Aceste două mari avantagii, aveau să fie lovite cuo 

mare furie, desfășurându-se o activitate de neînchipuit, 
de către adversarii fireşti ai mișcării, 

Partidele vechi — în spacial partidul liberal — care 
socoteau a îi reprezentanţii veritabili — singurii chiar — 
ai ideiei de stat, au combătut această mișcare, care 
luase denumirea „Liga Poporului” şi pe: Preşedintele 
ci, în numale intereselor superioare de stat și al -perico- 

lului ce prezentau. 
Politica aceasta pe care Reacţiunea. a dus-o până în 

preajma venirii cabinetului Averescu la putere în 1920, 
a fost una din cele mai mari greşeli, care s'au comis 
vre-odată la noi. 
Combătând „Liga Poporului” în numele intereselor 

superioare de stat, au ajuns la un rezultat tocmai con- 
trar: au compromis aceste interese şi au pus statul în cea 
mai mare primejdie, prin întărirea și chiar prin creearea 
„din bucăţi” a extromismului, necunoscut până atunci 
la ni, 

Se știe că extremismul e e flnare care apare mai
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ales la începutul mişcărilor democratice şi ea crește 
atunci cu o violenţă toxică şi cu o iuţeală vertiginoasă, 
Ducând luni de zile lupta împotriva mişcării cun= 

duse de generalul Averescu, partidul liberal n'a vă= 
zut, că lucra în realitate „pour le roi de. Prusse“t 
adică pentru elementele. extremiste ale valului demo- 
cratic de după război — care singure puteau sdrun- 
cina din temelii statul nostru anemiat prin război şi 
prin invazie. . 

La oraşe au preparat în mod sigur ascensiunea — 
prin o serie de măsuri nenorocite — comunismului 
revoluţionar, iar la sate, a ţărănismului de ciasă, în 
dorința de a-l opune „averescanismului,t în alegerile 
din 1919. 

Ambele aceste curente extreme — unul având re- 
prezentanţi în guvern şi Parlament,. cel'lalt având or- 
ganizaţiuni de luptă, în principalele administraţiuni 
ale statului — aveau să arunce ţara, unii prin acţiunea 
lor de guvern, alții prin stradă, într'o criză aşa de 
gravă, în cât a fost un adevărat miraco!, că societatea 
noastră a putut să scape fără sguduiri sângeroas€. 

Pe lângă marile greșeli ale războiului, partidul li» 
bera! a adăogat, în politica internă, și pe aceasta. 

Consecințele politice ale acestui act—a cărui “răa- 
pundere în fața Istorii o poartă întreagă partidul li- 
bera! — au influenţat grav, întârziând și chiar com= 
promițând, rezolvarea tutulor problemelor noastre de 
stat — fie ele economice sau politice după război, 

In primul rând însă au dus la distrugerea ordinii in- 
"terne, întrun moment când utilajui nostru economio 

era aproape desființat, când împroprietărirea era un 
prilej de nemulțumiri şi de agitaţii la ţară şi când 
graniţele noastre teritoriale nu erau fixate, iar cele 
suileteşti nu erau încă dărâmate. 

Curentul extremist în marea mișcare democratică, 
aşa cum a luat naştere şi a'a desvoltat, a fost în rea=
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State, acțiunea operii nefaste, În politica țării, a par- tidului liberal dela război în coace, după cum vasta mișcare democratică sub conducerea lui Averescu, era produsul natura! a unei lupte de mai bine de un de- „Ceniu, pe care conştiinţa publică o ducea; în mod la- tent, impotriva abuzurilor politicianismului, a teroarii; a crimelor şi a greșalelor, „Care su culminat mai ales în epoca neutralității şi a 'războtului. 
Acest amestec violent şi continu, îm politica ţării, a partidului liberal, ne-a dus la o fărimiţire a forţelor, la o frământarea internă, fără precedent, în istoria po- litică a unui stat, când după evenimente, de o aşa sgu- duitoare importanţă, ca războiul şi Unitatea: Naţională, era mai ales nevoe, de o perioadă de linişte şi de con- sohdare, singura pri: Inică' muncii: în tonsive, 5 
leşini din armată şi punându-se în capul: „Ligii Poporului, generalul Averescu a înțeles, să dea miş- cării pe care o conducea, un caracter de aventiră răz- boinică sau de răzbunare violentă” împotrivă nedreptă- ților ce i se făcuse în trecut? A urmărit o acţiune personală prin aşezarea unui regim personal sau a vrut în adevăr, să întăptuiască o mare operă, durabilă, de stat? A axât el obiectivitatea necesară omului da stat, în vălmăşagul acela de patimi, să dea orientarea, bună şi folositoare, interesului obștesc? 
Spiritul său de moderaţiune, vederea sa cuprinză- toare, ” energia și sublima sa dezinteresare, niciodată nu s'au manifestat mai strălucit, decât în cursul lup- telor grele pe care le a dus în 1918 1919 şi 1909. | „ Ridicând un drapel, el Îşi dă seama de toată mi- reția momentului, şi cu acea forţă de.concisiune şi cu elevațiune de gând're, pe care o au numai bărbaţii, care au meditat indelung asupra evenimentelor, el fore „mulează de la inceput, termenii problemii şi îşi trage “Îmitele acţiunii sale. Si 
ln manitestul jansăt Ja înființarea „,Ligii,e la x4 

E
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April 19718, publicat în ziarul Indrepzarea, el începe, cu 
aceste cuvinte, de o putere de evocare şi de analiză 
-xemareabilă, eare deiirește perfect mişcarea, pe care e 
reprezintă s . N _ 

- „Asemenea vuetului surd prevestitor de mari cutre= 
mure, care pornește din edâncul pământului, se ridică 
azi din sânul Națiunii, un murmur sub formă de una- 
nimă protestare, împotriva stării de lucruri la care 
ne-a adus viaţa noastră politică de până acum. 

Din toate păturile sociale şi mai cu seamă din sânul 
masii poporului nostru, se manifî:stă, sub diferite forme 
şi diferite moduri dorinţa spre o îndrumare mai'bună, 
mai sănătoasă, mai dreaptă, mai conștientă. 

De ani de zile, acei care pe temeiul Constitujiuni 
noastre falșificate, au avut ţara pe mâini, în lac ce 
a îi mandatorii naţiunii pentiu a îngriji de nevoile ei, 
s'av ridicat ca stăpânitori ai țării, spre. folosinta lor, 

„„Dacă nu se pune capăt acestui fel nenorocit de 
a conduce treburile ţării, rostogolirea în prăpastie a 
siguă.“ 

Siăeitul acestei. stări de lucruri, el însă nu-l vede, 

decât. pe edi paşnice, prin aplicarea legii şi a unei 
evolu!iuni normale. | 

„Deşi răul este adânc înrădăcinat, totuşi, am cre- 

dința că îmcă îndreptarea dorită se mai poate obţine 

fără sguduire, fără sbuciumare, pe căile consimţite 
de puterea legilor”. o 

Guveraul „Averescu este reprezentantul caracteris- 
tic al democraţiei parlamentare. , 

La noi el poate îi socotit ca cel dintâi om de stat, 

care a încercat — cu mijloace mari şi eu șanse de 

reușită — să facă din regimul nostru parlamentar Q 

realitate, asigurând astfel guvernămi ncactre de stat, 

o buză largă democratică. deci mai solidă şi mai ie 

cundă în rezultate, ca cea din trecut, 

B
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Faptul acesta în istoria noastră politică constitue o 
adsvărată revoluţiune, - 

în calca ei, au stat vechii reprezentanţi ai colegiilor 
cenzitare coalizaţi în puterea instinctului de conservare; 

“ca. şi 'reprezentanţii valului dezordonat al democraţiei 
revoluţinnare, partizani ai „violenţei sau numai ai dic- 
taturii de clasă. 

Sprijinit pe voinţa unanimă. a maselor de la ţară, 
el putea concepe un asemenea plan grandios, de aşe- 

„zare a întregii vieţi constituţionale, pe - bazele unui re- 
gim parlamentar real și sincer, 
Momentul nici odată nu părea mai prielnic pentru 

întăptuirea uni asemenea opere, care ar fi fost în ade- 
văr cea mai măreaţă şi statornică cucerire a demo- 
craţiei româneşti. 

Popularitatea compactă, prestigiul imens de care se 

“bucura “generalul Averescu în sânul maselor, ar fi 
putut asigura de la început vieţii noastre parlamen- 
tare, o stabilitate, o omogenitate şi 0 vigoare creatoare, 
păşindu-se cu-curaj pe calea înfăptuirilor pozitive şi a 
consolidării interne delinitive, înlăturându-se frămâată- 
rile sterile, ca şi extremismul, care fatal caută, să se 
strecoare la ori şi ce ocazie, în asemenea împrejurări, 
Democraţia așezată a Ardealului, alături de demo- 

craţia ageră, cu simţul practic și eu iubire de disci- 
plină a Vechiului Regat, ar fi putut în comun asigura 
o operă trainică, dând instituţiunilor noastre funda- 
mentale, adevărata lor valuare şi întreg prestigiul e) 
care trebuie să-l aibă. 

Generalul Averescu în „prevederea unei asemenea 
soluţionări a problemii, nu voise să dea forma rigidă 

"de partid, încă de. la început, mișcării îo fruntea că- 
reia se pusese, 

Voind să dispuie de elemente politice cu experienţă, 
eu autoritate incontestabilă, ceva mai mult, dorind să 
lase Adunărilor legislative viitoare, libertatea de ași
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desemna curentele şi de a-și indica exponenții, nu con= 

simțise la crearea unei organizaţiuni unitare de partid; 

ci aruucase bazele unei Ligi, în care puteau să intre 

„toţi oamenii de bine din ţară, independent de clasă 

socială şi culoare politică”. 
EI întrevedea pariamentarismul,. în forma lui cea mai 

bună și mai sinceră şi nu voia să impue, pe calea unor 

deciziuni din afară spiritului de libertate şi unitate or- 

ganică, care trebuie să domnească în sânul unor ase- 

menca Adunări. 
O politică de stat însă — îndrăzneţ concepută şi ener- 

gic condusă —i-a stat de-a curmezișul și s'a opus de 

la început, sforțărilor lui sincer democratice, şi ue o 

largă perspectivă de viitor. Ele depăşeau interesele 

momentului şi căpătau valoarea educativă a unei orien- 

tări democratice şi constituționale a vieți. noastre de | 

stat. 

„Ei bine, ne-a fost dat-să auzim — spune Averescu; 

întrun discurs în IQIQ — pe unul dintre cei mai de. 

seamă oameni de stat, spunând că formula pentru a 

guverna România, este Regele şi Dorobanţul. CâL 

vreme zilele au fost senine, cât n'au fost; turburări 

mari, barca statului a putut să meargă, să ne dea ilu- 

zia că ceea ce clădeam era progres'şi înflorire şi să 

nu se bage de seamă că elădim pe nisip. 

Indată însă ce s'a întunecat cerul, îndată ce s'a ară- 

tat un' pericol, o greutate, cu care a trebuit să ne mă- 

surăm, îndată s'a văzut în ce rătăcire grozavă eram 

şi cât de îalşificată era viaţa noastră paltică.” 

Nu ne este ertat acum, când a trecut peste noi marele 

-văzboi, care ne-a zguduit în așa grad, în cât a făcut 

“să iasă la iveală până şi cele mai ascunse răni ale 

organismului nostru politic şi social, să nu schimbăm 

formula veche... : 

Domnilor, între factorii care fac o ţară mare; eu 

cred că alcătuirea lăuntrică, este mai covârşitoare de
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cât întinderea Truntariilor,.. Și primul lucru care era 
de făcut în această direcţiune. cra de a se întrona le- 

“galitatea. de a începe să simțim, că trăim într?o ţară, 
care are legi și în care legea se respectă. 

