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PREFAȚA UNICĂ 
pentru 

TOATE LUCRĂRILE MELE MILITARE TIPĂRITE 
SAU RETIPARITE IN URMA RĂZBOIULUI 

“CEL MARE. 

Motto : „Un război se poate îndreptăţi 
numai când un neam se apără pe sine, îşi 
apără patria, limba, neatârnarea, liniştea, 
bogăţia, de un vecin rău, care vrea să le 
răpească, sau când işi apără cinstea jig- 
nită grosolân de un popor sălbatic; iar 
altîel e o vărsare de sânge zadarnică şi, 

_ acei care o poruncesc, grămădesc o mare 
răspundere asupra sufletelor lor şi sunt 
multă vreme, blestemaţi de câţi au sufe- 
rit fără voe de pe urma lor“ 

N. lorga, „Istoria lumii“, vol. |, pag. 246 

Dela 1916 până astăzi am întrerupt publicarea lucrărilor 
— din cauza răsboiului. | 

Reiau, acum, drumul — întrerupt un moment: — pentru a 
continua programul fixat cu mult înaintea răsboiului care ne-a 
dat România-Mare. | 

xamenul de nobleţă, de eroism, de energie și de vitali- 
tate, dai de poporul nostru în răsboiul cel: mare, a făcut dovadă 
că acest program corespunde nevoilor curentelor noui şi trans- 
tormărilor la care orice societate este supusă. 

„in adevăr, ia 1096, în articolul „Din lunea ideitor în lumea 
reală” 1) şi la 1907, în articolul „Armata în faza noului curent 
de ceitură”?) susțineam următoarele : - 

1) Vezi „Revista Infanteriei“ vo.. 1C6-—10/7-—109 şi 110 din 1505—906, 
_2) Vezi „komânia Militară“ No. 3—4—5—6, vol. 1, din 1901 şi 

No. i vol. LI, din 1907. !  



a) Este absolută nevoe să legăm bine cultura generală so- 

cială cu cea special-militară, şi prin urmare, cunoștințele de 

înățământ militar trebuesc compiectate în acest sens. 

b) în „noul curent de cultură” societatea înclină, pe de o 

parte, către filozofare asupra practicei vieţii, iar pe de altă 

parte, majoritatea cugetătorilor începe să privească armata ca 

element absolut necesar al organizării societăţii, și prin urmare, 

armata trebue să se pregătească pentru această nouă îază. 

c) Nimic nu începe dela noi, totul a fost început de alţii, 

nouă revenindu-ne numai datoria de-a cunoaște bine ce a fost 

şi ce este, pentru ca să avem meritul că, pe de o parte am ştiut 

să modelăm prezentul în raport cu necesitatea momentului, iar 

pe de altă parte, am trasat liniile generale a ceeace va fi. . 

Ce aş mai aveă de adăogat, acum, în 1922, la ideile călău- 

zitoare de mai sus? 

Răsboiul cel mare a dovedit că: armata de carieră. serveşte 

numai ca un sâmbure în jurul căruia se adun toate elementele va- 

lide ale unui popor, nevoit să facă răsboiul pentru ca să-şi a- 

pere drepturile. 

După cât se poate prevede din modul cum s'a desfășurat 

răsboiul cel mare, precum și din consecințele imediate ale lui, 

este de susținut că : „cetățeanul și cetățeanca viitoare au datoria 

să se pregătească astfel ca, la un momeni dai, să poată aduce 

partea lor de sacrificiu, fie prin luptă, fie p-in concurs material 

sau moral, când patria va fi ameninţată în truniariile ei, sau 

când se va încercă să ştirbească drepturile de viaţă deplină, şi 

liberă a neamului”, 

% 

COstaşul de astăzi — activ sau la vatră — imai mult decât 
acel din trecut, irebue să cunoască viața popoarelor din tim- 
purile antice, şi până în zilele de astăzi, pentru a ști cum să 

așează istoria propriului său popor în cadrul acelor timpuri şi 
cum să înțeleagă timpul în care trăeşte. 

% % isi 

Plecând dela consideraţiunile de mai sus, precum şi dela 
faptul că în literatura românească militară nu există încă 9 lu- 
"crare complectă care să orienteze bine atât pe specialistul mi- 
litar, cât şi pe cetățeanul-ostaș, asupra acestor chestiuni, am



luat fotărîrea ca pe lângă alte lucrări,L) să tipăresc şi Istoria 
răsbonelor principale din timpurile cele mai vechi până în zi- 
lele noastre în legătură cu epocile corespunzătoare din Istoria 
Univei şală.2), 

* 

Pentru realizarea acestui scop — dacă Pam putut realiză 
în parie sau în total — îmi revine inie numai meritul muncei de a 
metociză şi interpretă materia, după nevoile noastre didactice şi 

educative, precum și dorința de a fi folositor, iar meritul cel 

mare *ămâne al acelor dinaintea noastră, care ne-au pus ia înde- 
mână lucrări de consultat şi care ne-au îndrumat pe calea voinţei. 

Pentru întocmirea acestor lucrări, Sa cerut o muncă des- 
tul de: grea, pe care am desfăşurat-o însă cu multă, dragoste, 
în dorinţa de.a deschide tinerilor, elevilor şi urmaşilor noștri 
drumurile către mai bine, iar eu personal să am bucuria lucrului 
terminat şi a rezultatului că, în calitate de osiaș, profesor şi ce- 

tățean, mi-am făcut datoria până în ziua când am! putut îndrumă 
pe alţii ca să nu mai fiu eu necesar în această ramură. 

Colone! |. MANOLESCU 

1) Arta și ştiinţa militară. (Istoric. Literatură. 
Principii). In curs de 

Omul de nădejde. (Psihologie. Educaţie. Morală. lucru 
Aplicaţiuni). e 

2) Războaele principale în legătură cu Istoria Uni- 
-versală. 

Vol. 1, Războaele antice, medii și moderne până 
la revoluțiunea franceză. 

Vol. 1/, Revoluțiunea franceză și războaele napo- 
„Jeoniene. tipărire 

Vol. il], Războaele dela 1815 la 1365. 

Vol. IV, Războaele dela 1866 până la 1914. 

Vol. V şi VI, Războiul european din 1914—1918. 

In curs de
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CHESTIUNI GENERALE INTRODUCTIVE. 

OBIECTUL, SCOPUL ȘI FOLOSUL ISTORIEI. 
: IMPĂRȚIREA ISTORIEI. ISTORIA MILITARĂ... LEGĂTURA 

DINTRE ISTORIA UNIVERSALĂ ŞI ISTORIA MILITARĂ. 

/storia generală are ca obiect descrierea faptelor 
din itoate timpurile, la care foamenii au luat pari ca a- 
genţi principali. | 

Istoria aduce lumină asupra faptelor petrecute în 
trecut. 

| Cunoscând trecutul se înțelege bine prezentul şi 
se poate presimţi viitorul.. 

| Cum activităţile omului au fost și sunt de mai 
muite feluri, se înțelege că fiecare fel de activitate a 
trebuit să aibă și istoria ei. Așa avem: /sforia Univer- 
sală a popoarelor; Istoria ştiinţelor, a artelor, ă filo- 
zofiei, a civilizăţiei, Istoria militară, istoria națională 

a fiecărui popor, etc. 
Istoria militară ieste o parte din istoria univer- 

sală şi are drept obiect descrierea faptelor militare pe- 
trecute în toate timpurile. N | 

Fiecărei perioade, din istoria universală, îi Cor 

respunde părții caracteristice din istoria militară. Ana- 

liza paralelă Klintre diferitele perioade ale istoriei uni- 
versale și istoria militară a acelor perioade, ne arată 
ușor influenţa socială asupra artei şi ştiinţei militare, 
și invers, ne arată cum faptele militare au influenţat, 
adesea, Stările sociale. |



In special, din studiul acesta paralel reies urmă- 
toarele adevăruri: - 

a) Când metodele politice paşnice, prin cari po- 
poarele au căutat să rezolve conflictele, nu au fost 
îndestulătoare ; s'a recurs, întotdeauna, la război şi 
la sacrificiul suprem al vieţii patrioţilor pentru apă- 
rarea drepturilor și pentru impunerea voinţei, prin 
războaie. : 

b) Popoarele care nu au întreținut spiritul răz- 
boinic şi cari nu şi-au organizat puterea și spiritul 
militar, nu au putut trăi, attunci când s'au ivit mo- 
mente grele în istoria lor. 

Lipsa de considerațiune pentru armată, desfiin- 
țarea sau slăbirea ei, precum și înjghebarea ei cu 
străini și mercenari, a pedepsit, întotdeauna, pe acei 
care au făcut această greșeală. Pedeapsa a sosit mai 
curând sau mai târziu, dar a sosit întotdeauna. 

c) Transformarea instituțiunilor sociale, a mora- 
vurilor și a condițiunilor politice a adus, în mod na- 
tural, transformarea armatei şi a “moravurilor ei. 

d) Războiul, cu toate grozăviile lui materiale, a 
scos lîntotdeauna, în evidenţă, puterea sufletească “a 
popoarelor. N 

Folosul istoriei universale şi naţionale 
pentru militari 

i intre cunoștințele ce intră în cultura generală mi-- 
litară, istoria universală şi națională ocupă locul de 
irunte. Ea constitue baza experimentală a tuturor ce- 
lorlalte cunoştinţe militare. Foloasele studiului suintr: 
inorale şi practice. a 

a)Moraie. Cunoscând evoluţia prin care a trecut 
omenirea, în general, şi ţara noastră în special, se des» 
voltă în noi sentimente nobile de recunoştinţă pentru 
generaţiunile trecute, de luptă pentru prezent, de în- drumare pentru viitor. Cunoscând, pe deoparte, ideile: ȘI sentimentele care au asigurat progresul diferitelor popoare, ne călăuzim și ne inspirăm din experienţa
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lor ; iar, pe de altă parte, cunoscând cauzele de decă- 
dere ale popoarelor, se nasc în noi sentimente capa- 
bile de a înlătura aceste cauze.. - 

b) Practice. Din experienţa trecutului istoric se 
"aduc legi, norme și cunoştinţe de, îndrumare politico- 
socială a poporului, în legătură cu trecutul și cu vii- 
torul lui.. 

Din studiul războaielor trecute, în legătură cu e- 
voluția socială şi cu cauzele care au produs războa- 
iele, cu modul tum s'au făcut și cu rezultatele obţi- 
nuis, se scot legi, norme, principii și conștiințe pentru 
„organizarea (armatei în general, pentru conducerea «ei 
pe Câmpul de război și pentru pregătirea ei în vede- 
rea victoriei (cultura generală militară) 

in fine, din studiul diferitelor bătălii și a dife- 
„ritelor lupte se scot principii și regule pentru întrebuirr- 
țarea diferitelor arme pe câmpul de luptă. (Cultura 
specială militară). 

| UL 

IMPĂRȚIREA ISTORIEI UNIVERSALE. 

CARACTERIZAREA PERIOADELOR EI DIN PUNCT CE 
VEDERE. MILITAR. 

După documentele şi obiectele găsite s'au putut 
reconstitui istoria omenirei cu 5000 ani înainte de: 
Cristos. | 

In total s'a reconstituit istoria pe 7000 de ani, 
„ socotind și pe cei după Cristos până în zilele noastre. 

lată cum este împărțită istoria universală după 
popoare, ţări, perioade şi naţiuni. 

ISTORIA POPOARELOR VECHI. 
USTORIA ANTICĂ). 

__ Incepe cu 5000 ani înainte de Cristos și se tert 
mină cu căderea imperiului roman (476 d. c.) Viaţa 
istorică a început în ţările udate de Nil și Eufrat, s'a
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răspândit lapoi-pe țărmurile Mărei Mediterană. Restul 
lumei se crede că era; în stare ile 
despre istoria ei nu se vorbește. 
nia erau necunoscute. 

„Această istorie cuprinde: 

a) Perioada popoarelor orientale. Egi- 

pteni. Caldeeni. Asirieni. Perși. Evrei. 

Fenicieni. | 
Aceste popoare au fost mijlocitoare 

între Orient şi țărmul Europei prin co- 

merțul pe apă. Dela ele sau inspirat 
Grecii, pentru cultura Occidentului (Eu- 

ropa), și astfel au întrecut Orientul (A- 
sia, Africa). 

b) Perioada greco-macedoneană. 

Incepe cam pe la 1500 a.c. In această 

perioadă poporul grec întrece popoarele 

orientului în cultură şi în eroism. Mai târ- 

ziu, însă, poporul grec înclinând către 

lux şi de străbălare a fost îuvins de alte 

popoare ale Occidentului. 

c) Perioada romană. | 
Incepe la anul 754 a. cr. odată cu -ori- 

gina poporului roman. Romanii au cuce- 
rit, întâi, Italia, apoi ţările vecine din Ma- 
cedonia (Grecia. Macedonia) ; apoi, cele 
din nordul Africei, Spania, Asia Mică, Siria, 
Egiptul, adică popoarele civilizate. In urmă 
au început cucerirea popoarelor barbare 
din Europa, Celţii din Galia şi Bretania, 
Germanii de sud. Dacii. 

barbarie, deoarece. 
America şi Ocea- 

ln această perioadă 
au începutsă încolţească 
principiile de artă mili- 
tară, prin diferite râz- 
boaie, şi să se formuleze 
teoretic de câtre diferiţi 
scriitori. 

  
La începutul acestei 

perioade arta militară 
incepe să-şi arate roa- 
dele. Acum ne găsim în 
perioada luptelor şi or- 
ganizării armatelor. A- 
cum se distinge bine spi- 
ritul războinic şi spiritul 
militar la popoare. 

Către sfârşitul perioa- 
dei greco-macedonenă şi 
perioadei romane luptă- 
torii fiind mercenari şi 
străini scade spiritul.râz- 
boinic şi cel militar, arta 
militară decade, iar po- 
poarele se prăvălesc. 

=
 

| 
| 

) 

ISTORIA POPOARELOR NOI. 

„Această istorie începe la anul 476 d. Cr. (Căderea 
'Romei) și ţine până în zilele noastre. Ea se: împarte în:



a) Perioada evului mediu. Cuprinde 
istoria barbarilor și origina popoarelor 

noi. incepe la 476 (Căderea Romei) d. Cr. 
și se termină la 1648 (Pacea dela Vest- 
falia). 

b) Perioada timpurilor noi. Incepe la 
1648 și continuă până la revoluţia fran- 
ceză. in această perioadă, omul — per- 

soană morală — revendică bazele drep- 

turilor şi datoriilor sale în societate. De 

aci nasc luptele politice sociale care au 

ca rezultat întemeerea statelor Europene 

şi începerea culturei noi. 

c)" Perioada contimporană. Incepe in- 
clusiv dela revoluția franceză (drepturile 

omului) și continuă până în zilele noastre. 
in, această perioadă se afirmă din ce în 
mai puternic principiul naționalităților 

care a servit ca punct de plecare în răz- 

boiui cel mare (Dreptul naţiunilor) ; dar, 

carezincă pentru multă vreme, va servi 

ca pretext celor puternici. 

  

  

c
m
 

li 

La început, în legătură 
cu decăderea popuarelor. 
vechi, continuă şi decă- 
derea artei militare. 
După anu! 1000 apare, 
pe ici-colea, metode de 
luptă şi organizare. Ast- 
fel, până la intrarea în 
perioada contimporană 
denumim patru perioade 
de evoluţie militară. 

a) Perioada bătăliilor 
simetrice, a evoluţiunei 
principiiior de luptă, or- 
ganizare şi utilizare a 
unităților şi armelor. 

b) Perioada bătăliilor 
de poziţiuni. Acum în- 
cepe introducerea timidă 
a invenţiunilor şi a şti- 
inţei în arta militară. 

c) Perioada bătăliilor 
de manevre. 

d) Perioada bătăliilo4 
de marșuri. 

in istoria contimpo- 
rană arta şi ştiinţa mi- 
ltară încep să-şi ocupe 
locul între ştiinţe şi ast- 
fel! avem trei perioade 
bine dinstincte : 

a) Perioada bătăliilor 
napoleoniene. Succesul 
depinde de omul-geniu, 
care stăpâneşte arta şi 
ştiinţa militară. 

b) Perioada bătăliilor 
post napoleoniene. Suc. 
cesul depinde de coman- 
damentul care stăpâ- 
neşte bine arta şi ştiinţa 
militară. 

c) Perioada bătăliilor 
secolului 20. Succesul 
depinde de modul cum 
sunt pregătite popoarele 
şi armatele.



“PARTEA |. 

Istoria popoarelor vechi 
(USTORIA ANTICĂ). 

  

CAPITOLUL 1. 

PERIOADA POPOARELOR ORIENTALE. 

l. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR 
ISTORICE PRINCIPALE. 

Cele mai vechi state s'au înfiinţat în China, de 
către oamenii. de rasă galbenă şi în india de către 
oamenii de rasă aibă, dar istoria lor este puţin cu- 
noscuţă. 3 

Statele mai bine cunoscute, în istorie, sunt cele de 
mai jos, care au fost întemeiate la început pe ţărmu- 
rile fluviilor Nilului și Eufratului. 

Egiptenii. 

Au |locuit regiunele Egiptului dela 5000 a. c. până 
la 525 a. Cr. Erau împărţiţi în foarte multe State, 
dar toate dominate sau influențate de puterea venită 
dela câte tun centru. 