” Făcârdu-ne edoul simţământului general, am cerut 
reîntronarea Constituţiei, reeducerea la viaţă a factu- 

"rului celui mai important constituţional, adică a Par: 
lamentului”, 

Această poiitică sănătoasă de stat, care urmărea aşe= 
zarea temeinică a unui regim parlamentar sincer, în noul 
cadru al statului românesc întregit, dotat cu instituţiunile 
cele mai libere și mai înaintate, a fost isbită greu prin 
două acte, care vor apăsa veşnic asupra ideii parlamen- 
tare la noi, ca o piatră funerară 

In toamna lui 1919 s'a imaginat pentru prezidarea 
alegerilor generale, un guvern de generali, cu scopui 
evident de a exercita o presiune morală sau materială 
asupra alegătorilor, ceea ce a avut de rezultat, că ma- 
joritatea corpului electorat s'a abținut voluntar de la 
alegeri. Ast-fel primul parlament al Românii mari, nu 
era adevărata expresie a voinţi şi conștiinţii maselor. EI 
era născut dintr'un accident — fără să fi urmat fazele 
normale ale unei desvoltări naturale — deaceea nu putea 
avea nici puterea creatoare și nici forţa morală, pentru 

„a-şi îndeplini misiunea pentru care fusese chemat. 
Alegerile din 1919 în condiţiunile în care tr&bueau efee- 

tuate aveau ca scop, întâi de a distruze sau de a da 
cel puţin o lovitură grea „Ligii Poporului” şi în al doilea 
rând, ncreușind acest lucru, cra să constitue o diversiune 
utilă sau în ori-ce caz o încercare abilă, de a descuraja 
masele, de a le îndepărta obosindu-le, de a tot privi, 
spre Generalul Averescu, 

Primului Parlament al Românii-Mari, în loc să i-se 
dea toate garanţiile de seriozitate şi de sinceritate, pe 
care trebuia să-l aibe, de oare-ce el reprezenta un Înce= 

„Dub dociziy, de care devindea întreăga noastră desvolare
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ulteriori, a fost săpat, viciat de la bază, pentru ca'ef 
să se poată prezenta în condițiuni dezavantagioase în 
“fata ţării și co discreditul moral şi pilitic, să se lege 
de la primii lui pași, 

Regimul nostra parlamentar, departe de a i se des- 
ehide în mod larg porţile, era prin această teatativă, 
dacă nu sugrumat şi ucis în faşă, dar'cel puţin contra 
făcut și falsificat în esenţa lui, chiar de la origină. 

Planul conceput de Averescu, de a introduce regimul 
parlameatar sincer a fost pentru a doua oară pus în 
eşec, atunci când camerile alese în 1920, după vo acti- 
vitate rodnică, au fost dizolva'e înainte de termen, 
înainte de a se fi făcut măcar strigăril€ pintra modifi- 
carea Constituţiuni, .: E a 

Forţele oculte din această ţară au fost şi de astădată 
mai tari. Ele s'au opus la întronarea unui regim nou, 
sănătos, statornic. | | 

Dacă statul în desvoltarea lui, în ordinea care ircbue 
să existe în cuprinsul lui, în progresul material și eco- 
nomic, pe care e dator să-l realizeze, a pâgubit enorm, 
adoptându-st o asemenea linie de conduită, din punct 
de vedere moral și democratic, ţara aceasta, a suferit 
on adevărat dezastru, 

Se vor mai putea repara vreodată urmele nefaste 
ale acestui politici de stat, care s'au opus în mod 
sistematic şi cu succes orientarii democratice, pe care 
Averescu a înrercat-o după ră/boi? 

Această problemă cardinală a vieţi noastre de stat, 
nu a puiut fi rezolvată într'o epocă favorabilă şi într'un 
moment prielnic adică la începuturile unei mari mişoări 
politice, însuileţită de un spirit de moderaţiune şi de 
o unitate de simţiri, aşa cum nu s'a mai văzut în 
“Istorie. | 
__ Această operă se putea totuşi întăptui. Democraţia 
War fi putut așeza pe baze statornice şi regimul nostru
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periamentar, ar fi putut deveni pânâ în cele din urm 
o realitate. - Di 

Prin ce mijloace? RR _ 5 
Generalul Averescu de Ja început sa declarat advers 

sar al loviturilor de stat, al metodelor violente. 
„El e prea tilusof, pentru a fi ispitit de succesele ră- 

sunătoare ale unei dictaturi vremeinice şi e prea iu- 
bitor de ţară, ca să-i impue noi sacrificii și s'o mai 
împingă la experiențe costisitoare, după jertfele ne- 
numorate. ale războiului şi a doua zi, după apoteoza 
unit&ţi naţionale, e | 

Intr'un moment când în Europa întreagă, estremismul 
părea a fi mai stăpân ca oricând pe situaţie, când 
dicta guvernelor gi poruncea Parlamentelor, când spi- 
ritul de aventură şi de cucerire uşoară și violentă a 
putcrei, era o lege generală, un om în fruntea unuj 
curent formidabil de opiniune publică, în a tot puter- 
Dicia popularități sale, scria în primă-vara lui 1919 
acuste rânduri, ca o condamnare a reg;murilor perso= 
nale şi loviturilor de stat, pe care el le putea provoca, 
ascultând de ambiţiuni secrete, prin singura voinţă sau 
hotărârea sa. 

Ele explică mai mult ca ori-ce fondul adâne demo- 
cratic al acestei . personalităţi, a cărei educaţiune şi 
cariera militară nu a putut înăbuși cu nimic din aspi- 
raţiunile generoase ale unei democraţii, care preferă 
respectul dreptului cultului ilimitat al forţii. 

„Ori-care ar îi cauza— scrie Averescu —odată ordinca 
răsturnată, patimele se dăslănţuese şi însăşi nesiguranța 
zilii de mâine, împinge pe uzurpători, sub aparenta 
legitimă a apărării, mai departe, la acte de adevărată 
violență agresivă. 

Odată pe acest povârniş lovitura de stat îşi seme- nează singură condamnarea. 
Cecace se ia sau se impune prin violent: nu se poate menţine: decât iarăși prin violență..e



În orice caz la sumarea istorică a faptelor se gă: 
“seşte ca rezultat: o serie de zbuciumări, în cele mai 
“ericite cazuri, nefolositoare, iar nu rare ori dăună- 
toare, fie chiar trecător, evoluării normale a vieţii 
obşteşti.“ _ 

Și mai departe: Na 
; Druck bringt gegenâruck | herbei, De aici nu 3 

putut eşi până acum încă istoria. Conștiiţa generală 
poate amorţi pentru cât-va timp, sub cutele “copleşi- 
toare ale evenimentelor strălucite, ea nu se stinge cu 
totu! şi mai curând sau mai târziu, la cea mai mică 

vibrare, se redeșteaptă şi se redeșpteaptă nsîndură: 
“toare. Indiferent dacă plătese nota vinovăţii, violen: 
țel: îndurate se răzbună. Când? Nu importă. Totul 

se reduce la o chestiune de timp.“ 
Şi amintindu-și, de lovitura de stat dela 18 Brumar 

1799, ei spune despre cariera lui -. Napoleon, aceste 
cuviute: 

„Eternul fapt, cine seamănă vânt culege furtună, 
de care nu a scăpat nici îndrăsnețul dela Brumar; 

- căci şi la dânsul, în dosul unui frontispiciu orbitor, se 
ascundeau oculte dorinţe egoiste, Nici chiar putere 
geniului nu este deci un scut împotiiva fatalilăţii is- 
torice,i* * 

IV. Opera de guvern | 

Dar omul de stat, se vede mai ales, în acțiunsa fu. 
dozitivă de guvernământ, aturci când învestit cu au- 
toritalea politică. şi îndeplinătatea răspunderilor, e 
chemat să facă față situaţiunii, să ia initiative, să 
imprime direcţiuni, şi să determine rezultate. 

_ Generalut Averescu dacă a ştiut canaliza și domina 
un curent de opiniune. dacă a putut fi omul care să 
ridice entusiasmul maselor. pentru persoana lui, până 
la tanatism, în politica de rea'izări, de înfăptuir: prăc: 

13
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tice, în opera de guvern, îşi va da toată măsura sie 
periorităţii sale, 
"Luni de zile fusese atacat şi prezentat ca un agi- 

- tator de ocaziune, un Boulang:r, care exasperând pa- 
siunile populare, va fi — odată ajuns — în fruntea gu- 
vernului, un pericol pentru stat și o decepţiune pentru 
toată lumea. 

Cardinalul de Richelieu, care avea în afacerile de 
stat destulă experienţă pentru a avea o opiniune în 

“această d-licată materie, spunea! ” - 
„Sunt anume împrejurări, când nu e permis să se 

delibereze prea mult timp, fiind-că natura afacerilor 

nu o p-rmite.“ | 
Niciodată o guvernare, n'a fost pusă în așa îinpre- 

jurări, încât să se poată delibera mai puţin, fiind-că 

natura gravă și urgentă a afacerilor n'o permitea, de 

cât cea dela 1920. a 
Niciodată ţara noastră nu sa găsit pe pragul unei 

catastrofe mai sigure, aruncată în plin haos, cu ger- 
menii disoluţiunii şi descompunrrii interne - întrun 
progres mai înfricoșetor, cu o situaţie morală şi ma- 

terială, care părea chiar celor mai optimişti, fără ieșite, 
decât în ac le zile apăcătoar: -! primăverii lui 1920, 

Partidele noi în inexperienţa lor — dar mai ales în 
zăpăc ala în care le aruncase hârţuiala Partidului li- 

beral în Parlamentul din 1919 — dăduseră faliment 

în opera lor de guvern. 
Generalul Av.rescu, care a încercat să le dea aju- 

tor, acceptând Ministerul de Interne, după câte-va 

zile a trehuit să se retragă, arătând d-lui Vaida, 

Preşedintele de Consiliu, motivele demisiunii: 
„După convingerea mea: nu este vremea să facem 

încercări și experiențe. Țara are im ,erioasă nevoe de 

an guvern tare, compus din oameni experimeutaţi şi 

sprijiniți pe o majoritate compactă, omngenă şi fără 
elemente dizolvante în ea, pentruca să înceapă să lu=
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eveze serios cât mai acintârziat, potrivit aşteptării 

gencrale.“* | 

Partidul liboral răspuszător de situaţiunea generală, 

era acum, mai ales vinovat, şi de atmosiera încărcată 

politică, care era datorită tot uneltirilor și intrigilor din 

trecut alt lui, prin diviziunea întreţinută între partide. 

_ Noul guvern prezidat de Averescu, avea să ducă 

lupta, pe mai multe fronturi. 

Situaiiunii, nu îi se putea face faţă, la voia întâm- 

plării, împrumutând atitudini de circumstanţă, ci în- 

+run spirit hotărât, serios, după un pian aplicat cu 

ioală vigoarea, repeziciunea şi supleţea necesară,. 

Nu cra o operă improvizată, de expediente cu mij 

loace în pripă —care se cerea acum — şi care ar fi 

făcut impresiunea, - de slăbiciune, de dezorientare şi 

mai ales ar fi probat, lipsa, unui climent esenţial în 

“asemenea împrejurări, de forţă şi în primul rând, de 

forţă mora'ă. 
Nou! Prim-Ministru departe de a debuta prin în 

consequenţe, el ţinu drla inceput să se arate statornie 

ideilor:şi tendințelor, pe care necurmat până atunci, le 

apărase în opoziţie. Ă 

ZO mişcare politică ca aceasta — declară a doua zi la 

putere — născută din trămăntările timpului, nu poate 

îi călăuzită în acţiunea sa, decât de principiile născute 

cle însăşi, din aceste frământări, 

Masa poporului simpistă şi onestă în sentimentele 
ei, ru are nici o îndoială asupra sentimente:or ŞI cre- 

dinţelor noastre, și de aceea ne acerâă încrederea, 
De sigur că orice atentat la siguranţa statului 86 VS. 

izbi de pavăza iubirei noastre conştiente de ţară”, 

lar în doslaraţia pe care o face în Cameră în numele 
guvernului. dându-și scama de greutăţile po care le 
are de învi:s, et ni sc sficste să arate, care e răul cel 

mai răspândit în situația de atunci şi do care parea 
se teme mai mulţ: |
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„O rană nepipăită, Gar p poate cea mai serioasă din 
toate, este modificarea mentalităţii aproape “în toate 
straturile sociale, ceea ce a dus la o serioasă ruperea | 
echilibrului dintre zentimentul datoriei și „legitimi tatea 
dreptului” 

Paralel cu aceste manifestări în cadrul poiiiicei goe 
“merale, statul român trecea însă, printr'o îndoită criză; 
una de ordin social și alta naţional politie. EI era 
ameninţat, în primul rând, în: siguranța lui. Această 
siguranţă, nu privea numai ordinca internă şi autorita- 

„tea puterilor publice, car ea amenința destul de * se- 
-rios, prin starea de incertitudine pe care o crea ase, pre- 

lungirea unui, anumit, provizorat, unitatea . fine T.08s- 
tre de stat vaţional, unul şi indivizibil. 

Erau cu alte cuvinte două probleme î era” în joe 
principiul autorităţii organelor eoustituite în stat ane- 

ninţat de curentele subversive și al doilea exerciţiul 
suveranității naţionale, care nu funcționa norma! pe 

toată intirderea Regatului. | 
Unitatea naţională, ori cât de desăvârşit: se  cfece 

tmase, lăsase totuşi ve:tigiile unor pa:licularisme, unor 

tendințe centrifuge, cari se puteau accentua, în dauna 

forţii uritare a statului român. 
După cum războiui, sdruncinase încrederea navelor 

în puterea autorităţii da siat, procesul însuși al unităţ 
naţionale, purta în el germenii diferenţelor -secuiate şi 
al regimurilor separate”la care fusese supus. 
Criza de stat se aurava şi printrun al treilea ele 

ment, tot așa de considerabil, ca și primele dovă, prin 
, dezorganizarea totală a producţiei, distrugerea utita= 

giului economie şi dezastrul finanțelor publice. 
“Răul avea o altă lature, nu mai puţin inarijitoare i 

situaţiunea externă în care ne pusese, pe de o ţarte 
pohiica de rezistenţă şi de izolare a cabinetului p ră- 

tianv, pe de alta, „atitudinca enigmatică a Rusiei in
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faţa procesului de disoluţiune” internă, spre care mer 
gea cu paşi repezi statul român, . 

Dar pe această criză de stat, al cărui tablou somn: 
bru Pam schiţat, se ridica amenințătoare şi furioasă, 
criza violentă a partidelor, întețită de diviziunile și de 
pasiunile exasperate ale lor, | 

Noui formaţiuni apăruseră, zăgazurile extremismului 

_ politie şi revoluţionar fuseseră larg deschise, prin po- 

litica greşită care se făcuse până âtunci, de compri- 

mare a curentului popular reprezeniat prin Averescu. 

Unitatea compactă a acestei admirabile mișcări, fusese 

atinsă, şi prin crăpăturile uriașului bloc al „Ligei Po- 

porului”, pătrunseră de odată elemente. străine, care 

“mu avusese nici un raport cu ființa sa organică, dar 

care printr'o coniuziune de nume, revendicau dreptul 

de existenţă, de la sânul aceleiaşi viguroase surse. 

Problema părea foarte complicată. Ea părea chiar a 

fi -tost complicată dinadins. Așteptam parcă, să ajun- 

gem la punctul critic, să atingem punctul culminant 

al crizei, pentru ca să începem să facem ceva. 

In asemenea condițiuni şi într'un asemenea moment 

generalul Averescu â luat puterea. | 

Una din chestiunile; de care „Liga Poporului'“ își lee 

pase mai mult numele, şi care făcuse parte integrantă 

din programul său, erau - Răspunderile. . a: 

Seful însuşi al „Ligii în 1918 scrisese o broșură, 

„care avusese un 'puternic răsunei în ţară; cu acest 

titlu. N | | 
Autorii greşelelor războiului trebuiau iraşi la răs-. 

pundere. -. | 

“Era o chestiune de înaltă morală publică; şi de: 

justiţie istorică, Acei vinovaţi de dezastrele şi de umi- “ 

linţele “noastre, eram în drept toţi să cerem, ca să-şi ia 

pedeapsa. | . 

Totuşi oportunitatea acestei măsuri salutare; şi de 

ordin raţional, pa mai putut îi luată în conşiderare,
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faţă de turnura gravă și neaşteptală, pe care a luae 
s+ră cele mai îmrortarte probl me de stat, 
„_ Por'amentul din 1939, nu luase nici el poziţiuna 
în această chestiune de interes peneral, ceace coniri: 
bu'se cens'derabil, a-i diminua din acuitatea, pe cara. 
şi-o pă-trase până atunci, Da 

Fără îndoială că acesta a tost un act bogat în cone 
„secivţi de tot. soiul. | p 

Guvernarea gengralului Averescu, în primul rând, 
s'a r-s:mţut adânc, de pe urma unei astfel de măsuri, 
pe care a fost constrâns so primească, numai de îm= 
prejurări şi de necesităţi superioare de stat, pe cara 
le vom ana'iza mai târziu, 

Evid: nt o aşa varietate de probleme, cu un carace 
ter aşa de esenţial şi de determinant, pentru viaţa 
statului nostru, presupunea 0 încercare de seriare a 
lor în timp şi spaţiu. de limitare a sforţărilor — cel 
puțin provizorie — la anumite domenii de activitate 
smulse din ansamblul general al intereselor, cele mai 
multe solidare și lust. opuse, 

Fiindeă omeneşte” nu s'ar fi putut atinge altfel, 
nici un rezultat. Intrun haos—pentru a ieşi — e 
indispensabil, o metodă. 

Preocuparea şi. cfortul principal, trebuia concentrat 
în direcţiunea uvde primejdia se simtea mai tare şi 
unde ireyarabiul ameninţă să se consume, 

ln accastă privință n'a existat alegere. A lipsit, în 
primul rând, timpul material pentru aceasta. Omul de 
stat era isbit brutal, masv, de necesităţi imperioase, 
căroza trebuia să le tacă faţă do îndată 
Probiema restabilirii oedinii interne cra punctul ds 

căpetenie, în jurul cărcia pravitau toate celelalte in: 
terece de stat în suferinţă şi care așicptau 0 soiu- ţiune. 

Grovole neîncetate, agitațiunile muncitoriniii de 
„toate catezoriile, -dezorganizarea ptineina!clor sers:cii 

..
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publice, vântul de anarhie care sufla prin toate rân- 
dârile şi în toat: părţile, trebue potoli!, stăpânit, vprit, 
p-ntru ca orice altă activitate să-și poată retua în mod 
normal cursul. 
Cum a fost concepută problema restabilirii ordinii? 
Marle merit al generalului Averescu, stă tocmai 

în spiiitul în care a concejut rezolvarea acestei p:o- 
bl-me, şi care, în adevă: relevă, calităţile sale incum- 
parabil+ de om de stat. , 

Soldat în toată puterea cuvîntului, el, care o viață 
întreagă învățase la o altă şcoală, aceca de a trauşa 

„conflictele mari dintre "oameni prin ârme, ar fi putut 
să se inspire de melodele sumare, viol-nte, la care mi-. 
litarul e deprins totdeauna. prin instinct, să recurgă, 
când e pus îa faţa necssităţii r«presiunii, | 

Nu. A fost o conespţiune nu numai civilizată, inspi- 
rată prin urmare, de sentimentele de iubire şi de res- 

- pect pentru viaţa omen-a:că, dar a fost mai alus ideia 
că violenţa nu e o metodă fecundă în rezultate, atunci 
când e vo:ba de pus bazele unci opere conitruciive şi 
de aș-zat, stâlpii principali ai or 'căr:i consolidări in- 
terns şi care. nu pot fi până la urmă, d-cât numai 
spiritul de libertate şi de armonie al clase'or(*). „O 

sumă de factori au trebuit să conturize la r:stabi- 

lirea ordinii, dintre care cei mai Însemnaii, sunt fac- 

torii “morali, iar în a! doilea vrând, trebue să men- 
ţionăm în mod special, factorii de ordin techie, 

Este o eroâre să se creadă că o operaţiune așa de 

vas'ă, în care era intrat direct întreg ruajul statului, 

până în cele mai delicate ale lui re:orturi, putea să 

- fie dusă la bun sfârşit, fără o preparaţiune metodică, 

fără ca spiritul de organizare şi de prevedere, să fie 
pus în moi larg la contribuţie. 

Acest lucru nu a liptit generalului Averescu, Despre 

    

4) Indreptarea No, 129 Anul VI, 

a 
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el --ca despre. orice mare militar — se. putea spunet 
„il avait le gânie de lordret, - | 

Teenica restabiliiii ordinei, a fost una din luerările 
cele mai grele, dar şi una din cele mai strălucite ale 

„operaţiunii. Ea s'a bazat pe ideia militarizării princi- 
palelor servicii publice, în caz de grevă generală. . 

Averescu încă de pe vremea când era în opoziţiei 
însărcinase pe un ofiţer general, cu facerea unui a89= 
menea plan de mobilizare. 

Venit la guvern, el ia măsuri de a doua zi, ca ma- 
rele stat: major al armatei, să procedeze de urgență 
la elaborarea unui plan complect de mobilizate al 
postelor şi căilor ferate. Generalul Mihail lonescu a 
avut o parte însemnată în această lucrare, de care s'a 
achitat în mod cu totul remarcabil. | 

In toamna anului 1920 s'a. produs criza, greva ge- 
gerală a căilor ferate. Primul ministru se afla în tren; 
se întorcea dela solemnitatea unei împroprietăriri, şi 
abia a putut sosi la Bucureşti, 

Abia întors, în aceeași zi, dă ordin dea se pune 
de îndată în aplicare măsurile studiate şi preparate 
din vrome,. - e | 

Se știe ce a urmat. Mecanici suiţi de soldaţi cu forţa 
Je mașini, conduceau trenurile sub privigherea santie 

„nelelor. După care muncitorii în cea mai mare parte, îşi 
reluară lucrul, / 
_Guavele evenimente cari se desfăşurau, nu Surprinsese 

pe şelul guvernului şi nu-l găsise nepregătit, 
Prin aceasta bătălia cra virtualmente câștigată şi în 

câteva zile ea avea să se transforme într'o victorie dee 
îinitivă a ordinei. Riposta guvernului îşi produsese efece 
tele încă din prima oră. Greviștii se simțeau ei înșiși 
motaţi, ” 

Principalul se făcuse. După aceea au urmat, firește] 
aceczoriila”, E 

Dar în această privinţă, e de menţionăt un fapt ime
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portant. Fiind în inspecţie în Basarabia, primul ministru 
dă mandat-în absenţa lui, ministrului de interne Arge- 
toianu, de a proclama starea de asediu în București, în N 
caz de necesitate, Situaţiunea a fost judecată astiel, 
încât. decretul a apărut şi starea de asediu a fost apli- = 
cată, mai ales avându-se în vedere necesitatea, de a s2 
da proceselor în curs.0 soluțiune grabnică, 
“Atentatul criminal de la Senat, în care au pierit un 

membru al guvernului, un înalt, prelat și un senator, are 
starea comuniștilor partizani ai. Internaționalei a Ill-a,. 

procesul acestora, sunt episoadele tragice, sau numai du- 

reroase, cari arată gravitatea situației în care ne allam. 

şi energia cu care a trebuit să i se facă faţă. 

Conducătorii periculoși şi apitatorii . de profesie, prinși 

în flagrant delict, trebuiau separaji de maszsă. Opera- 

țiunea aceasta s'a săvârșit într'un calm desăvârşit şi 

fără violenţe inutile. | 

Astiel dg.. crize, în toate ţările, după război, fie ele 

țări învingătoare sau învinse, au cunoscut jerife de sânge, 

pierderi de vieţi omenești, pagube materiale imense, 

La noi nu am avut de deplânz asâmenea nenorociri. 

Situaţiunea a putut îi totdeauna dominată tără ca să - 

avem de înregistrat excese regretabile, din nici o parte, 

Operaţiunca. a fost condusă, fără precipitare, dimpo- 

trivă cu calm, cu fermitate, dar și cu toată energia tre- 

buincioasă, cceace a evitat din câpul locului pierderile - 

şi i-a asigurat pe deplin succesul. 

Cari au fost factorii. morali cari au intrat cu această 

ocazie în balanță? 

Cari au fost elementele de ordin sufletesc, ce au de-- 

terminat massa mare muncitorească, să simtă inanitatea 

convingerilor extremiste şi să le abandoneze? 

Evident în primul rând concepţiunea nouă, care şizadi 

făcut-o, asupra puterilor reale ale statului, când au vo-. 

nit în conflict cu ele. 