In cursul: acestor 4500 ani, dominarea sau influ- 
ența asupra acestor state a pornit dela trei centre prin- 
cipale, ceeace a făcut ca istoria Egiptului să aibă! trei . 
epoce distincte: - a 

a) Epoca Memfis. (5000 — 3200 a. Cr.) Cetatea 
Memtis 'era centrul principal.. In acest timp s'au con- 
struit piramidele, de către diferiţi Faraoni cari se 
întreceau între ei pentru a le face mai mari. 

Războaiele constau în atacul diferitelor state, pen-
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tru a le face să se supună şi a lua robi. Cele mai 
mari lucrări sau făcut cu robi. 

Cu timpul, întemeindu-se și alte oraşe, au înce- 
put luptele interne, războaiele civile, și astfel a că 
zut puterea cetăței Memfis. 

b) Epoca Tebei (3200 — 1100). Cetatea Teba 
a devenit centru principal al dominaţiunei și -influen- 
ței. 'Ea a fost a doua capitală a Egiptului, după Mem- 
fis. In acest timp, s'au petrecut multe războaie pentru 
cucerirea diferitelor state.. Altă serie de. războaie sau 
dus contra icsoşilor, barbari veniți din Siria și din 
Arabia, şi, cari au stăpânit aproape 600 de ani Delta 
Nilului. In timpul acesta a venit Iosif cu frații 'săi în 

Egipt înmulțind aci poporul evreu, despre care vom 
vorbi mai jos a 

După iisgonirea icsoșilor, armatele tebane surprin- 
seră, cu armele, țările care se desvoltau spre răsărit 
de istmul de Suez până Ia fluviul Tigru şi Eufrat, Cu 

țările Palestina, Siria, Mesopotamia, Asiria. și Armey 

nia şi celelalte Babilonul și Niniva. 
- “Tot în acest timp flota egipreană a cucerit Creta 

și Cipru.. | 
“Insă, încetul cu încetul, popoarele cucerite se în- 

tăresc, formează orașe puternice, mai ales cele din 

delta Nilului, şi se răscoală contra egiptenilor, provo- 

când astfel căderea Tebei. e 

c) Epoca Saită (1100—525 a. cr.) Orașele din 

Deltă, intrând în lupte interne pentu întâietate, adu» 

eră vimicirea Statului egiptean.. In timpu! acest, po- 

_ poarele cari fuseseră supuse de egipteni, se ridicaseră 

răzbunânduise, în contra Egiptului, slăbit prin dis- 

cordiile wraşelor sale.. Egiptenii avură rușinea a fi 

cuceriți de rătre Etiopieni (c. 750), cari altă dată 

fuseseră robii lor ; în urmă, de către Asirieni (c. 670). 

Se găsiră oameni întreprinzători și curagioși, cari 

încercară a ridica Egiptul ; dar, totul fu în zadar ; E- 

giptenii corupți şi moleşiţi, nu răspundeau la chema- 

rea lor, şi lăsau pe inamici sări cucerească. La anul: 

605 armata egipteană suferi o mare înfrângere dela: 

Nebucudunusur, regele Chaldeei, lângă oraşul Car-
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chemis în nordul Siriei. De atunci, Egiptul duse .o 
viață ticăloasă aproape un secol, până când Perșii re- 
cuceriră Egiptul, la anul 525. . | 

Urmașii vechilor egipteni au și azi o soartă tristă: 
au trecut din robie în robie, ca miște turme de animale, 
sub jugul sirăinilor.. Su 

Egiptenii, la început, credeau întrun singur Dum- 
nezeu ; 'mai târziu, însă, ajunseră a se închina. la “mai 
mulți zei, păstrând însă, întotdeauna, credinţa în me- 
murirea sufletului.. 

Egiptul tera guvernat de regi, cari aveau puteri ne- 
mărginite şi erau socotiți ca descendenţi din zei. Po- 
poru! era împărțit în patru clase: preofi, militari, doyi- 
cultori, meseriași. Exista și clasa inferioară a. scla- 
„ilor prinşi în războaie. 

Regele era ales dintre militari și avea putere ne» 
inărginită asupra supușilor săi. 

Chaldeenii şi Asirienii. 

Dintre popoarele samitice, Chaldeenii și Asirie- 
nii au fost mai desvoltați. Aceste popoare s'au desvolt 
tat în regiunea de apus ia Asiei, între Marea Medite- 
rană, golful Persic, Marea Neagră și Marea, Caspică. 
Chaldeeniii locuiau partea de sud a Mesopotamiei, 
având Babilonul orașul cel mai mare ; iar Asirienii 
locuiau imai la Nord pe ambele țărmuri ale Tigrului,1cu 
Niniva orașul cel mai mare. 

Chaldeenii au fost mai vechi decât Asirienii. 
Către sanul 2300 barbarii începând să năvălească, 

chalileenii se retrag către nord și sud cu numele de 
cananieni Şi asirieni. 

„ Chaldeenii fiind ageri şi muncitori sau îmbogă- 
țit prin agricultură, industrie și comerţ... Asirienii se 
deosebeau ide ei prin cruzime, lăcomie şi vitejie. A- ceştia idlin urmă Sau desvoltat mai mult după 1000 a. er. când puterea Egiptului începuse a scădea. Insă, ca kotdeauna, după victorie, poporul asirian dândurse la desfrâu și lux, a fost complect desființat, în anul
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606, când cetatea Niniva a fost arsă şi distrusă 'de 
Mezi şi Chaldeeni aliaţi contra asirienilor. 

Chaldeenii au avut apoi lupte importante contra 
Egiptului și contra Palestinei şi Feniciei care ajutau 
pe egipteni... Evreii au luptat cu eroism și apoi 'sau 
retras în 'Erusalim unde au rezistat 18 luni ; dar, în cele 
din turmă, s'au predat. Cetatea a fost dărâmată, iar po 
porul dus în captivitate la Babilon (Nabucudurusur). 

In aceste timpuri cetatea Babilonului a adins cea 
mai imare 'desvoltare şi civilizaţie. 

Insă, în anul 538, pătrunzând moliciunea, desfrâul 
și luxul, “Babilonul este ocupat de perși, „chaldeenii 
pierd 'neatârnarea şi cu ei se nimicește puterea po- 
poarelor samitice.. | | 

Regii lor aveau putere despotică nemărginită, dar 
nu rau socotiți ca descendenţi din zei precum era: la 

egipteni - 
Preoţii Chaldeeni formau o clasă deosebită de 

popor, lerau puternici și vestiți prin cultură, farmece 

și vrăjitorii.. 

Pământul Siriei, fășia îngustă și întinsă de pe 

ţărmul ile răsărit al Mediteranei, între Egipt și Chal- 

deia, a fost locuit de multe popoare semitice, dar cele 

mai ideosebite au fost evreii şi fenicienii, 

Acest pământ e străbătut, în lungul lui, de munţii 
Liban și Anti-Liban, și udat de apa Iordanului care 

se varsă în iMarea Moartă, a servit ca legătură a dru- 

murilor dintre Egipt, Chaldeia şi Asiria. 

Această situațiune a făcut ca în Siria nu sa pu- 

tut înființa niciodată un stat mare şi neatârnat; totuși, 

evreii şi fenicienii au putut păstra aci — cu intermi- 

tență — două state mici, care au importanță mare în 

istoria omenirei. . | 

Evreii şi fenicienii mau fost niciodată sub o sin- 

gură conducere, dar legăturile de snâge și împreju- 

cările istorice şi geografice au făcut ca ei să, lucreze, 

adesea, împreună. -
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Popoarele din Siria făceau năvăliri şi erau năr 

vălite. Cum s'a arătat mai sus, după ce icsoșii cuce- 

rise regiunea egipteană din Delta Nilului, unde au 

stat 600 de ani, au fost respinși și obligați, la rândul 

lor, să se retragă şi să se așeze îm ţara lor. Aci au tost 

câtva timp sub domnia egiptenilor; apoi, după că- 

derea lor, au trecut pe rând sub domnia Chaldeeni- 

lor şi Asirienilor. | 

lată, pe scurt, istoria evreilor şi a fenicienilor. 

Evreii au suferit o grea robie dela regii Egip- 

tului. Moise, profetul lui lehiova, îi scoase din Egipt, 

dete :poporului evreiesc legi dictate de Iehova, lângă 

muntele Sinai, şi îi duse în Chanaan, vechea lor par 

trie. e | 

Mult timp, evreii au dus viață nenorocită în 

Chanaan, din cauza dușmăniei vecinilor lor şi din! lipsa 

unui guvezn regulat; puterea fiind în mâna preoților, 

care nu puteau apăra țara de dușmani.. Atunci, popol- 

cul ceru 'marelui preot, Samoil, un rege ; acesta se 'o- 

puse mult timp; dar, în sfârșit, cedă, şi le dete pe 

Saul (c. an. 1015 în. Cr.) | 
Regii laduseră oarecare putere Statului. David îu 

un rege războinic, care învinse pe filisteni și pe alți 

dușmani, kuprinse Siria până la Damasc, și fixă capi- 

tala Statului la Ierusalim (999 — 959). David fu pri- 
vit 'de popor ca omul desăvârșit prin vitejia şi pieta- 
tea sa ; lui i se atribue frumoasele poesii religioase, 
Psalmii.. Fiul său, Solomon (959 — 929 în. Cr.) fu - 
paşnic și iubitor de lux şi de mărire ; el întinse puterea 
țării sale prin comerț, și făcu ialianţă cu fenicienii, sei 
mai vestiți comercianți din acel timp. 

Inflorirea Statului evreesc fu scurtă, căci după 
Solomon tele 12 triburi se împărțiră în două State: 
regatul lui Israel (nord), cu capitalaSamaria şi rega- 
ful lui luda “(sud),cu capitala lerusalim. Intre regiii 
celor ldouă state se născură mari neînțelegeri și lupte, 
care 'duseră ipoporul la ruină.. De atunci, evreii “au 
perdut patria și neatârnarea lor. Ei s'au mai reîntors 
în Chanaan, dar au fost siliți să se supună altor por
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. poare.. Ei au fost împrăștiați de romani, şi dej atunci, 

s'au răspândit pritre popoarele europee, şi ale lumei 
întregi păstrând însă cu tărie și cu sfințenie amintirile 
şi religiunea lor. | IE 

Este în interesul culturei noastre româneşti și al 

culturei generale să cunoaște, în trăsuri generale, is- 

toria fenicienilor și a legăturei lor cu evreii. 

Fenicienii lau locuit pe țărmurile de apus ale Si- 

riei, între Marea Mediterană și munții Libanului. Fes 

nicienii veniseră în această ţară, în timpuri foarte vae- 

chi, din 'Chaldeia ; ei ocupară țărmurile Mării, şi înr 

temeiară 'mai multe oraşe. Ingustimea și sărăcia țărei 

lor, preciun. şi vecinătatea Mărei Mediterane îi îndem- 

SV) nară, de timpuriu, a învăţa arta navigației ; ei îură cel 

“9 dintâi popor navigator și comerciant din Orient. 

—_ Orașele Feniciei n/au fost unite întrun Stai; fie- 

ÎS care avea o viață heatârnată, și numai din timp în: 

ȘE timp, câte tunul câștiga o linfluență mai mare asupra O- 

— raşelor vecine.. Fenicienii erau siliți să recunoască su- 

rd premaţia Statelor vecine, mai puternice. Mult i.mp, 

ei iau plătit tribut regilor Egiptului, şi în schimb, aveau 

dreptul de a face negoț în Egipt, și erau apăraţi în 

contra inamicilor lor, de către egipteni. Când puterea 

Egiptului &căzu, fenicienii câștigară oarecare neatâra 

nare ; atunci înflori oraşul Tyr.. Regii Tyrului, Hy- 

râm, se aliă cu Solomon, regele evreilor, şi ambele. 

popoare 'căștigiară imare putere.. Statul tyrian fu sdrun- 

cinat, însă, de lupte interne între membrii familiei re- 

gale. In timpul regelui Pygmalion, o parte din. popor 

emigră în Africa, şi înfiinţă oraşul Cartaginea (c. an. 

800 în. Cr.). : : 

Neatârnarea Feniciei nu ținu mult timp. Când 

asirienii cuceriră Siria, fenicienii le plătiră tribut, pen- 

tru a avea libertate și siguranță pentru comerțul lor. 

Când Imperiul acesta căzu sub perși (538 în.. 

Cr.), fenicienii se supuseră de bună: voie regilor Per- 

siei, şi continuară ași exercita comerțul sub protec- 
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rientului, și Europa.. Ei făceau comerț pe uscat cu :E- 

giptul, Chaldeia și Asiria ; iar pe Mare ei se îndrep- 

tară către Europa. Mai întâi ei atinseră insula Cipru, 

unde înfiinţară orașe și aşezări comerciale ; de aci, 

el pătrunseră în insulele Greciei şi pe confinentul aces- 

tei ţări, ei ocupară poziții favorăbiie pe ţărmuri, unde 

înfiinţau colonii cu locuitorii, care, pentru a se îna-. 

vuţi, părăseau patria lor, și se așezau în țări străine. 

Din Mările Greciei. ei înaintară spre nord, și ajunseră 

până în IMarea Neagră.. Cu timpul, însă, grecii învățând 

dela 'fenicieni farta de a naviga, îi respinseră de pe 

continent şi din insule.. 

Atunci, fenicienii se îndreptară spre părțile de a- 

pus fale Mediteranei ; ei ocupară insulele Sicilia și Sar- 

dinia, țărmurile Spaniei și țărmurile din nordul Ar 

ivicei (Tunisia şi Atgieria de astăzi).. Dintre coloniile 

lor ldin Africa, Cartagina întrecu, prin strălucirea +și 

aviiţia sa, chiar oraşele Feniciei. Cartagina a păstrăt 

patru 'secoii “(dela âl 6-lea până la al treilea, în Cr.), 

această putere ; dar, în secolul al 3-lea, ea întâlni în 

calea sa pe romani, câri, după o sută de ani de luptă, 
O învinseră și o nimiciră. 

Mezii şi Perşii. 

Aceste două popoare s'au întemeiat între apusul 
şi răsăritul Asiei, dela goltul Persic la Marea Caspică, 
pe platoul Iran. 

Mezii și perșii au venit în Iran cu vreo 9 secoli. 
tu. de Cr., din India. Ei se trăgeau dintr'uu popor 
foarte vechi, numit Arii, (Aryas), care trăise mult timp 
în podișul Pamirului din India. 

De aci au pornit ca năvălitori către India, către 
Iran şi kătre Mediterana, formând diferitele popoare 
arice.. | 

Fi au supus în Asia (pe popoarele semitice, iar în 
Europa iau întemeiat State puternice și culte, care şi 
astăzi ocupă locul cel mai principal în istorie. 

„„Mezii, venind în Iran, sau așezat în partea. nor- 
e CA a . _. a a. - 

= dică,. âfiă, la Marea Caspică, iar perșii au ocupat par- 
” a
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tea ide sud, pe (țărmurile răsăritene ale - golfului 
Persic. 

Dela început, aceste două popoare au primit reli- 
giunea lui Zoroastru (Zarathustra) ; ele duceau 'o 
viaţă simplă, trăiau cu păstoria şi cunoșteau, puțin, 
agricultura. 

Mezii au fost cuceriţi de către asirieni, în secolul 
VIll-lea a. Cr. şi în atingere cu €i au început 2f se 
civiliza. Perșii au rămas neatârnaţi, au păstrat viață 
simplă, păstorească şi vechea lor vitejie, au ajuns, cu 
timpul, 'stăpânii Asiei, şi au întemeiat cel din urmă și 
cel mai puternic Stat din Orientul vechi. 

“După învățătura lui Zoroastru, sufletul omului, 
după moarte, va fi judecat de Auramazda și răsplătit 
după faptele sale.. * = 

ezii și perșii erau guvernați de regi cu putere 
nentărginită, răzimată pe armate.. La perși exista o 
clasă ide familii nobile, printre care cea mar de frunte 
era familia Achemenizilor, din care se trăgeau regii. 
Perșii au introdus, mai întâi, un guvern regulat în Sta- 
tele cucerite de dânșii: detronând familiile regale și 
înlocuinduile cu agenții lor, sațrapii. Fiecare popor su- 
pus trebuia să plătească regelui un tribut fixat, fie de 
bani, fie de lucruri în natură ; numai perşii erau scit 
tiți ke dări.. Popoarele supuse erau datoare u da re 
gilor oameni. pentru armatele lor. 

„ Mezii şi perșii n'au desvoltat o cultură mai înaltă 
din cauza vieţii lor răzbloinice ; ei au împrumutat știin- 
ţele și artele supușilor lor, mai ales ale Chaldeenilor. 

II. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂREI ŞI 
ARTEI MILITARE . 

La Chinezi, du 2000 ani înainte de Cristos, pare; 
că ajexistat o artă imilitară, 

Ei posedau armate bine subdivizate, având fie- 

1) Rezumat din Capitaine de la Duparcq, op. citat. Vol.I, pag, 10—28.
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care un drapel de culoare specială pentru  condu- 
cere.. 