„Dar iot în aceste elemente de ordin sufletesc, trebue !
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să considerăm. şi ideea, pe care muncitorimea a fost 
silită să şi-o tacă, de forţele uriaşe de rezistenţă, ale 
societăţii noastre, și cari zac mai ales acolo, în adânei- 
mea satelor. , - 

Conştiinţa că satele sunt liniștite, că ele nu au nici e 
simpatie pentru cauza lor, că ei tuuit asttel izolaţi, 
mijlocui acestei imense mări țărănești, care sprijină au 
veruul și îi dă asentimentul necondiționat, la toate mă- 
surile lui de represiune, a făcut ca majoritatea muncito- 
rimii, să capete o o intuiţiune mai exactă, a puterii lor 
în stat, 

Problema restabilirii ordinei trebuie văzută mai ales 
sub acest.uryhiu. Ea are o înfăţişare măi vastă, decât 
aceea care i se acordă de oliceiu. 

Omul de stat nu poate consiieră problemele sociale, 
„întrun mod fragmentar, ci numai în ansambluilor, în toată 
amploarea Şi cu toate repercursiunile, pe carifle poata 
avea.. 

Reprezentanţilor „ppopriotăţii colective şi ai comunis= 
mului integral, trubuia să li se opuie în acelaş timp, pa 
lângă autoritatea statului, forţa reală şi nesfârşită a apăe 
rătorilor proprietăţii individuale, pentru a spulbera defi- 

“Bitiv, utopiile şi a tâiă gustul, pentru avepturi politica 
sau experimente sociale şi în viitor, 

Reforma agrară era un act de dreptate socială, dar 
ma ales -era în momentele acelea, un admirabil instru- 
ment de pacificare. 

- Necesitatea desființării imediate a obștiilor, şi apli= 

carca împreprietărirei individuale, prin parcelarea. tere 
nurilor. expropiate. cra o chestiune care venea să cântăe 
rească „mai greu, în atmosfera de anarhie şi de nesigue 
rantă prin care treceum. „decât toate baioneteie pe cari 
le puteam pune în linie, împotriva dușmanilor 'nterzi 
ai statului. 

Această chestie limurea odată ventru totdeauna şi 
consohda definitiv o etuaţie. Restul. erau sbuciumărij
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„zvârcoliri, cari se puteau domoli prin forța iuerurilor, sau 

la rigoare prin intervenţia unei niâini 'ahile suu chiar şi 
numai a unei mâini tari, 

Această operă a Improprietăririi, oricât de măreaţă 4 
prin ea însăși, în acele împrejurări, nu a fost decât un 
important capitol, al unei probleme mai mari, mai £gu- 
duitoare, şi mai neimblânzite: a restabilirei ordinei 

interne. | 
Decretul-lege din Martie 1920, în care se fixau cate- 

goriile de împroprietăriți, întinderea loturilor, preţul, etp., 
legea islazurilor, votată în sesiunea de vară a parlamen 
tului, fac parte din aceste măsuri menite să întărească 

dela început, pozițiunea proprietăţii individuale în stat 

şi să o pună în măsură, de a reacţionă cu un ceas mai 
de vreme, şi în mod eficâce, împotriva turburătorilor 

păcii sociale. 
Imbrăţişat ă astfel problema restabilirii ordinei, nu este 

decât o primă etapă —şi cea mai importantă —a.con- 

solidărei interne a statului domân, sguduit adâne, prin 
urmările războiului. 

Rezultatele mari în această direcţie nu s'au obţinut 
prin întrebuințarea exclusivă ssu permanenţă, a forţi 
organelor publice. Ea nu a fost organizată în sistem, 
ci rămâne un accident pasager, dar fecesar. la care 
s'a recurs numai în momrntele, în adevăr critice, 

Au fost factori morali — puşi în mişcare la timp 

şi pe o scară întinsă, ajutaţi deo politică de stat 
înţe'eaptă — care au decis de victorie. 

Un factor moial preţios, în lupta care s'a dus in 
timpul acestei crize a fost însăși persoana Primului 
Ministru, Înaltele lui calităţi de militar, organizarea 
sa sufletească deosebită. : ' 

Două întâmplări, două fapte anecdolice vor ilustra 
ca o încheiere intărind această observaţie. 

Era îm Martie 1920. Noul guvern abea ze. instalase 
EA
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la putere Delegaţiuni de muncitorii vencau zilnic, la 
Ministerul de interne sub diferite pretexte. Președintele 
de „consiliu, care cra atunci şi Ministru de Interne fu 
informat în una din zile, de secretarul general, d. lon 
Atanasiu, că una din necesare delegaţiuni, cerea 

cu stăruinţă de: mai mult timp, să fie primită în au- 
dicnţă, 

Primul gest al primului Ministru fu un quasi-refuz. 
La insistenţele ajutorului său, el fixează o oră obhiar 
pentru a doua zi. 

A doua zi un grup de căpetenii socialiste apăru, la 
ora exactă, | - 

Erau numai puțin de vreo 40. 
 Sânt introduşi în cabinetul Ministerial. Salonul deveni 
neincăpător. Niste şi ajutorul jenaţi, abia au loc 
în picioare. 
__Dela primele cuvinte muncitorii ridicară tonul, Gene: 
ralul Averescu îi priveşte liniştit, îi ascultă, fără să le 

facă vre-o observaţie. 
In faţa atitudinii lor provocătoaze, secretarul gene» 

ralse temu de o lovitură, bănuind că a fost atras înte'o 
cursă. Era imposibil de a mai lua vreo măsură sau 
de a cere vre un ajutor de afară. 

In momentul când situaţiunea părea perdută, Primul 
Ministru, pe un ton. de gravitate calmă, se adresează 
direct unuia din ei: 
— Domnule P., am primit pe aceşti oameni pentru 

Dumneata. Dacă mai continuă așa, te fac răspunzător 

te purtarea lor. 
Avertismentul Primului Ministru nu foloseşte nimic, 

Unul din ei ameninţa cu braţul, Momentul devine în- 
-tr'adevăr critic.. - 

Atunci generalul Averescu, încearcă să se retragă 
puţin înapoi, şi cu'acea hotărâre a soldatului, gata; 
să-și facă datoria şi să înfrunte ori-ce pericol, spune . 

PU
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— Domnilor v'am primit, pentruca să vă astult do- 

leanţele. Văa că răspundeţi cu necuviinţe- Primului 

Ministru. al ţării. N'am ce să mai discut cu Dumnea: 

voastră... Vă rog să ieşiţi acum... Vă promit că am să 

Vă distrug, 
Grupul ameniaţător, deveni ca prin minune, li- 

niştit. Se auziră câte-va şoapte. Erau discrete, repro- 

şuri reciproce... După aceia, fiecare dispăru, fără să 

spună o vorbă. . - 
Cel mai fericit om însă era Secretarul general, care 

avea răspunderea întrevederii. El asista palid şi abă- 

tut la această scenă, fâră speranţă într'o întorsătură 

favorabilă a lucrurilor. Aa 
Aitădată, Un grup de muncitori galbeni, iarăşi vreo 50 

la număr, aveau obiceiul ză vie veşaic la audienţe, după 

tradiția lăsată de ministerele precedente. Ma 

Intr'o zi Generalul! Averescu, suia scările ministerului, 

pe care jcalbenii“ le ocupaseră complect. Primul minis- 

tru e primit cu urale, Entuziasmul e la culme, Erau doar 

şi ei apărătorii ordinii în stat! 

“Un muncitor ia cuvântul şi arătă marile servicii, pe 

cari le-au adus ei ţărei, şi ajutorul, pe care Pau dat 

la timp autorităţilor, în lupta împotriva „roşilor', 

„Se aştepta cuvântul Generalului; Acesta cu calmul lui 

imperturbabil şi cu seninătatea lui obișnuilă: | 

— Domnilor, vă mulțumesc pentru cele ce a-ți făcut, 

Acum, însă vă rog, să vă vedeţi de treabă. Guvernul 

meu e destul de tare, ca să păstreze şi singur liniştea. Pe 

viitor vă rog să nu mă mai iportunaţi cu vizite de asta, 

Avem fie-care de lucru, noi la minister, d-v. acasă. 

Patale! cu restabilirea ordinei, guvernul Averescu, pen- | 

tru î reda toată autoritatea politică statului înăuntru, 

trebuia să ia o atitudine. faţă de chestiunea administra-.. 

țiunii separate a Ardealului. i e 

In: prevederea. actului dela Alba-lulia, există încă o ad-
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ministraţie regională sub conducerea Consiliului Dirigent 
la Cluj. i a | 

Un decret lege apărut în luna lui Aprilie 1920, des- 
ființează Consiliul Dirigent, deschizâna astfel larg calea 
unificării politice şi administrative, la care fusese până 
“atunci, acest organ, mâi mult o piedică, - 

Cu câtva timp înainte o puternică sciziune s'a produs 
în partidul naţional. Goga, Lucaci, şi o sumă de elemenie 
de valoare, partizani ai -unirei necondiționate și adversari 
lreductibili aj regionalismului, se raliază din prima oară 
la mişcarea „Ligii Poporului: şi dimpreună cu elemente 
numeroase din Bugovina şi Basarabia. fusionează înt?'un 
pârtid unitar, pe toată întinderea Regatului, într”'o mare 
Adunare populară la Arenele Romane din Bucureşti sub 
numele: Partidul Poporului, , 

Acest, eveniment a avut un puternic ecou în Ardeal şi 
măsura destiinţărei Consiliului Dirigent, a fost salutată 
de întreaga populaţiune ca unul din cele mai fericite acte; 
menitej să cimenteze pentru totdcauna Unirea. 

Primul ministru porni într'o lungă călătorie prin Ar- 
deal. La Nasăud, Oradia Mare, Sibiu, Dej, Arad, Pimi- 
goara. Lugoj, pretutiadeni el merge ca să-și explice po- 
litica sa. E] arată cum va face împroprietărirea, cum va 
unifica legile, cum a vor schimba coroanele, ce măsuri 

"sunt luate pentru aducerea grâului şi porumbului din 
vechiul Regat, co vederi are pentru erearea şi întărirea 
industriei, etc, ” 

La Sibiu ţine up migcător discurs, în care spune: 
„Sunt cu desăvârşire recunoscător ursitei mele, că mi-a 

fost îngăduit să lupt, cu arma în mână pentru realizarea 
idealului nostru naţional, care de veacuri. a tost aumai 
un vis de aur al atrămoșilor noștri şi astăzi eo reali- 
tate. Sunt recunoscător soartei, că a ţesu: astlel firele 
vieţii, că-mi este îngăduit astăzi. să lucrez la o bună or- 
ganizare a vieţii lăuntrice de stat. Intenţia mea asta. că 
Seeace am câştigat prin jertie să consolidăm acum prin
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muncă, sârguință şi cinste. Şi cel dintâi lucru ca să se 

facă consolidarea ţării, trebue să fie perfecta armonie, 

între. toţi acei cari alcătuesc această naţiune“, | 

lar la Năsăud, vorbind urmaşilor de grăniceri, el le 

reamintește: 

„D-voastră car aveţi fire de soldat, mă veţi pricepe 

că cecace spun, voiu face. Căci cuvântul de soldat, e cu: 

vânt sfânt. După cuvânt trebue să urmeze îndată fapta“ 

Şi răspunzând unui vorbitor, complectează astfel a- 

cecaşi nobilă ideie: - Da 

„Aici mai mult ca ori unde sentimentele d-v. de dra 

pote mă mișcă, fiindcă sunteţi scoboritori de luptători“ 

Aceste două fapte numai dacă s'ar îi săvârşit, resta- 

bilirea ordinii, suprimarea administrații regionale, şi ar 

fi fost de ajuns unoi guvernări, pentru ca ca să fie bo- 

pată. Ele au atras dela început cabinetului Averescu ina 

miciţii înverșunaue. Extremismul politic — al nouilor cu: 

rente — s'a văzut lovit prin restabilirea ordinei, în însăș 

rațiunea lui de a îi, în principiile şi metodele lui de luptă 

iar partidul naţional de peste munţi, s'a simţit direci 

atacat, prin desființare: Consiliului dirigent, pe rar: au 

_ considerat-o ca o alungare din propria lor casă. 