Cavaleria şi carele de război manevrau în masse 
mari. Ştiau să asedieze cetățile. , 

Cu 1000 ani înainte de Cristos ei își așezau trui- 
pele pe o singură linie în careuri cu intervale egale cu 
frontul și adâncimea. | | 

Sunt probe că la anul 400 înainte de Cristos cu- 
noşteau praful alb de puşcă, pe care-l întrebuințau la 
artificii, pentru explozii și pentru aruncare. - | 

Ca arme ofensive aveau: arcul, praştia și sulița 
„de lungime variabilă. Sunt probe că aveau efective 
“mari. In secolul VIII a Cr., spun istoricii, că au cun- 
părat 100,000 cai pentru cavalerie. | 

La asirieni infanteria era, mai toată, armată cu. 
javolete. Se așezau pe 30 rânduri adâncime ca. şi ba- 
bilonenii. 

infanteria avea cască şi suliţă.. 
Fortăreţele iaveau, în generai, forma rotundă cu: 

un zid continuu. 
„ Niniva şi Babilonul erau vaste câmpuri retran-- 

șate. 

Desfășurarea incintei cetății atingea 60—80 km. 
Zidurile aveau 100 picioare înălțime. 

La egipteni războinicii formau o castă specială, cea 
mai onorată după preoți. 

Aceşti războinici aveau proprie'ăți dă-uite de Stat 
sau, cei puțin, uzufructul unor proprietăți. 

___ “Aveau soldă şi oarecare raţii în natură pentru ei 
şi familiile lor.. - 

_ Era oprit, războinicilor, să-și cultive pământurile, 
să facă comerţ, sau să se ocupe de artele frumoase. 
Unica lor ocupațiune eră exercițiul și studiile mili- 
are. 

„ Exerciţiile Be executau la sunetul de tobă sau de 
trompetă. 

Egiptenii nu întrețineau armate permanente. După 
expediţii Și războaie le trimeteau la vatră. 

nitatea lor de luptă era careul de 100 luptători 
de front și 100 de adăncime. peon * . - . . .__. „xceste careuri (batalioane) se subdivizau prin
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fracțiuni de 1000, de 100, de 10. Acest sistem de for- 
mațiune decimală era, pentru acele timpuri, foarte sim- 
plu şi foarte bun. 

Soldaţii armelor grele erau îmbrăcaţi în zale, care 
îi înveleau dela cap la centură, purtau o tumică scurtă, 
căşti ide oţel sau de fier, și încălțăminte cu vâri as- 
cuţit şi curbat. 

Comandanții superiori se recunoșteau după pana 
de struţ cu care își aveau capul ornat, iar ofițerii după 
semnele exterioare. 
. Disciplina era foarte slabă. Lașul era iăsat la re- 
mușcările lui sufletești, şi putea să se reabiliteze prin 
eroism. 

Construiau câmpuri înconjurate cu palisade. Pu- 
neau mult preț pe exerciţii. 

Inainte de a -intra în luptă, invocau, prin cere- 
noni, protecțiunea zeilor.. 

Pentru transporturi se serveu de miigari.. 
Pentru luptă se așezau: grosul în linia întâia, cu 

infanteria şi cavaleria uşoară la flancuri. 
Carele în linia a doua, așezate pe o linie sau 

două.. 
Regele, în centrul câmpului de bătae, pentru mai 

multă siguranță și pentru a da ordine. Un leu dresat 
pentru luptă însoțea carul regelui. 

Pentru iapărare, egiptenii făceau un parapet de 
pământ precedat de o întăritură, 

Cele mai celebre cetăți erau Memphis și Theba, în- 
conjurate de fortificațiuni, precedate de o întăritiură. 
Memphis aveă incinta de 150 stade (27 km.) Intări- 
tura care o preceda, era foarte largă, plină de apă și 
forma, pe trei părți, o adevărață inundație. Theba con- 
stituia un câmp întărit, de io așa mare desfășurare, că 
perimetrul lui avea 100 de porfi.. 

Egiptenii cunoşteau și întrebuințarea maşinelor de 
război ide care se serveau la asediurile lor. 

“ Decadenţa artei miltare la egipteni a început prin 
destrăbălarea succesivă a castei militare, și prin emi- 
grarea în iEthiopia a 20,000 de soldaţi, nemulțumiți 
și geloși. Apoi, prin angajări de mercenari greci, cari au
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adus vuitima lovitură. Epoca acestei decadenţe rămâne 
„memorabilă, pentrucă de atunci Egiptul a fost tot- 
deauna, supus altor popoare. 

Egiptul poseda și o marină militară regulată, după 
cum ineese din toate monumentele antice ate acestiui: 

popor.. | E 
La evrei, 'Moise şi-ia dat toate silințele pentru a 

organiza militaricește pe evrei și a-i învăța disciplina. 
El sa imitat, în instituţiunile militare, constituția mi» 
îitară egipteană. 

Forţa imorală juca 'un mare rol ia. evrei, grație în- 
crederei ce aveau soldaţii în vorbele şeriior lor, care 
ie promiteau victoria în numele lui israel, şi se dădea 
multă tinste acelora care dovedeau curaj și eroism. 

După legile lui Moise, la 20 de ani, tinerii erau 
apți pentru serviciile militare. 

In interesul progresului erau scutiți acei cari cul- 
cultivau o vie, construiau o casă, se căsătoriau în anul 
recrutării. In unele cazuri erau scutiți din front cei fri- 
coși pentru a înlătura contagiunea. Da 

Regii ițineau, pe lângă ei, armate permanente. | 
Afară de arcași și de prăștiași existau corpuri de 

trupe grele. 
Armata fra comandată de către șeful naţiunei, 

care avea titlul de rege sau 'de judecător. 
Uniforma, obișnuită, era o tunică scurtă: strânsă. 

pe mijloc.. a 
Evreii au adoptat cavaleria şi carele de ăsălt măi 

târziu. E 
Evreii luptau, de obicei, pe 'o singură linie de 

10 la 30 oameni ide atâncime, îndărătul căreia se gă- 
seau şefi pentru a ucide pe fugari. Primele rânduri e- 
rau formate de arcași și de prăștiași, care începeau 
acțiunea prin țipete de luptă. 
_ La început, religiunea lor le interzicea să lupte 
în ziua de Sâmbătă, din care cauză de mai multe ori au 
fost surprinşi și bătuţi. 

Macabeii, în interesul patriei lor, au desfiinţat 
această prescriere şi astfel au eşit victorioși de mai 
multe ori în ziua de Sâmbătă.
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"Ei au întrebuințat, în unele atacuri, minele, lucră- 
rile de sapă la asediuri și liniile de circumvoluțiune, ba- 
listele şi catapultele, iar pentru întărirea cetăților î în- 
trebuințau incintele cu turnuri și crenele. | 

Perșii aveau infanteria în masse neregulate ; iar, 
mai în urmă, organizate cu unități cu :30—24 oameni 
în ladâncime, și armate cu arme ofensive. | 

“Cavaleria a fost creată mai târziu de Cirus, care 
a adus şi oarecare perfecționare armatei și științei mi: 
litare.. A redus adâncimea unităților de infanterie la; 
12 şi 'a stabilit o severă disciplină. 

Carele de asalt constituiau o armă principală la 
perși.. O parte din aceste care, purtate de boi, aveau, 
pe ele, tun turn de 5 m. înălțime în care puteau sta: 20, 
de arcași. 

Eclerorii, cavaleria, carele de război, unitățile de 
specialități, bagajele şi apoi infanteria, executau mâr- 
șul în teren deschis pe front mare pe care îl. restrân- 
geau numai la trecerea defileurilor. 

Cirus a introdus trei principii: trupe permanente, 
surprinderea inamicului, exploatarea victoriei. 

Perşii dela 17 — 27 ani erau obligaţi la dife- 
rite exerciții militare ; iar dela 27 — 50 ani datorau 
serviciul. militar. 

Unităţile erau diviziile, subfdivizate în sistemul de- 
cimal de azi, adică 10, :100, 1000, zece mii. Comanda» 

„mentul trupelor era independent de guvernământul ci- 
vil, iar împărțirea teritorială militară! era despărțită de 
acea a satrapilor. 

Stindardul perșilor consta dintr'o suliță înaltă, a- 
vând, în vârful ei, un vultur cu aripile destăcute, De 
obicei, stindardul se așeza la centrul primei linii de 
bătae. 

Ordinea de bătae se forma astfel: infanteria grea 
aştepta pe mai multe linii la centru, cavaleria lă ăripi, 
carele. de asalt înaintea frontului și pe aripi, infante 
ria wșoară înapoia ordinei de bătae, iar înapoi și lă 
aripi era câte o rezervă. 

Perșii aveau corpuri de elită numite „Imortale” 
formate din infanterie și cavalerie bine întreținute și
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echipate. Celelalte corpuri, mai ales infanteria, care se 
chema numai la război, aveau numai valoăreă număy 
rului, și erau lipsite de disciplină și experiență. | 

Perşii inu aveau frontierele acoperite cu trupe, din 
care cauză învadatorii pătrundeau, repede, pe teritoi 
riul lor. Ei inu aveau mici cetăţi întărite, cunoşteau însă 
arta. asediilor. 

După moartea lui Cirus armata persă a pierdut din 
valoare, imai ales din cauza înrolărei de mercenari. 

III. 

_ RĂZBOAIELE PRINCIPALE. 

Privire generală. Popoarele orientale au avut multe 
războae în cursul desvoltărei lor, cum s”a arătat la în 
ceput. Aceste răzloae nu prezintă, însă, interes din 
puncte de vedere al științei 'militare, nefiind cunotr 
cută bine desfășurarea luptelor. Din rezumatui,. scurt, 
ce am dat la paragraful asupra orgânizărei și ărtei lor 
militare se poate face o legătură, oarecare, cu perioa- 
dele “următoare. Legătura principală o fac, însă, răz- 
boaele niedice, câre încep cu 16 ani înainte de sfârşitul 
perioadei popoarelor. orientale și se termină în primii 
27 de ani ai perioadei greco-linacedoneană. 

Războaiele medice, sunt începutul luptelor între 
Occident şi Orient. Celdintâi reprezentat prin perși, 
locuitori barbari ai Asiei ; celdealdoilea reprezentat prin 
greci, iocuitori civilizaţi ai Europei. | 

Perşii, după ce cucereste toate popoarele Asiei o- 
rientale, pe muntenii din Armenia, pe Medii din Media, 
pe kavalerii din logdiana și Bactriana, etc., au “ăjuns 
în contact cu orașele greceştii din lonia (depe coastele 
Asiei) şi apoi au început să amenințe oraşele grecești - 
din Europa, ceeace a dat naștere războaielor 'medice 
“unii istorici zic: răzbioaiele persice). 
__Dar oraşele grecești din Europa aveau cu totul 

altă vigoare şi altă civilizație decât cele din Ionia. “Ce-
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tățenii greci in Europa erau hotărâți a-şi apăra pa- 
tria, şi erau exercitaţi a lo apăra bine. 

| Răzbpaiele medice încep la anul '492 a. Cr., prin 
năvălirea perșilor în Grecia, în timpul lui Darius și se 
termină la 4409 a. Cr. prin atacurile grecilor asupra per- 
șilor și prin învingerea acestora din urmă. 

Luptele principale au avut loc la Marathon (490), 
Termopile 481, Salamina 480, Platea 479, „Micale 
(479), toate pe teritoriul grec ; iar, întlre 476 = 449 
au avut loc pe Mare, în insulele iocupaie de perși şi pe 
coastele Asiei când grecii atacă pe perși. 

Din ltoate aceste bățălii, cea dela Marathon prek 
zintă mai mult interes, din punct de vedere militar. 

BĂTĂLIA DE LA MARATHON. 

Forţele adversarilor şi situaţia militară. 

Perşii inu aveau armata regulată. Ei încorporau 
elemente din ţările cucerite, formând masse de isbire 
cu ele, puse sub comanda a câte un general. 

La atenieni exista serviciul militar obligator, tinerii 
atenieni erau antrenați din copilărie la exerciții cor- 
porale, erau înrolați la 18 ani în trupele care formau 
garnizoanele cetăților. Când timpul serviciului mili- 
far era 1sprăvit er depuneau jurământul militar și ră- 
mâneau gafa a reintra: în rânduri. Orișice inteligență 
grecească lucrează la organizarea contigentelor, arma; 
mentului și a tacticei, de aceea în istoria lor găsim 
mulți regi şi generali. 

Soldaţii greci erau îmbrăcaţi în zale şi cască, ar- 
măţi cu 'un scut.. Se luptau cu lancea cu vârf de fier 

“sau oţel și cu sabia. 
Intre şiruri era un pas ca interval şi tot atâta și 

între rânduri, infanteriștii, cari compuneau falanga, 
erau Kdeci foarte liberi în mișcările lor. 

“Perșii, din contră, n'aveau altceva ca infanterie 
decât o trupă compactă de arcași fără armură, armați 
cu 0 Sabie sau suliță pentru lupta de aproape. 

Armata persiană era comandată de unul sau doi
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generali, pe când cea greacă era comandată pe rând 
de către mai mulți generali. La Marathon erau des 
tinaţi 10 generali care comandau pe: rând chiar în 
curstil aceleiași zile. | 

După un istoric armata persană.a fost comandată 
de generalul Dalis şi Artaferne, după alții de Hippias. 

Flota trimeasă de Darius, pentru cucerirea Gre- 
ciei, debarcă pe plaja dela Marathon. 

Efectivele, legendare, de sute de mii de perși nu 
par a fi adevărate. 

„Ceeace ar părea adevărat, că a fost la (Mara- 
thon, 10 —- 15000 infanteriști, aproape 'toate „dela 
munte, mezi şi perși, arcaşi fără armura ; perșii aveau, 
deasemenea, tin mic corp de cavalerie, dar care ma 
luat parte la bătăliie, fără a se putea dovedi pentruce: 

0 
nu s'au bătut. 

„Armata ateniană şi plateiană, tare de 8000 — 
10000 'oameni. Perşii erau obligați de a veni so a- 
face înainte de a putea merge spre Athena, fie prin: 
această vale, îie pe la țărm.” (Lt.-Colonel Colin, op. 
citat). 

Desfăşurarea bătăliei. 

Armata persă înaintează până la. 1200 m. de cea 
greacă, stând faţă în faţă, fără ca vreţuna din părți să 
pornească imediat la atac. - | 

Celdintâi care a îndrăznit să atace a fost Milt 
tiade. | | 

„EI a regulat cu foarte mare grijă ordinul său de 
Dătae, — zice Herodot.. Linirie sale se întinseră tot a- 
tât cât liniile medice ; mijlocul era format de un număr 
nic le rânduri și era partea slabă a armatei sale, dar : 
flancuriie erau formate din masse formidabile.” (Lt. 
Colonel Colin, op. citat). 

Herodot spune că au făcut alergând cei 1200 de 
metri, care-i. despărțeau de inamic. Se poate crede 
că au făcut cea mai mare parte din drum, în pas de 
atac, şi nu au început a fugi decât când au ajuns la 
distanţa 'de o lance de persani. (2,50 era săgeata).
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„Perșii, văzând pe adversarii lor atăcându-ii în fugă, 
aşteptară cionirea ;. faţă de numărul lor niic și acest | 
tel de a ataca alergând, ei îi judecară drept nebuni 
Și Kă trebuiau să fie pierduţi într'o clipită, mai ales că 
maveau nici cavalerie nici arcași. 

Era foarte natural că atenienii n”aveau cavălerie ;, ; 
țara lor nu producea de loc cai, dar nu se explică de 
ce hopliţii, (infanteriști grei), nu erau flancaţi de ar- 
cași sau aruncători cu praştia, armaţi ușor, așă cum: 
era obiceiul în toată antichitatea. 

Se mai întreba, deasemenea, ce a devenit cavaler 
ria persană. Se găseă, oare, printr'o coincidenţă 
supărătoare, detașață tocmai în ziua luptei pentru . o 
expediţie depărtată, de furaj sau de front? Se găsea ea 
oare incapabilă de a interveni în învălmăşeală; din cauza 
felului său de arme? Nu sar putea admite, în orice 
caz, cum că ea a fost ţinută la distanţă din cauza natu- 
rei terenuiui, fiindcă, închipuindu-mne prima poziție a 
grecilor în valea Vrana, trebuie să admitem, foarte 

bine, că ciocnirea produsă pe poziţiile perșilor, care 
va să zică pe piajă, în apropierea punctului numit So; 
ros, tunde sunt îngropate rămășițele atenienilor uciși 
în luptă. 

„Bătălia (dură mult timp, zice Herodot; la mij- 
loc, barbarii îi biruiau, centrul lor era format din 
perși și Saces ; în acest loc ei îură învingători ; ei dă- 
dură înapoi pe atenieni și îi urmăriră înaintând spre; 
pământ; Dar, de cele 2 margini, atenienii și platenii, 
având rezerve, puse în dezordine armatele care ii se 
opusese; pe urmă unindu-se, ei se întoarseră către 
aceia care le rupsese centru. 

„Victoria atenieniior tu complectă ; ei ținură strâns 
pe fugari, tăindu-i în bucăţi, și, când îi împinsese până 
la Mare, ei cerură foc pentru a incendia vasele. 

„Mulţuimiţi avântului lor, atenienii iuară 7 năvi; 
barbarii, cu ceeace le mai rămaseră, plecară în fuga, 
lopeţilor. 

„Barbarii pierdură, în bătălia dela Marathon,, 
6400 toameni, și atenienii 192”. (Reproducere din Lt.- 
Colonel Colin, op. citat).
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Observaţiuni generaie şi militare. 