Isbind în interese de ordin politic aşa de vitale, ce 

loviți prin această politică de stat, au coalizat ducând 

o luptă pe viaţă şi pe moarte, în Parlament, în contra 

guvernului. .. 

Mai ales această coalițiune, era menită să se strâng: 

prin legăturile create în comun, în Parlamentul din 191% | 

şi guvernarea Vaida. Federaţia Naţională a combătut 

fără distincţie, cu o violență rară, toate acte'e, vu!" mă 

surile şi toate legile suvernului. | | 

Susţinut însă deo majoritate compactă. omogenă, ca.. 

binetul a :nvins toate greutăţile şi a înfruntat cu succes 

toate asalturile opoziţiei coalizate. a . 

Ooera de guvern, era firesc să se resimtă de pe urma 

unor atacuri aşa de persevereilte şi de înver;unate, pe
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„care în mod fatal. trebuia să le ridice, o politică ae stat; 
care Se inspira din alte orizonturi, decât acelea ale ad- 
versarilor. | : - 

Guvernul avea conştiinţa, că fără rezolvarea acestor 
două probleme, statul nu putea face un pas înainte, în: 

_Vărirea şi consolidaraa internă, era o imposibilitate, 
Guvernul nu putea să facă nici o tranzacţie princi= 

pială cu adversarii săi în această privinţă. Ii trebuiau 
două rezultate: netezirea. drumului unificării şi resta= 
bilirea ordinei, pe care“ nu le putea ohţine fără sacri- 

„lieu, făsă lupte şi fără rezistenţe, _ 
Dacă statul a eșit triumfător din această luptă, nu 

„e mai puţin adevărate că “poziţiunea guveraului cu tot 
vuccesul lui, a fost slăbită, din punctul de vedere politie. 

Totuşi câbinetul: Averescu, a avuttiîpul şi energia 
aecesară, să înfăptuiască “ffeă”0 "operă considerabilă, 
Problema consolidării economice și financiar: a Sta- 

tului, i-a atras noui dușmănii, cu atât mai perieu'oase 
şi mai ireductibile,. cu cât ele erau mai oculte şi mai 
inscsizabile, Ă 

Transporturile au tost îndrumate pe 0 cale sănătoasă. 
Poate nicărri ca în această direcţiune, progresele n'au 
lost mai evidente și mai numeroase. Ele constitue unul 
din meriteie principale şi reale ale guvernării Avcrescu; 

Opera financiară, a fost iarăşi, una din cele mai rod- 
nice şi mai curagioase. Finanţele publice au fost scoase 
din haosul în care se găseau, şi îndrumate pe calca unui 
așezământ sănătos. Legile financiare ale lui Titulescu, 
votate în mijlocul unei atmosfere grele, creată de noui ad- 
Versari ai regimului, erau un început temeinic și în ace- 
laș timp, o mare reformă democratică, , 

O politică economică şi financiară, hărțuită, stânie: 
aită la fiecare pas, și în cele din urmă paralizată, de 
partizanii monopolurilor şi acaparării avuţii naţionale 
M stat, a Găro interese nu erau satisfăcute sau erau
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lovite, a slăbit definitiv poziţiunea guvermului şi i-a dat 
lovitura de graţiă. , a a ra 

Monumentul însă nepieritor, al acestei. guvernări, -e 
legea agrară. Ea. crează nu numai_o -situațiune nouă de. 
drept, proprietăţii rurale la noi, dar e începutul unei 

mari prefaceri economice şi sociale. în România mo- . 

dernă. Genesalul Averescu în colaborarea lui Garoflă, 

a. găsit un sprijin, în aceestă iucrare istorică 

De sigur că o deosebită strălucire, dă roadele acestei 

- opere de guvern, politica sa externă. Take Ionescu pri - 

alianțele pe care le-a știut crea, prin îndrumarea iscu- 

sită pe care a dat-o acţiunei sale diplomatice, a deschis : 

xelațiunilor noastre din afară, o eră nouă. Ele au întărit 

poziţiunea statului român. prin legături durabile şi. utile - 

şi a refăcut situajiunea noastră morală şi politică. în 

faţa aliaţilor din Apus, sdruncinată prin politică de re- 

zistenţă şi de izolare a cabinetului Brătianu, la Conize 

inta din Paris. OO | 

Trebuind să meargă drept în politica de stat, pentru 2 

putea atinge obiectivele fixate, guvernul “din 19%0—2i a 

ridicat în “calea sa, opoziţiuni violente şi puternice, cu 

care s'a găsit într'o stare permanentă de luptă. Anga- 

jat așa de greu în taţă şi în momentul când obținuse 

rezultatele aşteptate, el s'a văzut de odată descoperit şi 

atacat violent din coastă. 

Cine erau noile forţe care-i cădeau fără veste in flanc, 

şi îi duceau acuma, un război de exterminare? Erau ve- 

chii inamici ai regimului parlamentar și ai guvernelor 

democratice, care-şi lua revanșa. Erau amnestiaţi „.Răs- 

punderilor” și destinatorii trutaşi ai unei iaimoase tele- 

grame, de la un oficiu rural din judeţul Ilfov. 

- "Tragicul acestei situaţiuni, e că toţi. adversarii regi- 

mului, fără nici o excepţie de coloare politică, s'au coae 

lizat la un moment dat în contra lui, crezând că sunt 

în preziua unui Waterloo politic, când „generalul” va îi 

tiimes în fine, în linistea de la Sfânta Elena, şi scos din 
- . : 44 

— 
-



918 

viaţa publică, unde intrase, turburtad socotelile acestor 
profesionişti ai polilicii. 
*_O operă fecundă de guvern a fost ast-fel aprită şi is= 
bită, în plin avânt şi în plină desvoltare, de combina= 
iunile mărunte ale politicianismului vechiu şi nou. 

Evenimentul a fost pregătit, cu un fast neobicinuit,; 

cu un lux de amănunte şi cu o grijă deosebită, cu con= 
cursul expres sau tacit, al tuturori actorilor politici mai 
impor tanţi, 

In 1919 era „trădătorul de ţară” ameninţat să fie traa 
dus în faţa unui consiliu de război. 

In 1920, era numai „șeiul unei bande”, care trebuia 
să-și ispășească păcatele de a îi dat ţării o guvernare 
rodnică în clipe tragice prin retragerea forţată şi în ui- 
tarea ruşinoasă seu în tihna vieţii private... 
„Acest. fapt a pus în evidenţă şubrezimea adâncă, are 

tificiul trist, golul sfâşietor, al sufletului nostru politic, 
E. arată că nu putem fi conduși, decât prin eternul 
sistem al conspiraţiunilor ridicole, al violenţelor josnice 
sau al însconărilor revoltătoare. 

Invălmăşeala care s'a creat de aici, nesiguranța care a 
urmat, dau un aspect confuz, o lipsă de consistenţă, e 
neseriozitate dureroasă, întregii noastre vieţi politice. 

Ea nu are la bază nimic, nici un principiu sănă- 
tos, mici o directivă mare. Ea e clădită în primul rând 
pe violenţă și pe minciună, __Pe un materialism respin= 
gător. DI 

Statul este marele suferind în această criză. Viaţa noas- 
tră publică e sguduită în fundamentul ci. Ea nu mai 

“are nimic durabil fiindcă nu mai.are nici o morală. 

„Ori co vor spune adversarii, generalul Averescu. în 
politicu ţări, a fost un soldat. care a avut o credinţă, 
poate tocmai fiind-că a fost soldat şi a a fost învătat 
să aibă tot-d'auna. una. 

Următor. acestei credinte, el a mers pe drumul drepti, 
pe caro în orice stat constituţional, toţi factorii politaci; -
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fără excepţie, fie ei guvern, opoziţie ete. trebue să-l 
ţie, întrun acord superior, fără de care pactul funda- 
mental, nu are nici un sens. 

EI avusese însă grija, să scrie încă de la primole zile, 
intrâad in politica militantă, această admirabilă frază, 
întrun articol! din 1918, care părea că e menit să con= 
ţie nu numai o apiicaţiune la propria sa situațiune, dar 
şi o explicaţiune morală a noilor fapte la care asistam 
acum. îi , 
„De o'parte, calea dreaptă a adevărului plăcut sau 
neplăcut, neted sau colţuros, dulce sau amar, mângâeton 
sau aspru, gingas sau brutal, într'un cuvânt în toată 
goliciunea șinceră a realităţii, de alta poticele şi poticu= 
ţele întortochiate și întunecoase, de asemenea în toată 
goliciunea, dar în goliciunea celei mai hidoase deformări. 
levantine a adevărului !”, 

EI a crezut, că un servitor al statului, nu se poate 
Aurişa, pe cele din urmă, chiar dacă cea dîntâi i-ar îi 
fatală, atunci când nu face, da cât să apere interesele 
“Superioare, po care le-a găsit grau amenințate, din toate 

- părţile, şi pe care le-a aparat cu sacrifiul popularității 
sa.e şi a situaţiuni sale politice, 

V. Pentru, Coroană . 

Dacă Regele Carol a favorizat, așa de mult cari era 
militară a Generalului Averescu, Regele Ferdinand, n'a 
arătat, în perioda ascensiuni sale, o favoare egală, omu» 

lui de stat, | 
Evident judecata noastră, se referă. la acte ce aparţin 

unui trecut, și care prin aceasta chiar, au) încetat de 
mult, de a fi în domeniul actualiţăţi şi pe care. le pu- 
-tem atinge azi fără incovenient. 

Ne aflăm în faţa unuia din capitolele intezesante, ale 

caricrii Generalului Averescu și de sigur cercetat de
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uproape, elc poate-cel mai caracteristic, cel mai i plin de 
învăţăminte, şi tot de odată mai mișcător. 

Nimic în zugrăvește mai bine — nici înălţimea. nici 

scăderile, nici lipsurile şi nici contrastele care se sbat, în 
sufletul omului de stat de cât raporturiie sale cu Coroana, 

Considerat, ca un intrus, ca un ambițios, amestecul. 

în politică a unui militar de valoarea lui Averescu, nu 

eră un fapt, care să bucure cercurile noastre politice. EI 

era un pericol. Era spiritul nou. Era mai alez necu- 

noscutul,.. | 

Coroana nu a putut scăpa ioivenţii unor asemenea 
„păreri. Ele era tot aşa de unanime după cum erau de au- 

torizate. 

Istoriceşte, caste dar explicabilă, ave ersiunea generală 

cu care era primită în cercurile superioare, “manifestaţia 

aceasta a unui om, care venea sprijinit pe imensitatea unui 

curent popular nemai văzut până atunci la noi. Era un 

„„personaj” care stătea pe picioarele lui proprii, căre avea 

la spate o lorţă, pe care se putea bizui Şi căreia nu te 

puteai opune la infinit. 
Evident aceasta trebue să fi fost vândurile care au 

frământat dirccțiunea superioară a politicei noastre de 
stat. i 

Imparţialitatea Coroanii în fața luptelor politice este 
pentru oricine o dogmă. Eroarea insă e omenească şi 

regele el însuși este om., 
Meritul bărbatului de Stat este să înțeleagă în mod sincer 

acest lucru. În procesul, care se deschide, el trebue să 

aibă meritul unei credinţe puternice: credinţa că în viaţa 
politică: a statului el este o 'necesitate reală 'și neînlătu- 
rabilă ; credința că Coroana este un nebitru suprem a 
cărui judecată, trebue așteptată, fără teamă. Numai astfel, 
el are autoritatea morală, de a se impune şi de a triumta 
pe căile pașnice, până la urmă. 

Nimeri nu a înţeles mai bine âcest rol și nu a' arătat 
„Mai puţină nerăbdare, și i-a repugnat mai mult dea
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recurge, la sistemul amenințărilor, obişnuit în ascmenea 

ocazii, de cât şetul Ligii Poporului, fost odată Prim, Mi- 

nistru, atunci când în consultarea naţională, din toamna - 
lui 19x9 părerile lui fură cu totul înlăturate, și înpo- 

triva lor, un guvern neconstituţional de generali, avea 

să prezideze cea dintâi și cea mai importantă maâni fes- 

tare a corpului electoral român, o 

El nu isbuenește, nu strânge. pumnii, nu_are revolta 

omului politic pasionat, nici furia răzbunătoare a agita= 

torului, care crede că a sosit acum momernitul, să des- 

jânţue furia populară și să-şi joace ultima carte. 

EI este soldatul disciplinat, care nu reacţionează, în 

fața nedreptăţii, șefului? Gestul lui, e să-și incrucişeze 

braţele, şi să aștepte, ca şetul să se convingă, el însuși, 

de greșeala care a comis-o? 
Este aceasta fructul educaţiuni sale mi 

tatul unei reflexiuni morale și filosofice? | 

__ Nu, este raționamentul - practic al omului de stat, al. 

omului de guvern, este intuiţia clară, netedă, că lucrurile 

cu toată aparenţa lor, contrară, se îndreaptă spre solu- 

ţiunea întrevăzută și aşteptată de mult. a 

Abţinerea de la alegeri, a fost desigur un moment 

critic dar era în acelaşi timp şi certitudinea victorii, de 

oare-ce acumularea unei greșeli mai mult, cum era gu- 

vernul neconstituţional de generali peste greșelele, care 

creaseră, acea stare de lucruri, nu putea să ducă, decât 

1a o dezordine și mai mare, şi la necesitatea până la 

urmă, de a se face apella el, pentru a interveni. De 

aceea cea mai bună şi folositoare politică, era de a-şi 

încrucişa brâţele. N | 

“Aşa se explică această abţinere. Ea era riposta mân- 

dră şi vrednică, a nui adevărat om de stat, la o acţiune 

a cărei răspundea n'o avea şi ale cărei scopuri, într'o 

“Sară constituţională ca a noastră, nu le înțelegea, 

„Teama de urmăririle unci posibile încăerări — scrie 

Averescu a propo de alegerile generalului Văitoianu a 

litare sau rezul- -
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fost unul din motivele pentru care am preferat să no 
ținem" departe de urne... Eram siguri că îngerinţe vor 
fi şi că la spatele, acestor ingerinţe erau să fie baio- 

netele. Nenorocirea ar fi fost inevitabilă şi am fi voit să 
cruţăm ţară de ea. 

Am făcut-o pentru că silința noastră este, ori-ce s'ar 
întâmpla, armata să nu aibă nici un amestec în luptele 
politice”. 

Şi termina ast-fel: 
„Encontestabil că spiritele sunt în stare de efervescenţă 

Nu mai puţin incontestâbil este că exploziunele gazelor 
celor mai putemice nu s'ar produce, dacă nu ar fi su= 
puse apăsării din atază, Deci nu compresiuni, ci supape, 
Nu baionete, ci libertăţi. Nu teroare sau intimidare, ci 
legalitate. Nu favoritism ci imparţialitate”, 

“Este o superiogitate, care se afirmă împotriva greu- 
tăţilor care triunifă de toate obstacolele, gi care se im- 
pune până la urmă, cu puterea inevitabilă, a unei eve- 
nimeni de întâiul rang. 

Această superioritate, dacă totuși impotriva evidenţii; 
omenii refuză să o recunoască, împrejurările, care sunt 
mai tari de cât voinţa lor, își iau totd'eauna sar- 
cina, să 6 dovedească, cu o forță cu atât mai mare, cu 
cât a fost mai deapreţuită, 

Prăbuşirea internă din prmă-vara lui 1920 şi apelul 
care s'a făcut în acele momente la Generalul Averescu, 
este o confirmare eclatantă, a acestei regule în latoria 

politică, — 
„__ Coroana însă a rămas pe de asupra acestei incident 
constituțional, care a provocat atâtea frământări şi a 
desbinat așa de profund viaţa noastră politică, 

” ste marea lecţie care se desprinde din aceste eveni- 
mente și este rezultatul pe care Pa obţinut numai politica 
înţeleaptă a Generalului Averescu. | 
„Chemat; la guvern, ca ultima rezervă, el vine ca ger-
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tor credincioa al Coroani, fără să-i aminteasca, Hără să-i - 

geproșeze nimic, — | 

FI înţelege toată primejdia statului, că nu poate sta- 

Ja tocmeală, pentru a pune condițiuni, direct sau indirect, 

fără a slăbi prestigiul însuși, al singurei instituţii, care 

mai rămăsese neatinsă, în acea vreme, a Coroanei. 

Dar el nu e nici politicianul egoist, meschin, tacom și 

răzbunător, care urmăreşte un târg imoral pe spinarea» 

nenorocirelor ţării, numai din dorinţa de a-şi extermina 

adversarii. N 

EI îşi dă searaa că un om de stat, nu poate face față 

unei astfel de siiaţiuni, oricâte calităţi ar avea, dacă în 

primul rând, nu e o forță. morală. | 

Această forţă morală el o punc întreagă la dispoziţia - 

“ţării, în slujba statului, fără gânduri ascunse şi fără so= 

coteli mărunte... | | . 

Aici în adevăr ne apare soldatul, în toată simplitatea 

şi în toată măreţia iui, Na 

E întreg sufletul său de ostaş. care se vede în această 

imprejurare. El se consideră, ca un apărător, pe cara 

toată lumea îl aşteaptă, nu ca învingătorul unci politici; 

care aşteaptă să-şi culeagă în mod egoist roadele. 

A încetat de acum orice calcul. În mod generos el tşi 

dă toate puterile şi toată popularitatea ce o are cu 

sine. transforfhându-se în instrumentul devotat al binelui 

obştesc. > 

Ast-fel problema  răspunderilor, această sabie a luă 

Damooles. care atârna deasupra politicianilor războiului 

nostru, a căzut dint:'odată. | 

La spatele prestigiului Coroanii şi a idealismului unui 

soldat. s'a smuls, pe furiș, o pagină din [storia noastră 

contimporană, care trebuia totuşi scrisă. chiar dacă ar [i 

trebuit să fie udată de multe lacrimi. Ele nu ar fi fost 

pici cât un strop de apă, pe lângă lacrămile, care âă- 

cotat, aumai sinuura înfrângerea dela Turtucaia. 

Dar Coroana trebue nu numai ferită, de atingere
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sbuciumărilor, pe care le deschidea criza internă în care 
ne aruncase, nişte alegeri neconstituţionale,. ea trebuia 
mai ales, înălțată şi înconjurată, de simpatia şi încrederea 
unanisnă a ţării întregi. Pentru omul de stat conștient; 
Coroana în împrejurările acelea, nu reprezinta numai un 
arbitru al luptelor politice, care putea fi trasă la răs- 

_pundere, pentru: gjeşeli reale sau ipotetice în materie po- 
litică, ci era mai “ales, și în primul rând, simbolul unităţii . 
naţionale, abia închepată, : E 

Dacă mari prefaceri, de ordin social şi politic, se ro- 
stogoleau acum, dezordonat, în cuprinsul. graniţelor re- 
gatului, scuturând viguros toate clasele, era un alt fe- 
nomen mai interesant, mai puternic, mai grandios, care 
reținea minţile și mişca toate sufletele, impunându-ne 
noi datorii: era unitatea naţională, 

Revendicările de ordin economie, politie Şi social, 
puteau oricare ar fi fost ascuţimea lor — pentru omul de 
stat —să- mai aștepte. Edificiui naţional însă, abia în= 
ighebat, trebuia do îndată, pus pe baze sulleteşti, şi morale; 
cât, mai puternice, Legături indestructibile trebuiau crea 
ate, între toate părţile compenente, ale noului orzân:sm 
urzit, de pe unna victorii și a suferințelor comune, 

Instrumentul cel mai chemat, pentru atingerea acestui 
scop, cra Coroana, | 

Nici o cunsideraţie, nu-i putea trece înainte. Nici o 
convingere, oricât de respectabilă şi de intimă, ca să 
nu-i poată fi sacrificată, 
“Coroana era atunci mai mult decât un arbitru po- 

litic, era o garanţie a existenţii și a integrităţii noastre 
de stat naţional. ” 

De aceia generalul Averescu înțelegând revendicările 
democratice ale timpului, s'a pus în fruntea lor, nu ca 
dărămător tau răsturnător — căci nu acesta era rostul 
momentului — ci mai ales ca un creator, într'o. ordine 
nouă. şi turburată de loeruri. în care ideea natională, îşi
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jua; cea mai desăvârşită intrupare, adevărata sa fiinţă 
 râvnite de secole. 

Nimic --nu arată mai bine, această însufleţire a sa 
pentru marele act al unităţii, — înaintea căruia trebue 

să tacă orice altă preocupare politică — de cât rându=- 

rile pe care le scrie, a doua zi, după ce Regele a citit 

- Mesagiul de deschidere al Parlamentului, ieșit din ale- 

gerile din 1919, dela care s'a abținut. Din ele nu rezultă 

nici o amărăciune, nici o mustrare egoistă, ci -numai o 

patriotică slăvire a solemnităţii momentului, prin care 

treceau deopotrivă toţi Românii. o 
„Fără cea mai mică exageraţiune, se poate spune că 

Mesagiul Tronului, citit eri în faţa aleşilor din.tot cu: . 

prinsul noilor hotare, este actul de. naștere al Românii . 

Mari. Prin el a intrat în viaţă, oficial și în știința în- 

tregii iumi, România visată de veacuri şi înfăptuită de 

generaţiunile actuale, cu un aşa larg tribut de bărbăţie 

jertte şi suferinţe. Un capitol din viaţa neamului, ca- 

pitol de aspiraţiuni şi de revendicări s'a încheiat. „Sa 

deschis înaintea noastră, de acum capitolul consolidării“ 

" Restabilind ordinea şi netezind calea unificării, Ave- 

rescu a întărit statul. 

Dominând pasiunile populare, jerttindu-se uncori, până 

a se micșora pe sine, în luptele politice, el a întărib 

Coroana. 
Opera sa de guvern, nu ar fi pici odată complectă şi 

în faţa viitorimii, nu ar fi avut tot înţelesul său istorio, 

dacă nu am considera-o din acest îndoit punct de vedere, 

Ea seamănă cu aceia a marilor patrioţi, din ietoria 

unităţii italiene, care au pus mai presus de idealurile 

şi de convinuerile lor democratice, principiul unităţii 

naţionale, prin ideea monarchică, slujind-o pe aceasta 

din urmă, cu un devotament și cu o nobilă pasiune; 

căreia au fost pata să-i sacrifice toate credinţele lop 

intime. 
El e tatocmai ca acel erou popular devenit iexendae
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! Italiei, care după ce a cucerit, Sicilia şi Neapolul; 
s'a dus apoi de le-a oferit pe amândouă la picioarele 
Regelui său. 
După ce și-a atras iubirea soldaţilor şi a poporului 

- întreg. pentru faptele lui în răzbui, generalul Averescu 
şi-a pus imen-a sa popularitate, în serviciul Coroanii, 
în mod dezinteresat, fără truf.e şi fără con lţăuni. | 

El a restabilit pacea socială grav ameninţată . şi a 
consolidat unitatea naţională care tânjea. întărind 
Monarchia, într'un moment de criză g..nerală, punând-o 
pe deasupra patimilor şi diviziunilşe acestor agitate 
vremi, , |



Despre erou 
n _— 

Aceea ca deosebeşte pe erou de ceilaiţi- oameni, esta 

dezinteresarea, sinceritatea şi forţa. 

Ciae-va poate fi dezinteresat din nepăsare, sincer din 

slăbiciune, dar când amândouă aceste calităţi, sunt exe 
presiunea cea mai. curată a forţii, omul căra le întrue 

neşte, are în adevăr croiala” unui erou, 

Dacă după o definiţie celebră a unui nare moralist, 

eroismul este fructul muncii şi a! tăcerii, atunci nu 

există exemplu, în care aceste condițiuni, să: se împlic 

nească mai desăvârşit, decât omul pe care Pam studiat 

până acum. 

Acestea vunt elexentele, care făuresc adevăratele exeme 

plare de luptă și de rezistenţă alo rassi. Ele apar, ta 

epocile turbări, în preziua marilor prefaceri şi înde- 

plinese, în aceste ocaziuni, necesităţi de conservare na- 

ţională, | i 

'De aceia, priviţi-l, în împrejurările obicinuite ale vioţii, 

în vremurile normale, când fiecare cu minimum de 

efort, îşi poate găsi un loc sau câştiga o situaţie. 