1. Restabilirea Palestinei de azi, ca, patrie a evrei» 

lor, hotărâtă prin pacea dela 'Versailies, pare a fi o reeh 

ditare a întoarcerii evreilor în fara Chanaanului, după 

ce stătuse 600 de ani amestecați cu icsoșii şi cu egipk 

tenii, în regiunea Nilului. 
Dar, atunci se făcea întoarcerea. lor în patrie prin 

puterea sufletească a lui Moise, inspirat de Iehova, pe 

când astăzi încercarea se face prin hotărârile reci şi 

fără putere sufletească, dela masa verde din Ver- 

sailles. | 

Patriile se înjohebiează prin suflet şi se menţin 

prin cultură și organizare. | 

| 2. Poporul evreu, întors în Chanaan, a crezut că 

poate exista ca Stat şi.ca naţiune numai în puterea „0rp 

ganizaţiei lui sufleteşti. Insă, evreii, fiind atacați din 

toate părţile de popoare materialiste a t-ebuit să ceară 

preoţilor. lor să le dea lun rege care sări apere. Saul, 

David, Solomon, sunt regii care au înţeles că fără io 

armată nu pot apăra ţara. Cât timp au vut, evreii, o 
cârmă și o armată, au fost în stare de înflorire si s'au 
distins ca naţiune și ca eroism. . 

Evreii — deși popor mic — prezintă foarte mare 
interes pentru omenire, prin aceea că în întâia fază a, 
vieţii lor Kiind mult idealişti au rătăcit peste :o imie 
de ani până să se (fixeze. In a doua fază fiind. idealisto. 
realiști au atins apogeul desvoltării ca, naţiune ; iar în 
a treia fază fiind 'mai imult realiști decât idealiști s 
găsesc în criza că mu [pot înjgheba o patrie. 

Realismul lor de azi este umanitar, idealismul lor 
este însă egoist. Fără o patrie nu vor înţelege în ice 
proporții trebuesc topite aceste două elemente pentruca 
să poată trage tot folosul real din întreaga ome- 
nire, dând, în schimb, omenirei tot farmecul su- 
fletesc al 'Chanaanului. 

Fără un nou Moise — sau un Mesia al întregei 

.
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omeniri — tratatul dela Versailles și orice alte teorii 
convingătoare nu vor avea efectul aşteptat | 

Până atunci: Noi, care avem o patrie, precum și adoptivii 
acestei patrii, între care numărăm și pe evreii pământeni, să 
dăm tuturor ce este al lor, dar să nu lăsăm un atom și să nu 
pierdem o clipă din ceeace este al patriei, peutru patrie și spre 
răul nimânui. 

4. Poporul fenician ocupă un toc însemnat în istorie, pentru 
serviciile aduse ormenirei, prin intreprinderile sale comerciale. 
Comerţul a fost întâia cale pașnică, prin care s'a putut apropiă 
și cunoaşte popoareie, pentrucă el răspunde la mii de trebuințe, 
și nu se poate face decât prin bună înţelegere. Mai ales pentru 
popoarele din Europa, comerțul fenician a fost de mare folos; 
ele fiind atunci în stare de barbarie, au primit dela fenicieni 
lucrările de industrie şi de arte ale orientalilor, au eșit din 
barbarie, și au pişit pe calea civilizaţiei. 

5.. Iată ce zice It. colonel Colin, despre bătălia 
dela Marathon: | 

„Despre efectivele din bătălia deia "Marathon s'a 
făcut cea mai fabuloasă legendă. Se spune că marele 
imperiu persan a aruncat asupra grecilor armate mări. 
La aceste forțe mari Atena ar îi opus o ttrupă de cettă- 
țeni mică la număr, soldaţi improvizaţi, dar animați 
de lun patriotism puternic și că printr”o mare iubire de 
independență victoria a fost de partea acestor apăr 
rători ai libertăţei, în contra numărului și disciplinei 
oarbe a persanilor 

„Nimic nu € mai departe de adevăr. Numărul a- 
siaticilor ma fost imens, după cum se pretinde. Suteie 
de mii de oameni, de care vorbește Herodot, war fi 
avut loc nici pe flota lor nici pe câmpul de bătaie ; noi. 
nu vom merge până a declara, cu Hans Delbrueck, că 
armata ipersană era inferioară, în număr, acelei din A- 
thena, dar nu este imposibil ca ea să nu fi fost. Cecace 
este sigur e că nu era o disproporție enormă şi că dacă: 
grecii terau 10000, barbarii nu erau mai mulți de 15 
mii. Dar, ceeace nu trebue perdut din vedere, este că 
perșii erau deabinelea barbari; imperiul persan lua, 
din provinciile sale, hoarde de munteni sau de nomazi
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jumătate sălbateci, a căror organizare era rudimentară, - 
ȘI cu kare niciun fel ide ştiinţă tactică nu era posibilă. 
Atenienii, Klin contră, fără a fi pregătiți milităreşiie, 
ca spartanii, erau totuşi instruiți şi învăţaţi cu mese- 
ria armelor. , 

„Nu trebue să privim, dar, prin legendă victoria 
care a scăpat (Occidentul ide Orient, ci prin faptă. Ceace 

„s'a produs era natural, era normal: inteligenţa occi- 
dentală a învins barbaria orientală prin mijloacele de 
luptă pe care ea și le pregătea și făurea”. 

6. Miltiade a înțeles că perșii trebuesc atacați cât 
mai curând pentru a nu le da timp să aducă noi aju» 
toare și să atace pe Mare, sau să debarce şi în alt 
punct. El la înţeles că io înfrângere imediată va pro» 
voca panica și retragerea; perşilor. 

Cu toate astea, n'a fost deținilivă această luptă, 
unde peste 250U0 de oameni erau față în față, pen: 
tru a regula soarta lumei. Orientalii au reînoit atacul: 
rile lor ; grecii au suferit asalturi mai violente, și lecau 
trebuit victoriile dela Platea sau dela Salamina, pentru 
a respinge, pentru totdeauna, încercările perșilor. 

7. Din punct de vedere militar, Marathon ne o: 
„feră spectacolul unei masse mari, care căuta victoria: 
prin forţa brută, rămânând neputincioasă și muribundăj 
în ffața atacurilor îndreptate contra celor 2 flancuri ale 
sale. 

Bătălia dela Martahon are importanţă prin faw- 
tul că o massă de oameni, cu avânt Și ură de rassă, însă 
fără nicio pricepere și pregătire de răzbioi, atacă o. 
trupă regulată formată din cetăţeni hotărâți și pregăi- 
tiți să-și apere patria. 

Mai are importanță prin aceea că este prima în- 
tâlnire dintre forțele Asiei şi ale Europei. 

8. După Marathon, Salamina şi Platea, imperiul 
Persan merge spre decădere, iar geniul grec se întinde, Și civilizația helenă ia un avânt înare. La nordul Gre- ciei, "Macedonia, păstrează vigoarea popoarelor sacre și sălbatice, tulegând, în același timp, fructele civili. 
zaţiei grece. .
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Războinici, macedonienii, învaţă tactica. grecilor, 

iar regii Macedoniei, Filip şi Alexandru în particular, 

gun cea mai mare grije pentru organizarea și pregăti: 
rea militară a acestui excelent popor. 

Cu 'un (astfel de instrument de război și cu stăpâ- 

nirea bogățiilor Greciei decăzută, Alexandru poate să 
distrugă hoardele barbare care nu aveau nici inistruc- 
ție, mici disciplină, nici aptitudini de luptă.



CAPITOLUL II. 

PERIOADA GRECO-MACEDONEANĂ. 

l. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR 
ISTORICE PRINCIPALE. 

Fazele principale de desvoltare. 

Pe când înfloreau statele în Asia, locuitorii din 
Europa erau barbari. Grecii, ceidintâi, au eșit din bar: 
barie. Istoria lor începe în secoiul XIV-a a. Cr. şi are 
2 perioade. _ 

Până la 776 a. Cr.. Venirea lor din Asia și Epir 
nu se cunoaște. Ei se credeau pământeni ai Eladei. Din 
timpurile vechi, până la 776, istoria lor cuprinde o 
mulțime de legende despre eroi şi zei, din cari se tragi 
ei, de aceea timpurile acelea se numesc” timpurile e- 
roice. “Din lacele timpuri au rămas și fapte eroice ru- 
noscute în. istorie ca: Expediția din Beoţia, expediţia, 
Argonauţilor, războiul “Troei. Omer, poet din acele 
timpuri, descrie istoria acelor timpuri, 

Dela 776 la 338. In această perioadă se disting, 
bine, trei faze: 

a) Aşezarea definitivă a triburilor. Au fost multe 
triburi, multe lupte şi călcări de teritorii, dar, în cele 
din urmă, dorienii, cari erau cei mai sălbateci, au rămas 
stăpâni în Pelopones. lonienii au trecut din Pelopones
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în Atica ; iar, o parte, au trecut pe coastele de apus.ăle: 
Mediteranei. (A se consulta a//asu/ /ui Putjger). : | 

b) /nfiinfarea de cetăți neatârnale. 1). Foarte 
cetăți s'au înfiinţat, având tradiţiile lor. socotiie cai 
înființate de câte un zeu. Au avut şi urmări bune și 
rele ; s'au desvoltat, liber, talentele, guvernele, așe- 
zămintele, etc. ; dar, luptele dintre cetăți au "pregătit 
căderea Greciei. Intre cele mai princiipale cetăţi au 
fost: Atena în Grecia centrală și Sparta în Pelopones.2) 

c) Desfiintarea regilor eroi şi înlocuirea ru pur 
vernui nobililor, ori cu al poporului de jos. Când în- 
vingeau nobilii, guvernul era aristocratic ; când învin> 
gea poporul de jos, guvernul era democratic. Când: din 
luptele lor îrăgeau profit ambiţioșii şi iubitorii de pus 
tere — cari ţineau și (Cu unii şi cu alții — guvernul era: 
luat de ei prin viclenie și se numeau firani 3). Din cauza 
acestor turburări, cetățile grece au avut o viață tur- 
bure şi hestatornică. In genere, aristocrații au reușit 
în Sparta, iar în Atena și cetățile 'Eonice reușeau de- 
mocrații. 

Răspândirea coloniilor greceşti pe tărâmul Medite- 
ranei. Coloniile acestea începuseră încă din timpurile e: 
roilor şi se întindeau în sus până Către insulele Mării 
Egee şi pe coastele de apus ale Asiei. (Sec. XI a. Cr.) 
Apoi către secolul -al VIII-a și VIl-a se întinseță ică- 
tre Mediterana, ocupând răsăritul Siciliei (Cetatea Si- 
racuza) și sudul Italiei (numit chiar Grecia, Mare). Au 
mers până pe toastele Spaniei, Galiei și nordul Afri- 
cei. Coloniștii părăseau ţara, pentru inavuţire, sau din, 
cauza certelor dintre cetăți. Orice colonie era forimată 
de cetatea-mumă (metropola), de care erau libere, dar 
aveau legătură de respect ca fiul față de tată, de aceea 

1) Grecii prin cuvântul cetate nu înțelegeau un oraş cu ziduri 
ci locul sfânt unde aveau altare!e zeilor, mormintele strămoşilor sub 

protecţia cărora trăiau cetăţenii. 
2) Au mai fost cetăţi ca: Argos, Elis, Pisa, Olimpia, Corint, etce 

la Pelopones şi Megara, Platea, Delfi, în Grecia centrală. Istoria lor 
este puţin cunoscută şi nu interesează istoria militară. 

3) Prin tiran nu se înţelegeă, la început, un stăpân asupritor sau 
rău, ci un domnitor care a luat singur puterea, însă-mai târziu pen- 
trucă aceşti domnitori au fost nedsepţi şi asupritori au fost numiţi 
tirani în înţelesul adevărat. 

3
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trimeteau delegați la serbările metropolei, primeau de- 
legaţi, etc. ă 

Fără colonii, Grecia ar fi rămas ţară mică și izo- 
lată ; prin ele a ajuns stăpâna comerțului în 'Medite- 
'rana și a venit în contact cu popoarele lumei vechi. Viaţa 
coloniilor era asemenea cu a cetățenilor din Grecia. 
Coloniile din Asia nu au căzut cele din urmă sub perși, 
iar cele din Italia și Sicilia au fost cucerite de romani. 

Organizarea politico-socială a Atenei. 

Atenienii au atins înălțimea lor prin cultură și 
arme. Atena a ifost centrul culturei grece. Până la înce- 
putul perioadei istorice aveau regi, mai târziu fură de- 
“tronați şi înlocuiți cu guvernul arhonților, aleşi: din 
nobili. Nobilii însă nu au mulțumit poporul, legile ne- 
fiind scrise, poporul se răsculă și ceru legi scrise. INo- 
bilii au numit pe Dracon care a făcut legi aspre pentru 
popor, spre a asigiura domhhia nobililor. La 594 poporul 
se resculă din nou și se însărcină Solon cu formarea 
acelor legi. Legile lui erau de 2 feluri: unele linișteau 
poporul, fâliele formau guvernul, în fine un amestec 
de lemocrație, aristocrație și oligarhie. 

Poporul a fost împărțit în patru clase după a- 
vere: | | | 

Clasa I-a peste 500 măsuri de producte; clasa 
Il-a între 500 — 300; clasa III-a între 300 — 200; 
clasa IV-a săracii. a | 

Din clasa I-a se alegeau arhonții şi funcționarii 
înalți, din clasa Il-a şi IIl-a se forma călărimea şi pe- 
destrimea grea înarmată, din clasa IV.a soldaţii ușor 

„ îmarmați și marinarii. Deosebit de cele 4 clase, cetă- 
țenii imai erau împărțiți în locuitori străini și sclavi. 

Se dădură legi pentru creșterea copiilor. Oricine, 
era dator să: imuncească pentru câştigarea traiului, 

«Cine nu muncea era pedepsit ca rău făcător, 
Legea obliga pe cetăţeni — în caz de război ci- 

vil — să ia parte la luptă. Cel mepăsător de luptele ci- vile era rău cetățean. Străinii nu erau persecutați ca
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la spartani, dar trebuiau luați în chezășie de un cer 
tățean. 

Solon 'obligă legea pentru 10 ani și: apoi plecă în 
călătorie, când se întoarse găsi sfăşieri. 

După ela guvernat Pisistrate ca tiran. Nobilii Pau 
persecutat mult, dar nu au reușit. Solon a fost contra: 
lui, dar nu a reușit să-l înlăture, După Pisistrat se în- 
cepură lupte, certuri, cruzimi. După o perioadă de asă- 
menea turburări, Clistenes restabili legile lui Solon.. 
El admise ca şi cetăţenii din clasa il-a şi III-a să seta- 
leagă arhonţi. Sub el a înflorit “statul, întemeindu-se 
domnia poporului. 

Așa se găseşte starea de Tucruri, în Atena, la în 
ceputul războaielor medice. 

„__ ADupă războaiele medice a urmat o. jumătate de 
veac epoca lui Pericle. Grecia a atins, în acest timp, 
cea mai inare strălucire. Pericle, aristocrat, a. fost con+ 
fucătorul poporului fără niciun titlu, nu a fost arii 
hionte ci numai strateg. . . ! 

Sub el toţi cetățenii aveau drepturi egale. Asttel au 
mers iucrurile până ce următoarele trei cauze au dat 
nâștere războiului peloponesiac: 

” — Ura Spartei contra Atenei. 
— Vrăşmăşia între aristocrați și poporul de jos 

în toate cetățile grecești. 
— "Amestecul perșilor, cari, neputând înfrânge pe 

greci prin răzbioi, recurgeau la intrigi și conruperi :prin 
bani. 

__ “Alcibiade, om frumos,. . deștept, dar ambițios, 'a 
contribuit la această scădere pentru a satisface an- 
bițiunile lui. | 

Dia războiul peloponesiac Sparta este învingă- 
„toare şi astfel se aduce ruina Atenei şi a culturei sale. 
Sparta capătă hegemonia şi urmează perioada "Atenei 
sub cei 30 de tirani. In această perioadă apare Socrate, 
apoi Platon, elevul său, care i-a scris toate învăţăimin- 
tele. “Tot în această perioadăi se ridică: o.altă cetate 
necunoscută tă până atunci: Sparta, Ra - îm a
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Organizarea politico-socială a Spartei. 