EI atunci e ca un vultur pe câmp, de asupra unuă 

ses, se mişcă încet, mersul lui e sovăitor şi. une-ori,. 

penibil, Aripele lui grele, impunătoare, sunt pentru alta 

locuri, pentru alte avânturi, . 

E! e învăţat cu turtunele dela munte, cu înălțimele 

amatitoare, cu aerul tare si rece al stânciler, de asunră 
1
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naturi măreţe şi înfricoşitoare, unde puţine vicțuitoare, - 
"pot să se urce, a 

Om de război prin instinct ca şi prin educaţie, om de 
siat prin voință aplicată și prin resursele înfinite ale 
spiritului şi sufletului, el reprezintă în toate împrejură=. 
rile, o voinţă eroică, tenace, o impulsiune nouă, o di- 
recţiune sănătoasă, o încercare deapururi generoasă) 
tot-d'auna îndreptată, spre mai bine. 

E: reprezintă calităţile de bază, acecace e trainic Şi 
viguros în suflotul nostru, el încarnează mai ales porni- 

„rile noastre spre luptă şi virtățele noastre de resistenţă 
„şi apărare, ee | a 
"Un erou, represintă acecate e mare şi în adevăr, im= 
presionant, în om. 

» Este cultul ascuns, secret, care există în fiecare: din 
noi, pentru sacrificiu, De aici purced acţiunile mari ca 
dintr'un' isvor sacru, i o - 
“ Fiecare din noi, ori-cât ai fi de răi, credem măcar 

în clipa primejdiei în puterea devotamentului, în iubirea 
aproapelui. Nimini nu a crezut mai mult, din contira- 
poranii noștri, în aceste calităţi așa de omeneşti, decât . 

"acel, carc a fost iubit în țara asta mai mult, și a îns- 
pirat mâi mult devotament în popor. - 

Fondul acesta, de largă simpatie umară, este aceea 
ce deosebeşte şi înalță pe omul public superior, de pleava 
supărătoare şi inutilă a- celorlalţi. IE 
EI e un idealist fervent şi în viața politică, mai ales, 

€] aduce această notă noiiă. 
Dar o viaţă politică fără un spirit realist serios, ca 

şi fără un idcalism sănătos, este sau o utopie ridicolă 
sau o mocirlă de materialism -hidos, îi 

In mijlocul acestei lumi politice dela noi, așa e îm- 
pestrițată, şi aşa de ihâgală, generalul. Averescu are 
ce-va de mate Seigneur, EI pare-a fi atașat de nobilele 
Jui tradiţii, adică de câte-va principii. de rnorală eternă; 

"câte-va adevăruri simple, fixe, aproape imuabile, scoase
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din experienţa istorică a statelor şi a popoarelor, şi 
pe care le apără. cu o sinceritate și o încăpățânare, în 
adevăr ostăşească, N | 

Ei e sigur pe creptul lui, pe poziţiunca pe care stă, 
şi pe care n'o abandonează niciodată, în ciuda opor: 
tunităţilor și a seducțiunilor de tot felul, pe care ac= 
tualitatea le oferă veșnic şi din belşug, omului politic, 

Din actastă cauză, pentru ochiul superficial, el apare 
ca toţi mari Sgigncuri, dispreţuitor ai lucrurilor mici, 

+ şi ea un veșnie rispitor de bunuri. De avantajele lui se 
împărtășesc alţii. Din popularitatea lui se nasc partide 
noi, din opera lui de guvern trăesc foarte comod par= 
tide vechi şi din activitatea cinstită a lui, pândesc fri- 
sniturile cu nesaţiu, toate elementele și toate formaţiu= 
nile de o potrivă de convinse, de stângăcia şi neabili- 
tatea lui, şi din care își crează capitalul, cu care au să-l 
combată. | 

In asemenea condițiuni e natural, ca cea mai mare 
parte a oamenilor politici, să ne apară pe lângăel, ca 
având mentalitatea coborâtă, prozaică, banală, a oame= 
nilur de serviciu... | 

Nestatornici în păreri, egoişti în conduita lor, profă= 
cuți, invidioşi, fără orizonturi şi fără strălucire adevă- 
rată, fără să-i prrocupe viitorul, sau comandamentele 
trecutului sau datoriile mari ale prezentului, — chiar cei 
mai talentaţi dintre ci — nu urmăresc decât satisfacerea 
imediată a intereselor de moment şi nu concep viata 
comunității, întrun cadru mai larg istoric, care impune 
deopotrivă respect şi sacrificii tutulor. 

Arţăgoşi, cu pasiuni mici, intoleranţi, dominați mai 
mult de insțincte decât de idei, uşuratici, majoritatea 

„Oamenilor din care se recrutează personalul nostru poe . 
litic, trăeşte într'o permanentă întrigurare şi goană, ba 
după graţia mulţimii, ba după buna voinţă suverană; 
nici odată prin ei înşişi, prin cugetul lor propriu. pre 
voința lor asezati și statornică, Ei au recunosc necesie
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tatea unei ordini, a unor metode şi normo, care i-ar jenă 

în 'salturile lor. Ei dispreţuese un spirit proiund, serios 
de care în realitate se tem şi pe care-l denunţă ca 
tiranic. 

In îmbulzeala universală, care a urmat, după război; 
în această netnchipuită răsturnare a valorilor, în molo-” 
zul gencral care a curs din toate părţile şi-al aluviuni- 
lor aduse, de puterea furtunoasă a curenților noi, el se 
ridică, liniştit — şi liniștitor pentru toţi — ca acea stâncă 
de granit, care singură poate oferi, siguranta unui fun- 

dament solid. 
Averescu e pitnctul stabil, e „baricraP „ e elementul 

creator şi ponderator, în viața statului nostru de după: 

"război. 
In mijlocul - contrastului violent, ce-l provoacă unii, 
“prin frenezia lor după putere —ca după un nou pă- 
mânt, al făgăduinţei — şi lăcomia sălbatică cu care cei- 
Jalţi își apără privilegiile şi enormele lor interese mate- 
iale, el-e destul de senin şi de dozinteresat, pentru a 
înțelege, că trebuie să fie, în asemenea împrejurări. un 
tampon, un regulator în acest conflict, menit să sdruu- 
cine liniştea statului şi pe care, numai timpul îl va 
tranşa definitiv. | 

Eroism civic şi eroism militar — sursa lor permanentă 

şi ideală, e aceiași. 

In societatea modernă, erou în vreme de pace, în- 

semnează, că individul, învinş sau învingător, trebuie să 

rămână întotdeauna, o forță murală. In viața publică, 

în statele cu așezământ constituțional, conducătorului 
politic, i-a încetat de mult dreptul, de a-i mai fi per- 

mis totul. Sunt regule de morală, de drept pubhe sens 

şi nescris, cari nu se pot călcă, fără a nu se comite, 

adevărate atentate la civilizațiune şi la progresul ge- 

peral. Există o sănătate morală a' moravurilor. intr'o 

ţară. care singură e creatoare de valnri si câre nu poatc
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fi disprețuiiă, fără a nu se produce grave şi periculoase 
„perturbări, Se | 
„ Democraţiile adevărate 'se aşează, pe cât mai mul 
reguli de drept, cari nu se pot tubură, nici prin acte 

"de forţă materială, nici prin violenţa arbitrarului, fără 
-a nu fi expuși, în viitor, la primejdia unor reacţiuni, 
din cari se nasc mişcările violente, ” o 

Forţa mosală a omului politic, constă în a rezista 
“tuturor-tentațiunilor, pe cari le oferă exercițiul puterii 
în stat sau încurajarea populâră, ce o:poate aduce după 
sine totdeauna entusiasmul nemărginit”al masselor. 
„A aveă un crez, o credinţă tare și a o păstră împo= 

triva tuturor îndemnurilor, chiar de ai. fi învins de 
: forţele materiale, este - lozinca supremă. a eroismului ce= 
tăţenesc. 
Omul de stat, care e pătruns de asemenea ideologie, 

„are o valoare etică, pe care perspectiva prezentului, nu 
ajunge, pentru a formulă asupra ei, o judecată come 
plectă istorică, i | 

Eroismul cetăţeneze al unui om, poate salvă o na- 
țiune dela revoluţiune. Sfârșitul său eroic, în aceeași 
direcțiune, poate dimpotrivă, naşte o revoluţiune. 

Dacă în primul caz, forţele naţionale, au fost oprite 
dela încercarea tragică, numai prin întrebuinţarea pu- 
terii morale, de care a dispus la un moment dat un 
om, în cel de al doilea caz, sacrificarea brutală a sa; 
poate naște în sufletul generaţiunilor viitoare, credinţa, că numai apelul la forţă, este singura mântuire, într'o 
societate, a cărei organizaţiune este aşa de imorală și 
de putredă. 

Cariera politică a Generalului Averescu, e una din cele mai bogate, prin meditaţiunile pe cari le deşteaptă, Ea ne oferă un exemplu caracteristic, al influenţei va= riate, pe care o are în istoria politică a unei ţări, pre» zenta eroului — om de stat —. în cursul desfășurării ei; Această intluenţă e totdeauna decisivă; In ciuda apa



  

vențelor, urmările ei sunt mai profunde decât o soco: 
iese raționamentele absurde şi calculele greşite, ale ca- 
lor interesaţi, Ea sfârşeşte, mai curând sau mai. târziu, 
prin a triumiă, ca o lege morală inflexibilă, ca fiind 
expresiunea, justiţiei iminente ce stă Ta baza tuturor 
lucrurilor omeneşti, 

Țara noastră are nevoe, cât mai mult, - de ascnienea. 

caractere, de cât mai multe enârgii, capabile de sacrifi= 
ciu, în lupta cu forțele materiale bivuitoare și a tot pu- - - 
ternice,. . 

Dacă aceste lucruri, ea le-a resimţit atât. de viu, când. 
era mică, azi când a devenit mare, e o necesitate, pro- 
fundă, organică. ie sunt singure capabile, ca să o în- 
tărească, ş'o facă înăuntru, destul de pulcernică, pentru . 
că să se poată apăra singură în afără, 

Politica nu se poate așeza, numai exclusiv pe combi. . 
națuni artificiale şi ocazionale. : 
“Politica trebue să fie o forţă creatoare, o forță 'de 

muncă, de pricepere, de răbdare și de energie perma- 
aentă. | i 
“Sufletul nostru politic e subminat de bizantinismul şi 

de fanariotismul vechii noastre școale de: stat. 
EI trebue. înlocuit. S'a crezut că a murit odată cu în - 

trângerile şi dezâstrele noastre militare, de_ care singur 

era responsabil. 
E! a fost totuși destul de tare, ca să reziste şi ca 

să triumfc în cete din urmă. Favorizat de împrejurările 
istorice extraordinare, pe care le-am cunoseut deta răz 

boiu încoace, ei s'a strecurat cu pertidie şi îndemâ= 
nare, reluându-și iar locul său de mai înainte: n 
„Guvernul Averescu reprezintă cea dintâiu mare forță: 

istorică, care i s'a opus, cu îndârjire, El a venit însă 
într'un moment, când idealul naţional și idealul demo-: 
cratic, băteau împreună şi cu aceiaşi putere irezistibilă; 
la porţile destinului nostru istoric, 

Idestului national, prin unitatea natională, a urebuit 
5
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să i se deschidă, larg porţile, pentru ca să intre toți 
Boul cuprins, al statului întregit, fără deosebire de ciasă 
sau de culoare politică, în timp ce uşile casei noastre; 
v'au putut fi descuiate pentru ca: vântul libertăţii şi 
al democraţii, să străbată toate colțurile ei întunecoase 

“Şi ascunse, 
Avereceu în politica ţării noastre, este întemeietorul 

_uned şcoale noui. Ea reprezintă prima reacțiune serioasă, 
împotriva vechii școli, ale cărei metode cultivau cu pre- 

„fcrinţă minciuna şi violenţa. 
Școala cea nouă își trage obârșia ei, în primul rând, 

din recunoașterea legitimităţii dreptului, a seriozităţii 
„ce cuprinde cl şi din valorificarea lui, necesar ca un co- 
zolar prin forţă. 