* Dorienii stăpâm ai Peloponesului au înființat 3 

state ; lunuil din ele Laconia avea, capitala Sparta ; avea 

guvern aristocratic și viaţă simplă. De .aci-au eșit tor 

mandanţii în războaiele cu perșii. Poporul laconian 
avea trei clase: 

„— Spartanii: stăpânii ţării ; 
— Periehii : oameni liberi la ţară fără drepturi de 

intrat în guvern, proveniţi din cuceriţi. 
— Hiloţii: sclavi, din urmașii tritiurilor vechi. E- 

rau trataţi rău, puteau fi şi omorâți. 
Licurg la întocmit legile pentru Sparta. A călăto- 

rit mult. A hotărât să nu se scrie legile, ci să se învețe 
pe derost din tată în fiu. După darea legilor, a plecat 
şi a spus să nu se schimbe până nu se va înapoia. A 
dat putere nobililor. Statul guvernat de 2 regi, cu pu: 
tere mărginită în timp (de pace și nemărginită la război. 
Nu puteau face nimic fără voia adunărei de bătrâni 
(28 mobili de 60 ani). Cetăţenii de 30 ani iormâu a- 
dunarea poporului, din care se alegeau 5 efori, anual, 
pentru a controla faptele regilor. | 

Legile lui Licurg îngrijeau de educaţia copiilor și 
de viaţa cetățenilor. Educaţia copiilor era: curat miii: 
tară şi se făcea în gimnazii, predată de către bătrâni 
războinici, prin exerciții practice de. arme și poves- 
iri ide război. | 

Pământul îl lucrau periehii și hiloţii, Spartanul 
trebuia să fie soldat, să trăiască simplu și înţelept, să 
vorbească puţin. Cea mai mare necinste era mişelia la 
război. Cine fugea din luptă pierdea dreptul de cetă- 
ţean și devenea hilot. lubirea de patrie era. cea 'mai 
mare virtute. Licurg oprea pe străini de a locui în 
Sparta. Spartanii disprețuiau artele și ştiinţele, care 
erau aproape necunoscute în Sparta. Uniformitatea câ- 
selor şi a îmbrăcămintei era de rigoare. 
„Teba. Cetate în Beoţia.Locuitorii, devorigină fenicia- 

nă, erau priviți icu dispreț de ceilalți greci, pentru spi.- 
ritul lor greoi. Ca formă de guvernământ aveau repu- 

ică. -
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„In timpulvăzboaielor, cu perșii, ei trecură de par- 
tea acestora; iar, în timpul războiului pelopionestiaa 
trecură de partea spartanilor. După câtva timp un ge 
neral spartan, intră, prin surpiindere, în Teba, răs: 
turnă guvernul poporului și înființă guvernul nobi- 
lilor :(382). iTebanii reclamară la Sparta 'în zadar, cei 
nesupuşi găsiră adăpost la Atena. 'Cu ajutorul atenie- 
nilor,. Pelopida şi amicul său 'Epaminonda reușesc a; 
patrunae în Teba, a restaura guvernul nobililor şi a 
restabili domnia poporului. | 

Prin faptul că luaseră parte la multe lupte în 
Grecia și că fură conduși înţelepţește de către Epa- 
minonda, putură să înfrângă, în câteva rânduri, armata 
spartană. Spartanii, în ultima. bătălie dela Leuctra, 
(371). înspăimântați, au luat-o la fugă, cu toții, din: 
faţa armatei tebane. Senatul spartan fu nevoit a 
nu aplică legea de-a face război cu acei cari fug; din 
luptă, ide oarece mai toţi spartanii ar fi fost loviți 
de această lege, deci, vitejia lor dispăruse. Teba căş- 
tigă astfel hegemonia. Insă, după câtva timp dela moar- 
tea lui Epaminonda, tebanii căzură în nepăsarea; de 
mai înainte ; iar, Grecia, fiind obosită de luptele in+ 
terne şi putrezită de viţii, nu mai putu rezista DPopu- 
rului imacedonean, care îi răpi neatârnarea. 

Macedonia. 

Macedonenii, popor de origină greacă, conduşi 
de regi idescendenţi din eroi, erau păstori. Grecii îi 
socoteau barbari. Incă de pe ila 413, un rege ai lor 
încercă a se apropiă, prin alianță, de greci, de unde 
aduse învăţaţi, etc. Dela 360 — 336 veni, ca rege, al 
lor, 'FILIP, de origină nobil. EI organiză falanga pe 
noi baze de luptă şi imobilitate, începe să atace pe 
regi cu intenția de a supune Grecia. A' început cu co- 
loniile din peninsula Chalcida, pentru a pătrunde că- 
tre Marea Egee. Grecii ar ti fost ușor da cucerit, căci 
erau moleșiți, desbinaţi şi conrupţi, (Filip zicea: „O 
cetate kare se închină unui măgar încărcat cu aur”) ; 
dar atunci se ridică Demostene. (Filipicele) și ţinu
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pe Filip da loc 20-âni, ridicând pe greci contra lui pri 
puterea cuvântului. In urmă, a început, Filip prin 
angajări (de alți oratori greci de partea lui, prin răz-: 
boaiele civile. Demostene a reușit în multe rânduri 
să iunească pe greci şi să! se opună lui Filip, a coman-: 
dat chiar el pe greci; dar, în cele din urmă, la Che- 
ronea în Boeţia (338), grecii cad învinși, Filip ca-. 
pătă numirea de comandant al grecilor şi proectează - 
expediţia în Persia, însă la 336 fu asasinat. - A 

După 'Filip urmează fiul său Afexandru cel Mare, 
considerat, de greci, ca reprezentantul civilizaţiei, de 
popoare ca cuceritorul lumei şi dle macedoneni ca eroul: 

„zeilor. . 
Depe lurma cuceririlor și victoriilor lui Alexandru . 

grecii s'au folosit după moartei, iar macedonenii au 
rămas tot inculți și necunoscuți lumei. După moartea . 
lui Alexandru urmează căderea: Greciei şi Macedoniei, 
sub romani. - a 

Aşezămintele comune ale grecilor. 

Desbinarea dintre cetăţi ai fi expus Grecia, încă 
cu mult înainte, la cucerirea străinilor, dacă nu ar fi 
avut niște aşezăminte comune care îi uneau contra pe- 
ricolelor. Toate aceste așezăminte comune erau refi- 
gioase și au avut putere cât timp. grecii au păstrat 
religiunea. Imediat ce a slăbit. credința, aşezămintele 
comune au pierdut avantajul și grecii au căzut sub; 
străini. E e - - 

„: lată ari au “fost aşezămintele comune: 
- Limba şi religiunea. Despreţuia popoareie care nu. 

aveau limba și -religiunea lor, e ziceau barbari. 
__ Alianțe religioase. Unde duceau jertfe în comun. 

mai multe cetăți (Amicfictionii). i Se 
Oracolul. li chema la mnire și-i pornea contră duş- 

inanului comun. Jocurile, religioase, care se “făceau în: fiecare an, într'unul din cele” 4 orașe prineipale. Cele: mai vestite erau jocurile olimpice, cari. se nuihără: ideia. 776 încoace.  Aci se adunau grecii din toată: Grecia: și. din colonii. Străinii nu erau primiţi.“ Aci se inspirauw
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grecii de o nobilă mândrie patiotică, care-i învăţa să 
moară apărându-și patria și religia. Aci se cunoșteau 
unii pe alții, admirând şi prețuind viaţa, cultura și aşe- 
zămintele Greciei. 

II. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂREI ŞI 
ARTEI MILITARE. 

Recrutarea: La începutul perioadelor de înflorire 
a cetăţenilor recrutarea, era națională, obligatorie şi 
personală, însă numai pentru cetățenii avuţi ; (în schim 
bul privilegiului ide clasă. conducătoare), la spartani 
cl. l-a, adică spartanii, la atenieni cl. Il-a și a Ili-a. 
In 'ultimul timp. se recrutau soldaţi pentru falangă din 
toate categoriile de cetățeni. 

La atenieni anii de serviciu erau 2 în lagăr (18— 
20), 120 fani la vatră rechipaţi şi armaţi, gata a se pre- 
zintă la cea dintâi chemare, (20— 40 ani), 20 ani în 
“miliții, ldestinaţi a apără teritoriul, (40—60 ani). 

| La spartani, serviciul pare să fi fost, mai intot: 
dauna, pe viaţă. . 

Infanteria. Era de trei feluri: 
Opliţii. Infanterie grea, oameni robuști, instruiți 

şi disciplinaţi, armaţi cu cască, cuirasă, scut (oval) și 
lănci lungi de 4.50 m. a 5 metri (armament defensiv). 

Psiliţii.. Infanterie ușoară, oameni ageri şi cu: 
' Yagioşi, având ca arme de asvârlire arcul şi ,praștia, 
„câteodată lănci scurte: (armament ofensiv). - 

“Peltaştii. Infanterie de mijloc, având din arma- 
„mentul defensiv numai scutul și lancea (casca, și cui: 
rasa înlocuite cu căciulă şi plastron). 

_ Unităţile erau constituite astfel: In infanterie uni- 
“4atea tactică era sintagma, compusă; idin 256 oameni, a- 
șezați întrun careu de 16 rânduri, formând 16 şiruri. - 
intre rânduri și șiruri 1.80 m. 

Subunitatea sintagmei era tosiarchia, formată din 
3 şiruri. 

-
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Cea mai mică subunitate era şirul (i0 oameni, 

unul după altul). 
Chiliarchia. Patru sintagme în linie, între sintagme 

loc pentru mișcarea sintagmartarului (seamănă Fu ba: 

talionul în linie de companii în coloană).. Două chi- 

liarchii formau merarhia asemănătoare  isemibatalio- 

nului. 
Falangarhia : Patru chiliarhii în linie, între chiliar- 

hii interval ca mai sus. | | 

Falanga. Patru falangarhii în linie, între falan- - 

„garhii interval de 15 — '20 metri. 
Mai erau grupe terțiare sau taxeisurile (3 chiliar- 

hii, mai mult administrative). 

Cavaleria. Asupra cavaleriei grecești, Renard 

șpune că a fost întotdeauna slabă. Atenienii, la înce- 

put, nu posedau decât 300 cai. S'a înlocuit slăbiciunea 
cavaleriei prin trupele uşoare de infanterie (psiliţii). 

Unitatea tactică ia cavalerie eră „irzsula”, com- 
pusă din 64 călăreţi, așezați în 4 rânduri de câte 16 
călăreţi. Mai multe insule la un loc constituiau + o 
aripă. | 

Comanda armatei la atenieni o aveă, în fiecare 
zi, câte un general numii strateg;1). (Erau 10 strategi, 

câte unul din fiecare trib). Mulţi din strategi renunțau: 
la comandă în onoarea ceiui sau celor mai distinși (din 
tre ei. | 

La spartani, cei 2 regi comandau, pe rând, în fie- 
care zi. 

Tactica. Unităţile imari ale infanteriei,  (chi- 
liarhii, falangarhia şi chiar falanga), se adunau pe o 
singură linie, având distanţele şi intervalele arătate în 
capitolul precedent. Pentru formațiunile de adune, 
paradă și reviste găsim! peltaştii constituiți în 16 sin: 
iagme, de 16 oameni front și 8 adâncime pentru fie- 
care falangă și aşezaţi în linia Il-a pe o linie înapoia 
falangei, iar psiliții câte 2000, (de fiecare falangă, așe- 

1) în timpui când s:rategul -exercită 1) în Vi câr trategul . ită comanda se numea Polo- 
maârk şt s:b preşedinţia lui se decideau toate măsurile. 
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zaţi înaintea intervalelor. Cavaf/eria la aripi în grupe 
de insule. 

Pentru formațiunile de manevră şi luptă inter- 
valele între șiruri se reduc Ia 0,90. Psiliţii trec înain” 
tea falangelor, pentru a pune în dezordine unităţile ad- 
versarului şi a'l angaja; în luptă, iar cavaleriă rămâne 
la flancuri. 

In primele operațiuni găsim falangele compuse 
numai din infanterie, (în luptele când grecii resping 
pe perși), falangele de psiliți şi peltaști unele lângă 
altele, psiliţii după ce alarmau și angajau pe adver- 
sar, în ordine risipită, se retrăgieau printre intervale. 

Nu găsim, în luptele grecilor, idei precise de ma- 
nevră. în vederea luptei și nici de întrebuințare rațio- 
nală a trupelor după proprietățile lor, sau împărțirea 
lor după siguranță. 
"Din formațiunea de adunare, grecii se puneau în 

marş către un flanc, sau direct înainte. În cazul l-iu 
imişcarea se ziceă în paragogă, întorcându-se oamenii pe 
ioc către flancul comandat; în cazul al Il-isa se ziceă 
epăgogă, rupând pe sintagme dela un fianc. 

III. 

ORGANIZAREA MILITARĂ A MACEDONIEI. 

zcrutarea era ca şi în Giecia. Tabăra îatitită 
dela Pella eră de stinată ca punct de concentra.e a ar: 
matei. 

Mobilizarea eră reglementari prin diferi:e măsuri 
ce asigurau repeziciunea, prin ofițeri supraveghetori 
și prin ţinerea de controale. In diferite timpuri găsim, 
afară de armata. națională, mercenari, precum şi tru- 
peie anațiior: Traci, prenieni, agrieni.. 

Infanteria eră tot de 3 lfeluri, ca la greci, cu deo- 
sebire că în locul peltaştilor se înființară hipaspiştii nu- 
mai mobili. Câte trele felurile de infanterie au fost ar- 
mate cu arme defensive sau ofensive mai, ușoare. Scutul 
mai 'ușor şi rotund. Numai lancea s'a lungit până la 6
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metri şi 80 pentru â. luă parte la iluptă 'mai multe 
rânduri. | 

Tot sintagma a rămas ca unitate tactică a infan- 
teriei: un patrat de 16 oameni, front de 16 adâncime. 
Găsim, însă, foarte adesea, adâncimea, de -12 oameni. 
Aceste unități făceau față în orice direcțiune, prin sim- 
ple întoarceri individuale pe loc. 

Chiliarhia tot din 4 sintagirie, ar în locul ialaa- 
garniei. grecești (4 chiliarhii), găsim taxisul, format 
din 13 Fhiliarhii răspunzând unei diviziuni teritoriale 

_a IMacedoniei şi formând astfel lo unitate strategică 
(Colonel 'Lupescu). 'Taxeisurile întrunite în număr va- 
riabil formau falanga. Numai hipaspiștii constituiau 
falanga “direct din chiliarhii şi luptau de regulă la flan- 
curile opliţilor. 

Intervalele 'între rânduri, șiruri, unitățile tactice 
şi 'unităţile mari, erau aceleași, micșorându-se la for- 
maţiunile de manevră și luptă. | 

Cavaleria s'a mărit formând două categorii: 
Cavaleria grea. (campanioni catafracţi), cu arme 

defensive: lancea și spada. Da : 
- Cavaleria ușoară (saresofori), cu arme de asvâr- 

lire şi formațiuni de luptă meregnilate. 
Unitatea tactică tot insula, (4 sau 8 oameni de a- 

dâncime), întrunită, variabil, în linii pe escadroane. 
'Macedonia mai posedă un tesaur ide război, depo- 

zite de arme, echipagii de asediu (maşini şi care cu 
instrumente). | 

“Comandamentul eră centralizat în mâinile lui 
Alexandru, care fusese format la şcoala tatălui său 
și la curtea lui Epaminonda (Teba). Aveă generali, ti- 
neri, de valoare și răzbloinici. - po 

„ Pentru marş sintagmele se succedau ca și la, greci 
către, flancuri sau înainte. In luptele lui Alexandiu gă- 
sim: formațiuni 'de manevră şi de duptă pe 2 linii 
cu 'armatele amestecate, în raport cu proprietăţile lor ; 
găsim avangarda şi ariergarda formată din infanterie 
şi cavalerie luşoară. | 

Manevrele se executau pe taxeis sau Chiliarhie. . 
. Pentru isbire intervalele, în fiecare sintagmă, se
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zeduceau, primul rând făcea zid 'de scutari, iar-urmăr 
„4oarele 6 rânduri din „spate aplecau lăncile. 

„ Psiliţii, întruniţi în unităţi de forțe variabile, ser- 
„Neau în înaintare ca eclerori, luptau împrăștiați la lua- 
ea. contactului, pregătind lupta prin dezordine adusă 
"in rândurile adversarului ; ; în fine, formau susținerea 
cavaleriei. După îndeplinirea misiunei, se . retrăgeau 
înapoi, sau pe flancurile dispozitivului de luptă. 

IV. 
“RĂZBOAIELE PRINCIPALE. 

Privire generală. Atară de ultima fază a războa- 
ielor medice şi de războaiele dintre cetățile grece și 
"cele dintre Grecia şi Macedonia, — citate Ia începutul 
„lucrării. de faţă — către sfârşitul perioadei grecolima- 
cedonene, au avut loc războaiele lui Alexandru contra 
perșnor, răzbioaie de mare însemnătate —. din punct 
„de vedere militar. 

| Politi'ca 'Macedoniei, la venirea lui Alexandru, eră 
cea urmată de Filip și anume: La: 

aj Să întindă Macedonia până la Mare. | 
„_.-b) Să ladune -sub puterea sa, toate Statele: și ţri- 
“burile tracice, întinzând marginile imperiului până la 
“Dunăre. ă 

c) Să aibă întreaga egemonie: asupra, Greciei. . 
d) Să lgonească pe perși din Asia, până dincolo de 

Tigru şi Eufrat. 
Din această politică a născut ura între Macedonia 

şi Darius, regele perșilor, care ; la rândul lui ; urmăreă 
egemonra asupra popoarelor melenice. 

Alexandru, după suirea pe tron, îa continuat a4 

„ceiași politică şi a început, mai întâi, prin a forță prin 
tupte şi prin tratative, popoarele helenice, și în spe- 
<ial lAtena, săi recunoască ca rege. 

După ke se asigură de această parte, procedează! 
„la fel cu popoarele 'din Tracia, care, deși se supusese 
tatălui său, dădură! semne de răsvrătire îndată după 
+enirea lui Alexandru pe tron.
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După pe forțează și pe aceștia să-l recunoască, 
porneşte contra geților, pe care îi urmăreşte peste (Du- 
năre, până pe câmpiile Munteniei. 

După aceasta, Alexandru se întoarce în Macedo- 
nia, ia 'oarecare măsuri contra, Atenei, care , în lipsa lui, 
începuse mișcări contra lui Alexandru, distruge Teba, 
care se revoltase contra lui, şi apoi hotărăște războiul 
contra lui Darius. 

Atunci, ca şi astăzi, atacatorul căuta pretexte de 
război, pentru a ascunde adevăratele motive. a 

Pretextele lui Alexandru au fost: desele invazii 
ale lui (Darius şi Xerxe, partea luată de perşi la asasi- 
narea lui Filip, ajutoarele date revoluționarilor greci. 

In realitate motivul eră dorința de egemonie asu- 
pra popoarelor helenice, dorința lui Alexandru de glo: 
rie „şi ldorința de cucerire moştenită dela tatăl său. 

Prin acest pretext Alexandru își asigură simpatiile 
şi lconcursul întregei confederațiuni grece. 

Darius, deși nepregătit, nu renunță la pretenţiuuz 
nile sale și“se hotărăște, deocamdată, a rezistă, sperândi 
că în urmă, prin intrigă, să poată trage de partea sa. 
unele idin Statele grece invidioase lde gloria și pros: 
peritatea Macedoniei. 

Grecii, deşi vedeau, în victoria pricărui din tei 
doi adversari, un pericol pentru independența lor, 
totuși, având pe Alexandru în coasta lor au con- 
simțit la lupta contra perșilor. 

RĂZBOAELE LUI ALEXANDRU CONTRA PERŞILOR 

OPERAȚIUNILE DIN 334 a.Cr. 

Bătălia dela Granic. 

Armata lui Alexandru are 35000 oameni, din care 
5000 călăreți și 6000 infanterie ușoară, bine organi- 
zată, războită în luptele cu Statele grece. : | 
„> Armata cuprindeă trupele naţionale, recrutate din 
districtele țărei, mercenarii bine instruiți și trupele 
aliaţilor: Grecii, tracii, peonienii, agrienii ; etc. Ca- 
valeria eră: grea şi ușoară. 

Darius poseda un foarte mic număr de soldați 
mercenari, permanenți, (greci), în junil cărora ridică ,
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în massă, populaţiunea vastului său imperiu, după im: 
portanța războiului. Calitatea luptătorilor eră sub me, 
diocră. 'Flefanţi și numeroase maşini de război, ca 
turnuri mobile, care cu coase, ete, serveau pentru a 
compensă 'inferioritatea armatei. 

Comandanții se recrutau din satrapii provinciilor. 
Aceştia având tot interesul ca răzbioiul săi nu se facă 
pe teritoriul lor, a sfătuit pe Darius să reziste în Asia 
mică la frontieră, deşi armata nu eră încă nici adunată 
nici pregătită. 

Generalul armatei permanente de mercenari, Ro: 
dian Memnon, propuse să se exercite o defensivă de 
retragere, distrugând din faţa adversarului toate mij- 
loaceie de trai şi apoi a luă ofensiva, în Europa, trans* 
portând pe 'Mare forţele necesare şi contând pe alianţa 
unora «tin Statele grece. | 

Dacă generalul Memnon mar fi murit poate că 
ar fi reușit planul său pe apă, flota perșilor fiind mult 
Superioară. | 

Darius se hotărăște, însă, a rezistă cu primele 
forțe disponibile pe linia râului Granic, așteptând so- 
sirea ;masselor adunate în interiorul imperiului. 

Pentru liniştea în ţară și pentru a se face faţă 
vreunui atac al adversarilor venit pe Mare, 'Alexandru 
a lăsat în Macedonia, sub Antipater, 3 taxii de hopliţi. 
Iar el porneşte în Asia imică, contra perșilor, trece Dar- 
danelele între Sesfos și Abydos, urmează linia de in- 
vazie. pe litoralul Mării, ca: să se lpoată aprovizionă: 
ușor şi continuă marșul în patru coloane acoperite de 
o lavantgardă de trupe ușoare precedată de numeroşi 
eclerori ; coloanele din centru erau formate din infan- 
terie grea și mijlocie, iar cele laterale din ;cavaleria. 
grea susținută de cavaleria ușoară şi de infanteria 
uȘOară. i 

Armata persă, ocupă o pozițiune pe mâiul drept 
al râului Granic, cu 70000 hopliți, imiercenari greci, 
iar înaintea acestora 20000 călăreți. PL 

Alexandru, cunoscător al principiilor de război, ia 
ca prim obiectiv această armată, Şi se îndreaptă, cu re- 
peziciune, în contra ei. mei lia ma pet La
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_ Coloanele lui Alexandru, protejate de avantgardă, 
au luat următorul dispozitiv de luptă, îndată ce ău jdes- 
coperit pe inamic. Cen4ru, infanteria grea, zripele cava- 
leria grea.susținută de cavaleria: și infanteria ușoară. 
Cavaleria din dreapta, legată de centru prin infanteria 
mijlocie. :Trenul armâtei rămâne înapoi păzit de in- 
fanteria ușoară. 

Armata persană este atacată în flancul stâng, mai 
întâi de avantgarda 'macedoneaniă, apioi dă aripa dreaptă 
cavaleria grea susținută de cavaleria şi infanteria u- 
şoară ; în acest timp, restul frontului persan este men- 
ținut de centrul și aripa stângă imacedoneană, care îna- 
intează în eșaloane cu aripa dreaptă înainte, pentru a 
ține legătura cu eșalonul ce (da atacul ide flanc. 

In “ultimul moment, armata persă- este atacată de 
Alexandru, cu energie, de front și de ambele flancuri.; 
Victoria sse decide de partea macedonenilor, armata per- 
sană este aproape complect distrusă. 

“Diferite măsuri după bătălia dela Granic.: 

Alexandru cucerește litoralul occidental al Asiei, 
ocupând porturile importante și stabilind comunicația 
pe 'Mare cu Macedonia. Ocupă biogatul teritoriu al Ly- 
diei, şi îi redă constituţia şi „libertatea răpite de Da- 
rius. Cu modul acesta își asigură simipatia, populaţiei, 
şi alimentarea, căci armata lui.aveă hrana numâi pen- 
“tru o lună. N | | | 

| Pentru asigurarea libertăţei de acţiune trimite un 
detașament spre interiorul Asiei, la (distanţe, astfel ca 
să-i |deă timpul neceşaride concentrare în cazul când Da- 
rius ar fi luat ofensiva, a Ă 
„După Tuarea acestor măsuri, care îi asigurau 6 bună 
bază de operaţie, înaintează în interiorul. țărei, către Frigia, luând, la Gordian, *) cuartierele de iarnă ; și 
acoperind comunicaţiunile pe uscat cu Europa. Aci air- 
inata este complectată cu recruţii sosiți din Macedonia. 
(Maior Lupescu op. cit. p. II, pg. 8—9). | 

  

*) Vechea capitală a regatului Frigiei. 
»
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BĂTĂLIA DELA ISSUS. 
Cperaţiunile din anul 333 a Cr.. 

In anul '334 Darius mu a dat toată! importanţa 
năvălirei lui Alexandru. După înfrângerea dela, 
Granic a înțeles pericolul, și a adunat armatele tu- 
turor satrapilor, formând: astfel o armată de 400 
mii oameni, adunată. în câmpiile Siriei la Sochi. Necu- 
noscând conducerea războiului a lăsat neocupate dru- 
murile din colinele muntoase pe unde inamicul puteă 
să apară în câmpie. | | | 
"Alexandru, informat de situaţiunea armatei ina- 

mice, hotărăște să o întoarcă pe la aripa stângă, ide- 
bușând în câmpia Syriei prin trecătorile Syriene (Pi- 
les syriennes). 

Darius, la rândul lui, părăseşte Syria, trece muna 
tele Amanus pirin trecătorile ciliene şi cade în spatele 
lui Alexandru în gâtul strâmt dintre Amanus și Mare, 

„Aci ocupă 0 pozițiune pe malul drept al. Pinarului, 
lângă Isus și trimite un detașament în munți care să 
cadă pe flancul drept al macedonenilor. Intenţiunea: sa 
este să împingă armata lui Alexandru către Mare, so 
învălue şi s?o distrugă. Dar, efectivele sale fiind foarte 
mari, nu a putut nici să le așeze bine pentru luptă, 
nici să le întrețină bine, nici să le aibă în mână, din: 
cauza făşiei înguste de teren în care fusese aşezată 
armata. 

Alexandru, ajunse la Marynadros (30 km. sud: 
de Issus), află de manevra lui Darius şi, încrezător în- 
valoarea armatei sale, ia imediat deciziunea să deă 
o bătălie ca să scape situația strategică critică în care. 
se găseă.1) | o 

Neputând înaintă, el aşează trupele astfel: „O a- 
vantgardă din infanteria ușoară, apoi hopliţii, hipas-. 
piștii cavaleria grea și cavaleria ușoară. 

„De îndată ce spaţiul se lărgește, infanteria se des. 
fășură aproape în aceiaşi ordine ca: la Granic ; cavale= 
ria, care la început rămăsese în eșaloane înapoia aripe= 

  

1) Genii militare se vor fi născâad, dar ele nu se pot'pune în 
evidenţă fără armate bune.
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lor, ia, pe măsură ce spațiul permite, locul său mor- 
mal. Un detașament este trimes a acoperi flancul drept, 
în contra detașamentului perșilor, trimise de Darius, 
în munţii Amonuiui ; o parte din detașamentul macep 
donean este utilizat în timpul luptei, pentru. a :pre- 
lungi aripa dreaptă. | 

„Alexandru căștigă victoria prin un atac în flan- 
cul stâng, cu cavaleria, şi jun atac de front cu infante- 
ria grea. 

„După victorie, Alexandru execută o urmărire vi- 
puroasă, distrugând, aproape în totalitate, armata lui. 
Darius”. (Maior Al.. Lupescu, op. citit. p. Il). 

Victoria dela Issus pune pe Alexandru în pute- 
rea de a stăpâni jumătate 'din imperiul perșilor şi-i des- 
chide idrumul Eufratului spre Babilon. EI, însă, caută 
să-și asigure, mai întâi, simpatia şi siguranţa în teri- 
toriui ocupat şi apoi să continue cuceririle. Astfel, or 
cupă Syria și Fenicia, stabilindu-se, solid, pe terenul 
cucerit şi întinzându-și mai mult baza sa maritimă. 
In restul anului el ocupă Sidonul, Tirul, ţinuturile 
evreilor, cetatea Gaza, apoi trece în Egipt, ocupă Mem- 
tis, Libia și pune bazele cetății Alexandria la gurile. 
Nilului. 

, 

OPERATIUNILE DIN ANUL 332, 

Bătălia dela Arbella. 

Darius, bătut, anii precedenţi, la Granic şi Issus ; 
reconstituie armata sa în Mesopotamia şi o concen- 
trează aproape de Gaugamela la 40 km. est de Tigru 
și 50 km. de orașul Arbella.. 

Nu se cunoaşte bine organizarea armatei sale. Se 
știe că eră mai multă cavalerie și oarecare infanterie re- 
crutată din diferite straturi, armată cu arcuri, reuniți, 
în 'masse compacte, fără nicio aptitudine de a lupta izo- 
laţi. 'Aveă care de asalt şi elefanți. 

Nu se cunosc efectivele armatei lui Darius,*) în 

  

1) După unii istorici: vreun milion de pedeştri, 40.000 călăreţi, 
200 care de războiu (asalt) şi 15 elefanţi. Cele mai multe tratate mili- 
tare contestă acest numar.
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orice caz a fost mai numeroasă decât a lui Alexandru 
care atingeă 50.000. 

Armatele lui Alexandru cuprindeau cavalerie gre 
și uşoară, inferioară în număr faţă: de cavaleria lui Da- 
rius, infanterie grea, mijlocie și ușoară. Avei și ar- 
caşi călări. 

Infanteria grea cuprindeă falanga de opliți (in- 
fanterie grea), macedonieni cu suliți de 6 metri lungi 
şi cu rândurile şi şirurile strânse. Nu puteă fi între- 
Duințată la atac, dar puteă să susțină o lovitură. 

Hipaspiţii imacedonieni și peltaştii greci formau 
infanteria mijlocie, mai puţin greu armată ca oplițiu, 
în stare de a se mișcă vioi și de a atacă. Aveau lancea, 
și sabia, şi câteodată javelotul. 

Infanteria ușoară cuprindeă pe aruncăorii cu 
praștia, arcașii și o trupă de agrieni, renumiţi ca arun- 
cători de javeline. | 

Alexandru a aşezat, în prima linie, falangele de 
infanterie grea și mijlocie încadrate de cavalerie. 

In ilinia doua, detbiordând cele două aripi, trupele 
ușoare de cavalerie şi infanterie cu care voiă să exe- 
"cute manevra și să atace, 

Darius a așezat, înaintea prime: sa:e linii, carele 
de asalt şi elefanții, iar la aripi cavaleriă uşoară. 

Alexandru execută o mișcare jumătate la dreapta, 
în eșaloane, ca să se arunce apoi asupra flancului 
stâng: inamic. 

Darius observând mișcarea, încearcă să i se o- 
pună, prelungind stânga sa, şi apoi ordonă şarja. 

Cavaleria lui Darius reușește să atace extremita- 
tea dreptei lui Alexandru ; însă, în acelaș timp, se gă- 
seşte ea însăși atacată în flanc de cavâleria ușoară a 
lui Alexandru, care se găseă Ja dreapta liniei a doua. 

Lupta rămâne nedecisivă, câtva timp, între aceste 
trupe ușoare. 

In acest moment Darius încearcă să spargă cen- 
trul macedonean cu carele de asalt; însă, fie că con- 
ducătorii carelor au fost atâcaţi, fie că alte cauze s'au 
ivit, Carele de asalt s'au abătut în lături și n/au produs 
efectul dorit.
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In lacest moment liniile adversare se aruncă unele - 
asupra altora, producându-se mari goluri în linia per- 
şilor. “Trupele ușoare macedonene manevrează în a- 
ceste goluri și aduc oarecari perturbări şi pierderi tru- 
pelor lui Darius. Totuși, lupta rămâne nedecisă. Da-. 
rius, crezând cauza pierdută, părăsește câmpul “de: 
luptă, ceeace face ca toată trupa să-l urmeze. Astfel Da- 
rius pierde bătălia. 

Observațiuni generale şi militare. 

1) Atena, Sparta, Teba şi Macedonia pot servi , 
astăzi, ca exemple clasice pentru confirmarea; adevă- 
rului 'următor: Popoarele nu pot trăi dacă în sufle- 
tul și în imintea lor nu topesc în părți proporţionale şi 
necesare cele trei elemente ale voinței: Su//eţ, intâ-. 
lect şi putere fizică. o 

Atena, prea mult intelectualizată și sentimentali- 
zată, cade sub Sparta, când aceasta din urmă atiuge 
apogeul desvoltărei sale fizice. 

Sparta, la rândul ei, după ke cucereşte Atena , grar 
ție puterei fizice, nu poate să trăiască şi să se afirme 
în lume, neavând desvoltate, în mod proporțional, ce- 
lelalte două elemente : intelect şi suflet, 

Teba se ridică, graţie unei bune organizări și gra- 
ție înțelepciunei câtorva conducători (Epaminonda și 
Pelopida) ; idar, cade, ca şi Sparta, neputând să des-.- 
volte bine cele trai elemente ale voinței. 

Macedonia se ridică, grație aceloraşi împrejurări. 
ca și--T'eba, apoi cade din aceleași kauze. 

Dintre aceste trei elemente rolul principal pentru a tră;, în paginile istoriei omenirei, îl au: Sufletul şi. intelectul. Așă se expiică cum Sparta, Teba şi Mace. 
donia prezință, în istorie, mai puțin interes decât A- tena, 

2) In faza întâia a luptelor lui Alexandru, în. Asia, el are succese, graţie energiei și priceperei militare, dar: mai ales grație atitudinei si prestigiuluu său: moral. : Din nenorocire, în faza a doua, deși rămâne acelaș ge niu militar, scade însă ca prestigiu şi atitudive morală.
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şi amețit ide succese, pregătește el însăşi căderea May 
cedoniei. Numai diri următoarele fapte se poate ve- 
deă temeinicia celor. afirmate aci. După bătălia dela 
Issus, Darius speriat vreă să dea pe fiica. sa. de: soție 
lui Alexandru, dar acesta a refuzat. 

Un general spuneă lui Alexandru: Eu să fiu în 
locul M. V.. aşi primi. Alexandru răspunse: Și eu să 
fiu în locul d-tale ași primi. | 

Din inenorocire, Alexandru nu rămâne aceiaș on 
moral până la sfârşitul vieţei sale, 

3) După ce termină cu Darius, Alexandru ia mă- 
suri ide ocuparea teritoriului, trimeţând diferite deta- 
samente, iar el se îndreaptă spre Egipt, pentru a-şi a- 
sigură litoralul. Face diferite serbări, se poartă bine 
<u locuitorii ținuturilor cucerite, şi, după ce îşi asi- 
gură situaţia aci, pleacă să cucerească Persia, trecând . 
până dincolo de. Indus. Această beţie de glorie şi de 
xlominaţie îi aduce însă căderea. 

Curajul, puterea și. răbdarea armatei sale începe 
a scădeă, ostașii se revoltă, el este silit a -se retrage 
în Babilon. Aci, se ceartă cu câțiva 'din generalii săi, 
omoară pe. câțiva din ei, se dă la petreceri: și desfrâu ; 
în fine, moare bolnav de friguri. 

4) 'Grecii, care cutreerau imperiul persan, ca. ne- 
gustori sau ca mercenari 3i armatelor persane, au în- 
lesnit Macedoniei toate datele asupra putreziciunei im- 
periului persan, ceeace a servit foarte mult lui Alex- 
dru pentru proectele sale de operațiuni. 