Averescu însă nu a voit să dea această definiţie cont 
„plectă, unei formule, care a aparţinut de fapt, mişcării 
politice, reprezentată de dânsul, el a rciuzat personal, 

să pue la baza dreptului nostru public, după războiu, 
forţa. — ă 
„ste o trăsătură caracteristică a “eroului, de a nu a- 

gita o sabie, decât numai cu voinţa de a o întrebuința. 
Sabia care a fost muiată în sângele dușmanului, nu 

putea servi cu egală onoare, ca o ameninţare, împotriva 
adversarilot. din interior. Nu pă ea mai ales —a crezut 
el —se putea întemeia ceva durabi! înăuntru, după ce 
ne apărase, în afară, mai înainte, împotriva dușmanului 
secula;. Democraţia românească, nu putea cere, acest lue 

eru, omului dela Câmpulung, dela Mărăşti şi dela Oituz, 
„In exemplul lui şi în voinţa lui, să găsească, singură: 

“puterea necesară, de a desăvirşi o operă, pe care e) a. 

întreprins-o, sub auspicii așa de grandioase. 
Forţa pusă în serviciul dreptului, constitue unul din 

"lucrurile sfinte, care i-au fost date omului și este tot de. 
odată, unu! din perceptele, pe care se întemeiază. însuși 
civilizaţ ţiunea noastră. 
Ave rescu singur a crezut. că—în , viata socielă-— forţa
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morală, în ceeăce-l priveşte, singură ajunge, pentru a-i. 
„da autoritate dreptului și a-l impune împotriva rezis-, 
tenții forţelor materiale. O concepţiune romantică, pe: 
care numai un mare soldat, ar fi cutezat s'o aibă, în' 
mijlocul unei lumi politice „aşa de mici și a unei vieţi: 
publice așa de scăzute, care-i apărea condamnată. să dis-» 
pară. Spiritul lui de moderaţiune, autoritatea nu-! 
melui său, a crezut că va fi o pavăză şi că va impune şi 
celor mai recalcitranţi, striviţi sub povara păcatelor tre-. 
cutului şi în condiţiunile grele în care se afla ţara. De 
accea el a disprețuit forţa, pe eare toate marile demo= 
craţii au pus-o la baza lor, ca un drept legitim şi ca pe: 
o cucerire a timpului. 

Dar dacă eroul în vreimne de pace, trebue să fie o forţă 
morală, în război—atunci când e conducător—el trebue 
să tie un creator de evenimente. Dacă forţa morală 
nu duce la acest rezultat, ea nu are nici o valoare. 

Rezultatele sînt singure decizive în cauză, Aici timpul 
nu așteaptă opera sa reparatorie, Legea celui mai tare 
trehue să impue respect și tăcere, celui mai slab, în mod 
brutal și fără alegere. 
“Interesul superior comandă isbânda și numai isbânda. 

In afară de aceasta nu există nimic altce-va, de cât : 
vorbe, vorbe, vorbe... 

De aceia nici o slăbiciune, nu se iartă şi nici o in- 
“tențiune oricât de genială ar fi nu interesează, dacă nu 
se obține acest lucru, _ 

Generalul Averescu este un tăuritor. de rezultate, un 
creator de cvenimente. Acest lucru cl Pa dovedit, pe 
toatetirontăiile care a servit, cu prisosinţă. în cl nu 
recunoaștem pe militarul obişnuit, ci pe omul de război 
desăvârşit care, s'a impus atenţiunei națiunii, numai 
prin actele sale, prin noile stări de lucruri, pe care le-a 

„creat oriunde a luptat, p voința sa, pe care a știut” 
impune dușmanutui în atâtea rânduri. Soidatul nostru a 
şut _să facă această deosebire. Ea e pe deasupra teo- 

“
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riilor. Alegorea conducătorului adevărat nu e o banală întâmplare. E unul din marele secrete ale exsitenţii, are nu se destăinueşte oricui, ei numai sufletelor alese ale raselor în adevăr războinice, Acesstă virtute ţăranul nostru soldat a ăvut-o, în cel mai înalt grad şi în voinţa lui, de a se bate, trebue să vedem și nevoia lui înâă- vătnică de a avea un şef. A 
Armaia noastră a creat sinpură 'o asemenea figură le- gendară. Forţele ei prineipale de luptă au recunoscut-o 

din primul ceas.  -- - 
Cuvintele naive ale soldatului simpiu, care cântă în d:umul! lui 'spre front: „că-i bătrân și are cioc, şi în jupte-i cu noroc, vorbesc maj mult, de cât toate stuc diiie dc strategie militară ale specialiștilor, 
leşit din rândurile cele mai de jos ale armatej, Ave 

rescu s'a format la sânul acestei instituțiuni, ani de a rândul, încet, răbdător, în tăcere, printr'o muncă nee 
curmată, care impunea deopotrivă şefilor şi subalter- 
pilor. 

În. această privinţă cuvintele lui Carlyle, asupra erou- lui, cuprind adevăruri, pe cari le putem aplica, în toate timpurile și în toate locurile, și cu atât nai vârtos la ea- zul nostru, . 
Vorbind de Napoleon; pe care nu-l iubea, el spune sst-fel: „Eu nu găsesc de loc la cl aceiași sinceritole ca la Cronwel, eu nu găsesc decât una eu totul inferioară, 

Nu exista la dânsul, acel drum lăcul, dealungul atâtor 
ani dcarândul, având in sufletul lui, acel teribil de numit 
pe lume: „du-te cu Dumnezeu ; şi neavând de cât a- ceaslă singură credinţă şi această forţă cu sine ; el nu 
a fost o cugetare şi o valoare laleniă, mulţumită” de a rămâne ast-icl latentă până ?a ishucnirea ei, ca şi o fla- cără a unei lumini a Cerului.” | Fără îndoială, că nu există în istoria noastră contie porani umalt om, eare să fipornit de la origină msi modestă, să îi făcut în viaţa sa, ucenicie mai multă, şi 

a
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„sare să fi găsit în sine, o putere de credinţă ă si o forţă 
mai mare, pentru a străbate toate elapele unei cariere 
prodigioase, şi mai înarmat cu o pregătire mai formidabilă. 

De la voliunțarul din escadionul de la Isinail, care nu 
putea să-şi ridice şeaua în răzhoi la Plevna, până la în- 

"vingătorul de la Mărăşti şi Oituz, sau “Prinul Ministru 
care a salvat Moldova în primăvara lui rgIS8, şi Preşe- 
dintele de consiliu care a restabilit ordinea în 1920, este 
„ascensiunea firească a aceleiaşi ncintiânte energii. Ea 
are ja bază o putere de voinţă, pe care 0 pune, nu niue 
mai în toate actele vieţei. sale, dar mai vivtos, în toate 
marile acte ale comunității, atunci când e chemat so 
„reprezinte, - 

Teoria acţiunei,. a făptii, şi-a găsit de „astă- dată, o 

desăvârşită aplicațiune la noi, Ea e unul din luciue 
rile rare, pe care ni le oferă cultura şi cducaţiunea 
noastră versatilă și de suprafaţă de până acum. 
“Modelul pentru generațiunile viitoare trebue să fie 

aici. nu în altă parte. 
El trebue căutat în puterea. voinţii crealoare şi a 

caracterului nostru întreg, În adâncimea și zravitatea 
spiritului. care ne înalță până la sacrificiu şi până la 
datorie, 

Suntem o naţiune mare şi avem un stat care în viitor, 
irebue apărat prin forţa, - pe care pururea ixebuc să 
o găsim în noi înșine, nu în combinaţiuuile savante. 

“sau miluite ale cancelariilor europene. 
Suntem un popor a cărui virtuţi latente zac de prea 

mult timp în noi. E momentul ca ele'să bie scoase în 
valoare cât mai curând, . 

Avem putinţa de a ne crea în lume o cale mândră. 
Pilda vie ne o dă studiul uneia din personalitățile 

cele mai complecteşi mai impunătoare din câte am avut, 
Ea pare a ne aminti această maximă vecle, în care 

trebue să credem mai ales azi după . evenimentele 
istorice, la care am participat așa de activ, și pe aro
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le trăim încă: Spiritul învinge tot-d'auna materia, Ci 
vilizațiunea noastră nu se poate clădi alt-îel, pe o te 

. melie durabilă. 
De trebue o credinţă şi nd trebue mai ales oamani, 

„Care, s'o servească cu o forţă și cu o sinceritate egală; zi 
ivocând această figură —de om de război şi de 

om de stat în acelaș timp —am făcut-o în primul 
Tând, pentru interesul, pe câre-l presinta prin ea însăși; 
dar şi din dorinţa dea arăta necesitatea, de a părăsi 
drumul cel vechi şi -de a îndruma activitatea noastră 
generală, în spre o altă direcțiune mai fecunaă. 

Trebue să renunţăm la mijloacele mici dia trecut, 
cari pot folosi scopuilor noastre personale sau unora din 
interesele trecătoare ale statului — și să luăm calea cea 
mândră, cea bărbătească;"Gă adevărat eroică — şi în viaţa 
noastră publică şi în viața obştească a fiecăruia. Numai 
astfel putem pune Statul și societatea pe calea măririi 
şi a înfloririi adevărate. Numai astfel evocarea exemple 
lor mari, ne poate servi şi ne poate fi cu adevărat fo= 
lositoare. - 

Generalul Averescu rămâne un simbol, ori cât ar vrea 
pasiunile politice sau necesitatea luptelor, în care şi astăzi 
stă angajat, să ni-l dispute sau să-l diminueze, | 
” El formează patrimoniul nostru “comun, de care nie 
mMeni nu se poate atinge, fără a nu-i fi lui însuşi rușine. 

Generalul Averescu, dacă prin actele lui de până acum 
aparţine istoriei mari, prin voinţa lui insă veşnic trează, 
va : aparține încă multă vreme, actuaiităţii celei mai “are = 
zătoare; ” | 

Este trăsura fundamentală a eroului — și desigur, că 
nu e cea mai puţin nobilă — de a lupta continuu, 
atâta timp cât încă, o părticică de viaţă mai animă materia. | * 

Lui îi rămâne o mare datorie de împlinit, aceea de „4 sta totdeaune în mijlocul oamenilor şi de a nu-i părăsi
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nici atunci când imaginsa lui puternică a rămas sincura 
forță, care mai mişcă sufletele lor recunoscătoare. 
Cuvântul adversarilor, mărturia lor sinceră, este tes= 

timoniul cel mai înalt pe care-l poate obţine un om în 

viaţă, | 

Unul din spiritele eminente ale vremii, d-l lorga a 
fost un statornice adversar al Generalului Averescu. A 
scris totuși aceste rânduri, care complectează mai bine 
ca orice, acest portret al eroului, evocat aici, numai, în 

liniile. lui: mare: Sa 
„Am văzut la noi, în 1913, la cartierul general cin 

Corabia, un om pe cara-l cunoşteam... Vagonul lui eră o 

colecţie de hărţi şi o bibliotecă. Acolo se deschidea în- 

tâiu fereazlra dimineaţa şi ultima lumină cere se stin- 

geă eră în căsuţa lui. Nevoile materiale ale vieţei pă- 

reau să nu existe peniru cl, cum existau pentru alții. 

La anume ceaşuri apăreă de acolo un călugăr în uni 

formă, eare. mergea la rostul lui, fără încetineală şi fără 

grabă. Nu “impunea prin nimic această siluetă palidă de 

_om slab şi rece, ar aveai tiguranţa că de aici, de la 

cîntrerupta cugetare din acest cap de ascet, pleacă 

ioată mişcarea ce se destăşoară peste munţi și văi şi 

că ea îşi va'atinge ţinta... , Ni 

La Oxhanie, în tundul Bulgariei, la trecătorile. ce de 

schid drumu! spre: fofia, anume greutăţi militare se 

înfăţişaseră: Intro noapte's'a oprit la cuartier un auto - 

mobil câre! făcuse douăspiezece ceosuri de drum, cel | 

puţin. Acciaşi figură, şi la simpla lui înfățișare tăcută 

şi răspândind tăcerea, dar cerând imperios cugetarea şi 

acțiunea, ateiaşi atmosferă de siguranță umplu :arg 

sufletele tuturora. Făcu cercetările sale, atinse mânca” 

vea, şi în miezul nopţii porni prin pustiul dușman pen- 
acel mo- > 

tru alt. drum de douăsprezece -ceasuri. Și di 

ment se imprusese pentru toţi dogma su 
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