In războiul cel mare, din 1914 — 1918, germanii 
au avut foarte multe date asupra adversarilor lor, gira- 
ție comis-voiajorilor germani răspândiți în . toată 
lumea. 

5) Infanteria grea, mijlocie și uşoară, din. arma= 
tele antice, (hopliţii, hispastiștii și psiliţii) ; reapare 
în războiul cel mare din 1914 — 1918, sub forma. 
nouă, (dar în fond pentru iaceleași cauze. (aruncători de 
granate, Ccurățitori de tranșee, purtători de arme au- 
tomate, kle gaze, etc.) 

6) Proba că Alexandru cunoșteă. principiile de
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conducere (a războiului și că înţelegeă legătura dintre 
politică și război, este că| el a știut să-și asigure, mat 
întâi, legătura cu Grecia, a lăsat, acolo, o trupă! care 
să facă față în cazul că s'ar rupe această legătură, a, 
ales “litoralul Mărei ca linie de operație pentru a. se 
asigură aprovizionarea, după fiecare izbândă a căutat 
să-și stabilească legături sufletești cu populația cuce- 
rită, a luat măsuri să aibă deplină libertate de acţiune 
în operațiuni, d a/es ca obiectiv imediat armata inamică, 
şi, în fine, dispunea trupele astfel ca să poată mane: 
vră, şi alegeă, ca punct de atac, părțile slaba ale fron- 
tului adversar. 

7) 'Dispozitivul de luptă arătat îa cele trei bățălii;. 
ale lui Alexandru este rațional: Cenirul formează un 
eşalon defensiv, ce se refuză inamicului, dar prezența 
sa menţine frontul inamic prin demonstrațiunea ce 
face. Infanteria grea este indicată pentru. acest rol. 

Aripa destinată a da lovitura; de flanc, a manevră, 
având inevoie de mobilitate şi tărie, e formată de ca 
valeria grea de prima calitate, ceeace constitue forţa ; 
iar infanteria şi cavaleria; uşoară constitue viteza. 

Aripa *heimată a complectă acțiunea. decisivă este 
formată idin cavaleria grea. de o calitate mai inferioară. 
(tracii ). 

Hispaspiștii, fiind mai mobili, asigură legătura 
între cavaleria eșalonului ofensiv şi infanteria grea. 

Psiliții execută prima pregătire a atacului dect 
siv, aducând dezordinea în flancul ce se atacă. 

8) Dispozitivul de luptă al lui Alexandru asigură 
acordul. între arme şi complectarea reciprocă a acțiuy 
nelor speciale fiecărei arme: Cava [aria grea este spriji- 
nită ide cavalerie și infanterie uşoară; hbplițir ajută, 
la început, indirect, cavaleriei, care la; rândul său pre- 
gătește izbirea infanteriei grele. 

9) Alexandru, încrezător în valoarea trupelor sale, 
nu a ezitat un moment 'să dea bătălia dela Issus, contra: 
unul inamic de 12 ori mai mare. 

Deasemenea, nu ezită a schimbă linia sa de co- 
municație, deși aceasta constituiă un mare pericol în:
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caz de înfrângere. Voim vedeă asemenea cazuri identice 
la Napoleon în campania. din 1800 și 1806. 

10) La Arbella vedem un început de esa/fonare, în 
adâncime, prin introducerea unei a Il-a linie; des- 
tinată la întări flancurile şi a susține linia l-a. Atacul 
cavaleriei persane din centru a rupt linia; I-a şi a ajuns 
până în tabăra macedoneană, fără a mai întâmpină, 
altă rezistenţă. Acest fapt demonstrează: necesitatea. u- 
nei a treia linii în dispozitivul, care, neavând o mi» 
siune specială — apărarea flancurilor, — ar fi dis- 
bonibilă pentru orice eventualitate. 

11) Dispozitivul de marș al lui Alexandru per- 
miteă trecerea ușoară și repede lla dispozitivul! de luptă. 
Alexandru variază acest dispozitiv după teren. 

La Issus armele se succed după posibilitatea în- 
trebuințărei lor; în timpul marșului în defileu, co= 
loana are nevoie de a rezistă, deaceia, hopliții sunt în 
capul coloanei, iar cavaleria în roadă, neavând teren 
propriu pentru acţiune. 

In totdeauna coloanele sunt precedate de o avant+ 
gardă care da lui Alexandru informaţiuni, precise, a 
supra inamicului înainte de-a începe lupta.



CAPITOLUL UL. | | 

_. PERIOADA ROMANĂ. | 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA * VENIMENTELOR 
Da „ISTORICE PRINCIPALE. - 

Dela fondarea Romei, 752 a. Cr.,.sub domnia 
lui Romulus, şi până la 476 d. Cr., perioada roinană! 
prezintă trei faze: | E | a) 'Romla guvernată de regi şi. întemeerea, cu în- 
„cetul, a poporului roman. (754—510). | RE 

b) Timpul republicei,. (510—31 a. Cr.), în care 
romanii au cucerit popoarele lumei vechi. 

Cc). Timpul imperiului, (31 a. Cri—476 d. Cr.) 
în care romanii au stăpânit popoarele cucerite până la 
căderea Romei. - 

In timpul domniei regilor, Romulus a înfiinţat 
senatul și armata 'de pedeștri şi călări. Tareviniu Priscu 
aduse luxul şi obiceiuri etrusce, 

Serviu Tuliu, face deosebire între plebei și pa- tricieni. Poporul se împarte în 5 clase, după; avere. cu drepturi deosebite. Ceilalți regi, cari urmară, au contribuit la ura dintre clase. 
Romanii practicau agricultura, prețuiau vitejia, res- pectau cuvintele şi jurămintele. Familia eră totul — sfântă și curată. — Tatăl aveă mari drepturi. Această] întocmire a adus renumele și progresul romanilor. Când s'a distrus puterea familiei a început viţiile şi destrăbălările. Erau împărțiți în trei triburi, fiecare: trib în 10 curii compuse din familii.
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Patricienii — familiile vechi cari înființaseră 
Roma. 

Clienţii — familiile cari trămu pe lângă ei. 
Plebeii — din ținuturile și orașele cucerite aduşi - 

la Roma, însă fără drepturi. | 
Roma eră guvernată de regi cari erau şi judecători. 

și comandanţi de armată. Puterea lor eră mărginită de 
patricieni. 

Credeau în zei cari se puteau îmblânzi prin sacri 
ficii. Adoptaseră şi zei de ai popoarelor cucerite.. Nu 
aveau o clasă de preoți. | 

In timpul republicei evoluţia s'a petrecut după. 
cum urmează: 

Poporul, sătul de cruzimile regilor, 'făcă o lege, 
care pedepseă cu moartea pe cine va mai cere regi și 
înfiinţă republica care a ținut 5 secole. La început se 
guvernă de 2 consuli. In timpul lor au fost răscoale, 
intrigi, certuri, făcute de partizanii regilor înlăturați. 

Pe la 493 încep! luptele pașnice dintre plebei și 
patricieni. Plebeii nu aveau drepturi civile și din cauza. 
războaielor dese neputând lucră pământul, rămâneau 
datori la patricieni, iar din cauză că nu puteau plăti 
datoriile erau luaţi robi. 

Mai târziu, neputând. obiține drepturile pe cale 
pașnică s'au revoltat şi mau vrut să mai meargă lai 
război. 

Au apărut, atunci, legi ușoare pentru plata, da- 
toriilor şi astfel au consimțit să meargă iarăși la răz- 
boi. După război patricienii uitaseră obligațiunile că- 
tre plebei. Plebeii se răsculară din nou, părăsiră Roma 
şi nu se întoarseră decât cu condiţiunea de a alege și: 
ei tribuni. Scopul eră de a li se da pământ. Spuri ius a 
votat o asemenea lege, dar senatul îl acuză că vreă să 
se facă rege şi poporul îl condamnă la moarte. 

Pedeapsa poporului a fost că abia după un se- 
coli s'a dat pământ. 

Tribunii susțineau drepturile plebeilor și cerea 
legi scrise, deoarece. numai patricianii cunoșteau ob. 
ceiurile cu care se. conduceă și administră țara, din 
care cauză plebeii erau înșelați. a. ”
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Se înfiinţară decemviratul de 10 ani pentru al- 

cătuirea legilor. | | 
Primele 12 tabele-legi au fost scrise în ll ani, 

nu erau în toate punctele avantajoase pentru plebei; 

totuşi, legile acestea îmbunătăţi mult soarta plebeilor, 
căci își știau fiecare drepturile. | 

Legea opreă căsătoria între cele două clase. După! 
câtva timp plebeii cerură întinderea drepturilor și se ad 
mise căsătoria între membrii celor două clase. | 

Mai târziu, cerură să aleagă şi ei un consul, dar 
nu reușiră, însă în schimb înființară tribuni militari cu 
foarte multe drepturi. 

Câtva timp încetară luptele interne, căci pe la 
405 — 395 veni războiul cu etruscii, şi invazia galilor 
care predară totul și arseră Roma. Galii fură cun 
păraţi cu bani și astfel se retrase. Acum, iar apar lupte 
între patricieni și plebei. In fine, se înființă, din nou, 
consuli. Dela 342 — 270, «după diferite lupte, popoar 
rele Italice fură cucerite de romani. Când o ţară eră 

cucerită se înființau colonii cu soldaţi bătrâni. Cola- 
niștii împiedecau răscoalele, făceau să' se adopte limba, 
obiceiurile, etc., astfel că multe popoare cucerite au 
devenit romane. Romanii se purtau bine cu cuceriţiii 

în Italia, de aceea putură să scape de răscoale şi re- 
volte, în timpul când erau ocupați cu alte cuceriri din- 
afară. Când romanii cuceriseră Italia, fenicienir se în- 
tărcau și kuceriseră Cecilia, Sardinia; și o parte din. 

"Spania. La 264 romanii voind a. cuceri Cecilia se is- 
biră de cartaginezi și astfel încep cele trei . războaie 
punice. 

Evenimentele principale dela războaele punice 
până la căderea Romei. 

In primul război punic. (264 — 241).. Romanii 
înving; și căștigă Sicilia. | 

In al doilea război punic. (218 — 201). Roma a- 
menințată, se apără și învinge în cele din urmă. 

În al treilea război punic. (149 — 146)... Romanii 
atacă şi distrug Cartagina.
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In timpul războaielor punice Roma cucerește pe 
rând : Macedonia, Grecia, Spania şi toate coloniile lui 
Alexandru. Intre anii 133 — 31 a. Cr.. au fost, în 
Roma, războaiele civile, dar tot în acel timp între 
anii 58 — 52 se cuceri Galia, cu armate romane bine 
organizate şi conduse de Cezar, pentru a se asigură: 
pe uscat comunicațiile cu Spania. 

Epoca lui Cezar contitue punctul culminant al 
ideii (militare în perioada antichităţii, căci sub el s'a 
putut vedeă, bine, caracterul și valoarea manevrelor 
strategice. 

In lacel timp popoarele care locuiau în Galia, (bel- 
gii, celții), erau divizate în multe grupe mici și ro- 
manii, prin politica lor, știură să ţină separarea şi chian 
între aceste grupe, unii fiind partizani ai "Romei, alţii 
amici şi aliaţi. | 

Forma de guvernământ a acestor grupe eră di- 
ferită. Diferite grupe se aliau şi formau: confedera- 
țiuni sau ligi. Așă eră confederaţiunda arvernilor şi a 
eduilor. 

Cei dintâi dușmani ai romanilor, ceilalți prieteni. 
Aproape în fiecare din ele se găseau 3 clase sociale: 
Druizii (clasa preoţilor), cavalerii (clasa războinicilor), 
sclavii (majoritâtea de prizonieri, care lucrau pentru 
clasele dominante). 

Confederaţiunile nu erau bine organizate politi 
ceşte și, ladesea, consiliile lor de război temporizau dis+ 
cuțiunile şi înlănţuiau fatal pe comandantul trupelor. 
Acele confederaţiuni aveau, în majoritate, cavaleri. Ca 
valerii luptau izolaţi şi erau împărţiţi, după avere, în 
servi şi clienți. 

Infanteria aveă o importanță secundară, armată! 
cu scut și lance, luptă în massă fără nicio ordine tactică. 
Deşi nu erau bine organizate, armatele confederațiilor 
totuși în timpul luptelor cu Cezar, au avut ca coman- 

“dant pe Vercingetorix, un mare căpitan al acelor tim: 

puri. ” 
- Vom vedeă, mai jos, cum s'au desfășurat luptele 
lui Cezar contra lui Vercingetorix, 

După cucerirea Galiei, războaiele civile, în Roma,
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devin 'mai grele, din cauza grijei ce aveau pompeienii 
(şi aristocrații) că Cezar va fi mai bine văzut. Pom- 
pei reușește să fie numit dictator, Cezar vine în Ita- 
lia și luptă câtva timp. Fiind numit dictator porneşte 
lupta contra lui Pompei. Acesta este învins la Farsala 
și fuge în Egipt, unde fi omorât de Ptolomeu. 

Cezar vine în Alexandria și pedepseşte pe omo- 
râtor, lasă Egiptul în stăpânirea Cleopatrei, sora lui 
Ptolomeu, și porneşte contra regelui Pontului pe care-i 
bate repede ; atunci a zis: „Veni, vidi, vici”. 

După kâtva timp fă numit dictator pe viață. In 
“mod tacit a transformat republica. în monarchie și în 
loc 'de rege primește titlul de //zperator, adică coman- 

„xdant al iarmatelor., 
Lucră ca un monarch, aşteptă doar momentul să 

fie numit regie, 
Hotări să supună pe daci şi pe parți, să întindă 

“imperiul până la. Ind, să facă un imperiu universal. 
La anul' 44 fu. asasinat de către partizanii republicei. 
La 31 a. Cr., după ioarecare evenimente, se întemeează 
monarchia .sub Octavianus, căruia: i se dete titlul de 
împărat. | E 

Pe la 14 d. Cr.. imperiul roman Cuprindeă: Ita- 
lia, Spania, Galia, o parte din Germania, Panonia ; 
Grecia, Macedonia, Asia şi Africa, După moartea lui 
Octavian, 54 d. Cr., se cuceri și o parte din Britania. 
“Până la.98 d. Cr. urmează împărați truzi, moleşiţi, 
demoralizați. In fine, între 98 — 117, domnește Traian, . 
urmează apoi în veac de mărire până la 193, după 
“care împărații începură: să fie tăsturnaţi unii după alții, 
legiunile şi pretorienii. se ridicau și dădeau jos pe 
împărați idupă voia lor, generalii erau pretendenți la 
scaun, tocmai în acest moment critic când barbarii se 
pregăteau de năvălire. | 

„ Dacia, aflată în drumul barbarilor, fă părăsită, 
la '227. 'Apoi începe părăsirea altor popoare depăr- 
tate. La 285 d. Cr., sub Deoclețian, se împarte impe- riul în două.. In fine, între 325 — 337, . Constan- 
tin cel imare îl împarte în patru: Orientul, Iliria, Italia, *Galia. Di |
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“Acum, armata eră alcătuită numai: din mercenari, 
mai ales germani. Vechile virtuţi militare dispar. Ro-: 
manii alergau după slujbe bine plătite și înalte; agri-:: 
cultura și meseriile se găseau în stare de cădere. Con: 
stantin fel Mare, ca să rupă cu trecutul, mută reşe: 
dința idela Roma la Bizanţ (Constantinopole). Acuri, . 
începu răspândirea creștinismului. După moartea lui 
Constantin imperiul suferă diferite împărțiri. In fine, 
la 1395, îl găsim împărțit între  Onorius și Claudiu: 
CGeldintâi : Apusul, cu capitala Roma, cel dealdoilea: 
Orientul, cu capitala Constantinopol. 

Aceste două părți, fiind în continuă: ceartă, ușul: 
rează năvălirile barbarilor, cari ocupă, rând pe rând, - 
diferite provincii romane. 

Apusul, cade pradă popoarelor germane, la 446 
(Căderea Romei). Răsăritul unde grecii. căpătaseră înt- 
tâietate continuă să trăiască până la 1455; 

II- 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂREI ȘI 
ARTEI MILITARE. | 

- Recrutarea eră . naţională. Serviciul obligatoriu și 
personal pentru clasele avute. Mai târziu, marile între- 
prinderi militare au făcut a se recrută şi din clasele . 
sărace. In activitatea dela 17 — 46 ani. Toţi luau 
parte la război. In rezervă: (dela: 46 — 60, pentru paza 
cetăților din interior. Mobilizarea se făceă foarte re- 
pede, căci recrutarea eră. regională pe legiuni. 

Infanteria .eră de patru feluri: 
Veliţii. Infanterie uşoară. Aveau spada. şi praşz: 

tie, purtau' scuturi mici, uşoare și luptau în ordine: 
risipită f înainte 'şi. pe flancurile legiunilor. - 

Hastarii. “Soldaţii” “cei -niai tineri, arinați 'cu cască, 
chiurasă, scut, jambiere (defensiv) şi cu pilum, suliță 
de înălțimea unui om, spada dreaptă şi prașştie (o- 
fensiv). 
„Principii... Cei mai vigiuroşi, dintre. adulți; armaţi” 

aproape ca hastarii, |
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Triarii. (Cei mai vechii şi mai războinici, armați 
cu lănci iungi aproape 3 metri şi spade (ofensiv) şi 
cu unele din armele defersive arătate mai sus. 

Formațiuni tactice. Unitatea mai mică a infan- 
teriei eră manipulul. Un dreptunghiu de 10/8. A: va» 
riat cu unul sau doi loameni frontul sau adâncimea. Le 
giunea ffalangă: compusă din 3009 oameni, pe 6 rân- . 
duri ; cu intervalele şi distanțele 1,80 metru 1). Inapoi, 
la câţiva pași, hastarii pe 2 rânduri, destinați a um! 
ple golurile și a luptă fîn ordinea risipită. (Intre 390— 
264 găsim l-a formaţie manipulară:). Legiunea. împăr- 
ţită în manipule a 10 oameni, front pe 8 adâncime, 
pe o singură linie la interval egal cu frontul. Manipu- 
xele compuse din cele trei feluri de luptători (princi: 
pii, triarhii, hastarii). La începerea primului război 
punic, găsim a două formație imanipulară, (204 — 
107), adică: aşezarea manipulelor pe 33 linii, la dis 
tanţă de 100 metri, având fiecare linie câte 10 mani- 
pule, însă efectivul manipulelor şi armele fiecărei li- 
nii ierau variabile (linia Ia hastarii, a Il-a principi, 
a Ill-a triarii). | | 

Acum, se creează vefiții, destinaţi a asigură sigu- 
ranța coloanelor și a lupta în 'ordine risipită înainte şi 
pe flanc. In timpul războaielor civile, 107 — 31 îna- 
inte de Cr., găsim întâia şi apoi (a doua formaţie 
cohortală. i 

Intâia formaţie cohortală, (Marius), se întrunesc 
3 manipule în adâncime și "formează cohorta, căreia i 
se măreşte efectivul la 600. Se unifică armamentul. 
S'a desfiinţat lancea și pilum. | 

Cohortele se împart în 6 fenturii, 10/10 alătu 
rate. Falanga eră compusă din ':10 cohorte, pe 2 li 
nii, la 100 metri. Cohortele la intervale egale cu frorr: 
tul. A doua formaţie cohortală, (Cezar), dispune co. 
hortele pe 3 linii, având 3 — 4 cohorte în linia I-a: 

. Și ia Ilia, iar restul îm a III-a. 
Linia întâia și a doua aveă sarcina, ca, prin efor= 

  

1) Primele 4 rânduri oameni mai bogaţi și mai Ă i nrin_ 
cipii; celelalte"două triarii. gaţi şi mai bine armaţi : prin
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turi succesive şi prin mijloacele lor, să aducă lupta 
la bun sfârșit. Linia a IIl-a, pentru împrejurări nepre- 
văzute, în orice direcţie, (organizarea ordinei perpendi- 
culare). “Tot în timpul lui Cezar găsim şi rezerva in- 
dependentă, compusă din legiunea de câte 2 arme. 

In fine, pe timpul lui August apare a treia for- 
maţie cohortală, adică revenirea aproximativă la strân- 
gerea. cohortelor pe o singură linie, fără intervale. In- 
mulțirea armamentului, adică, ceeace fusese 7 secole 
in urmă. | 

Cavaleria. De 2 proveniențe: Romană și aliată. 
Unitatea 'mai mică turmă, cu :10/3 adâncime, cea, ro 
mană și '10/4 cealaltă. A! fost întrunită, uneori, în a- 
ripi la 5 turme, alteori în escadroane a 10 turme. 

Mari unităţi. Armata romană eră organizată pe le: 
giuni, compusă din infanterie și cavalerie. Efectivul le- 
giunilor a variat, în diferite timpuri, între 3 —- 6000. 
Proporțiunea între cavalerie și infanterie a variat 
dela 1/10 — 1/6. 

Legiunea a început cu formațiuni grele, a pro- 
gresat la maximum de mobilitate și întrebuințare tac- 
tică, iar în perioada de idecădere a ajuns de unde 
plecase. 

Comandamentul. S'a executat, variabil, în raport 
cu “forma de guvernământ, aşa că legiunile au fost cci- 
mandate de regi, consuli, (unul în fiecare zi), dic- 
tatori. 

In timpul răscoalelor punice legiunile erau co- 
'mandate ide către cei doi consuli pe rând. 

Ca procedeu de luptă, pe lângă cele ce se deduc 
prin imodul lorganizărei armelor şi unităţilor se a- 
daogă: 

Veliţii, produceau dezordine. 
Hastarii, intrau în acțiune, asvârlind pilum în scu- 

tul adversarului, pentru a-l descoperi, apoi lancea cu 
spada. La nevoie interveneau principii, intercalați în 
hastari ; când aceştia mu reușeau, se retrăgeau între 
intervale şi printre flancuri, lăsând loc triariloi şi ast- 
fel toată legiunea dădeă isbitura. mm. ş



  

62 

III. 

_ RĂZBOAELE PRINCIPALE. 

Războaele punice. 
Situaţia politică înainte şi pe timpul întâiului 

război punic. 

Romanii, cucerind Italia sudică, ajung în apro- 
piere de poporul: cartaginez, care stăpâneă coasta A- 
tricei şi aveă egemonia asupra insulelor din Medite- 
rana şi asupra Siciliei. Ai . | 

Poporul roman eră înclinat către viața de arme, 
pe când cel cartaginez eră înclinat numai către comerţ. 
Și unul și altul, voiă să-și întindă puterea asupra 
lumei. | i E 

Sosise, “dar, momentul să se hotărască care din 
acestea va stăpâni lumea: viața negustorească (Carta- 
gina), sau viața războinică (Roma). 
“Marea Mediterană eră stăpânită de cartaginezi, 

care cucerise și Sicilia, afară ide cetatea Siracuzei. A- 
ceastă cetate s'a opus cu demnitate și cartaginezilor şi . 
romanilor ; idar, în cele din urmă, a fost :cucerite de 
romani. | i 

Cartaginezii, pierzând energia asupra Siracuzei, 
deveniră dușmani ai Romei, pe care o neliniștesc pe 
Mare, flota romanilor fiind.slabă. | 

Romanii,). care aveau. bună. armată de uscat, în- 
țelegând slăbiciunea lor pe Mare, organizează: o flotă, 
puternică, în anul 260, obiține victoria navală aproape 
de Mile. a | | 

Această înfrângere aduce în luptă politică cele 
două partide cartagineze ; familia Hanon, care voiă pa- 

  

1) Romanii, buni luptători, corp la corp, inventează următoarea metodă de a trece pe corăbiile cartaginezilor unde îi măcelăreau: as- vârleau -un exagon din corabia lor şi-prindeau corăbiile cartagineze de ciocul „pe-care.l.aveau.-în față, Trăgeau corabia aproape, aruncau O- punte şi -săreau apoi pe corabia cartagineză. unde măcelăriau pe cartaginezi, Ș Fa 
u această ocazie Romanii au reduta „Coloană a“ aj marcate prin corăbii. Rostrata” cu etaje
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cea şi desfiinţarea armatei ; secundul, condus de fa- 
milia Barca, care cereă armate bine organizate şi con- 
duse pentru interesul ţărei. 

Romanii, stăpâni pe Mare, încurajați de certurile 
interne ale Cartaginei, hotărâră, acum, să treacă pe 
Pământul 'Africei, contra cartaginezilor, şi trimit flota 
lor şi trupele pe "uscat sub comanda a doi consuli. 

Partidul politic santimilitarist, cartaginez, nedân- 
du-și seamă de pericolul ce-i amenință, ia comanda: lui 
“Amilcar Barca, şi o dă unui membiru; din familia; Ha- 
non, 'care. porneşte înaintea romanilor cu flota car- 
tagineză, însă, în lupta dela Ecmon, (256 a. c.), este 
“bătut, și astfel Cartagina rămâne fără! oaste. 

| Armatele romane, ale celor doi consuli, cuceresc 
toate cetăţile de pe coastele Africei și ajung! până sub. 
porţile Cartaginei. 

Senatul roman, ameţit de aceste succese, cade, la 
«rândul lui, în greşeala cartaginezilor, retrăgând o parte 
din efectivele „armatelor romane din Africa, în timp 
ce cartaginezii, dându-și seamă de pericolul ce-i ame- 
-ninţă, chemă la comanda trupelor pe Amilcar Barca. 

_ Aceste împrejurări aduc înfrângerea romanilor pe 
apă şi pe uscat în anii 255, 254, 253. 

Centrul războinic și “al grupei, pentru armată, a- 
pare din nou la Roma, și astfel la anul 250 obţin pe 
apă victoria dela. Panormus. 

După 9 ani de luptă, cu, alternative de succese de 
„parte şi de alta, se termină primul război punic, prin 
pacea din 241, prin care Cartagina renunță la orice 
pământuri în Sicilia, și plătește romanilor despăgu- 
bire de război, timp! de zece ani, 

Cartagina, gonită din Italia, Sicilia și Orient, 
căută o compensare în cucerirea Spaniei. Această ae- 
-țiune vizează și un scop politico-militar: Apropierea, 
pe uscat, de populațiunile ostile Romei. Romanii iși 
«dau seama de pericol, şi, sub influența rezultatului u! 
timului război, impun Ebrul ca limită maximă a ten- 
dințelor Cartaginei



Situaţia politică la al doilea război punic. 

Luptele între cele două partide cartagineze luară 

proporții din ce în ce mai mari. Ş 
In. acest timp, armatele mercenare cartagineze, ne- 

disciplinate şi avide de bani, începură să se revolte 
şi să treacă deoparte și de alta a celor două partide, 
ceeace dădii naștere unui război civil. 

In faţa acestei catastrofe mulţi membri din Hanon 
se retraseră, făcând loc lui Amilcar Barca. 

Acesta, ajutat de un sâmbure de oaste, credin; 
cioasă, măcelărește o bună parte din armata merce- 
nară răsvrătită și restabileşte, astfel, ordinea în in- 
terior. 

După laceasta, Amilcar Barca, a lăsat partidele 
politice să-şi continue lupta în interior, iar el, cu ar- 
mata, a pornit să-și recucerească provinciile pierdute 
din Africa, apoi a trecut în Spania, cucerind o bună 
parte din ea. | 

După 'moartea lui, Asdrubal, ginerile lui Ami 
car Barca, a luat comanda trupelor şi continuând 'a2 
ceeași politică a înaintat în Spania până la Ebru. 

Romanii, înțelegând pericolul ce-i ameninţă, prin 
inaintarea cartaginezilor în Spania, către frontiera lor, 
închee, cu ei, pacea la 228, stabilirii Ebrul ca. limită! 
a influenţei cartagineze. 

La 221 murind Asdrubal s'a trecut comanda: ar- 
matelor asupra lui Anibal, fiul lui Amilcar Barca. 

Anibal era un patriot înfocat, un dușman înveri 
şunat al romanilor, și un 'om extraordinar ca voinţă! 
şi energie, un ostaş desăvârșit şi un cumoscător al con- 

_ducerei războiului. 
EL hotărăște să atace pe romani, trecând prin Pi- 

rinei, 'să revolte popoarele din nordul Italiei contra ro- 
îmanilor şi apoi, ajutat de armatele aliăte, să sfărme 
oastea romană. 

Astfel începe al doilea război punic, care durează! 
dela 218 până la 202, și în care timp Anibal obţine
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succese desăvârşite, în primii 3 ani, şi începe a pierde, 
în restul timpului, din cauze independente de el. 

Situaţia militară şi forţele adversarilor. 

Cartagina. Populaţia sa, absorbită numai de spi- 
ritul comercial şi de antimilitarism, din greci, spanioli, 
africani şi cartaginezi, precum şi din auxiliarii daţi de 
aliați. Numai că inamicul ce apără la porțile cartăgii- 
neze, luă armele pe care însă nu ştiă a le mânui. 

Mercenarii alcătuesc infanteria grea, constituită în 
falangă. “Infanteria ușoară eră dată dintre auxiliari. 

Cavaieria, în special cea numidă, eră superioară 
infanteriei. 

Comandamentul eră mult influenţat de guvernă; 
mânt, care dore> viclenia ; dar, având teamă de dig: 

tatura militară -a generalilor învingători, adesea 

schimbă pe generalii buni, sau exilă pe cei victo: 

TiOşI. 
„Trebuiă, lar; ca generalul să aibă o mare tărie 

de caracter, o dragoste pentru meseria armelor, sau un 

sentiment de ură personală contra inamicilor Carta: 

ginei, pentru a se devotă, ku totul, războiului ; fără 

a ţine seamă de influenţa guvernului. Din asemenea. 

oameni făceă parte Anibal şi familia căreia aparţi: 

aeă: Barca, care a dat o serie de generali, iluştri, Caul. 

taginei. Totuşi, spiritul comercial și bănuitor al Car- 

taginei ajută foarte puțin, sau de loc, acțiunea mili:- 

tară: ajutoarele în oameni şi bani cerute de generâli 

nu krau acordate de guvern decât numai dacă com: 

parațiunea între cheltueli și căștig indică! un profit. 

sau când nu se vedeă, în fsulccesele gieneralilor, o amd 

ninţare pentru stabilitatea republicei.” 4) A 

Amibal aveă în Spania, în iarna anului 218 ă. Cr. 

90000 linfanterişti 12000 călăreți şi 37 elefanți. El 

speră să imărească acest efectiv prin alianțe şi prin re- 

deşteptarea sentimentului ide independență în popula: 

ţiunile civilizate de romani. 

1) Maior Al. Lupescu, op. citat, pag ZI.
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Romanii. La început, clasele mai avute, aveau, drepr. 
tul să.apere patria, servind pe socoteala lor. Mai târ- 
ziu, S”au (deschis rândurile armatei şi proletarilor, pen- 
tru a puteă complectă efectivele. Drepturile la tunc- 
țiunile Statului se dobiândeau numai după un servi!- 
ciu 'militar în 'război, instituţia militară fiind socotită 
ca cea 'mai de seamă fdintre instituţiile sociale. 

După averea cetăţenilor se înrolau,. mai întâi, ca 
valeria, apoi infanteria grea și în urmă infanteria u- 
Șoară. 

Cavaleria cea romană și aliată, eră inferioară celei 
cartagineze şi luptă în turme ia aripile legiunei. 

Infanteria grea constituiă baza. legiunei; iar in- 
tanteria uşoară eră atașată pe lângă unităţile de in- 
fanterie grea și infanteriștii luptau izolaţi înainte şi 
pe flancurile legiunei. 

Comandamentul. 'Eră încredințat celor doi con- 
suli ai republicei, oare, în acelaşi timp, erau șefii pu- 
terei executive. Ei erau aleşi, mai întâi, de Senat, a- 
poi de popor, pe termen mărginit, (1 apoi 5 ani), din- 
tre cei ce trecuse prin toată erarhia funcțiulnilor civile 
Și lmilitare. Se făceau excepții pentru cetățenii de o 
valoare recunoscută. Aceşti 2 consuli aveau comanda, 
pe rând, câte 24 ore. 

Legiunile erau comandate de fribuzui. Diviziuniie 
legiunei, până la șirul de 10 oameni, aveau şefii lor 
ierarhici *(centurioni, decurioni, etc.) 

__„ Mobilizarea. Se făceă cu repeziciuni 
că ifiecare legiune complectă 
vincie sau regiune politică. 

Există, fin timp de pace, 'un teza 
pozite şi fabrici de arme, depozite d 

Romanii, fiind disciplinați ca cet 
. fizicește, laveau calităţile “necesare pe 
boiul. | 

La începutul războ 
aveau 68,400 oameni. 

iune, prin faptul: 
efectivul din aceiași pro» 

ur de război, ide- 
e subsistență. 
ățeni și antrenați! 
ntru a face răz- 

iului al doilea punic, romanii
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Proectele de operaţiune la al doilea război punic. 

Romanii aveau, de ales, din trei proecte: 
a) Să atace, deodată, în Spania şi Cartagina, dar 

aceasta duceă la împrăștierea forțelor. 
b) Să atace, cu toate forțele, pe Anibal în Spa 

nia, dar războiul nu se termină dacă centrul politic ai 
unei țări nu este atins. 

c) Să atace, cu toate forțele, Cartagina, adică cen- 
irul politic al cartaginezilor, soluțiunea cea mai avan- 
tajoasă. 

Romanii, însă, adoptă prima soluție, împărțind for. 
ţele astfel: 

O armată de Mare, (Pisa Marsilia), în Spania, sub 
consulul P. Scipion. 

O armată în Siciiia, sub consulul Sempronius, pen- 
tru a debarcă în Africa, 

O tarmată sub pretorul Manliu, pe linia fluviului 
Po, pentru a menţine pe galii, de curând, supuşi Ro! 
imei. 

In sfârşit, o armată ide rezervă se formă ;la Rome. 
Fiecare armată are forța normală: 4 legiuni. 
Două căi duc în Italia: Pe Mare, sau pe :useat. 

prin Spania. 
Prima iale nu poate fi utilizată, căci romanii stă;- 

pânesc iMarea, iar punctele de debarcare sunt indicate 
de calea cea mai scurtă și de situaţia geografică a celor 
doi beligeranți. | 

Anibal, cunoscător al conducerii războiului, știă, 
că, pentru a obţine rezultate, trebuie să bată armatele 
care i se opun în |drumul către Roma. 

Ca să ajungă la Roma, puteă merge pe Mare, 
sau pe uscat, prin Spania. 

EI, a ales calea prin Spania, carexl duceă în nor- 
dul Italiei, în centru galilor de curând: subjugați şi care 

revoltați contra Romei, constituia o bună bază de o-: 

peraţie pentru operatiunile viitoare. Indeosebi, pe aci 

se găseă în apropiere de Macedoria, inamica naturală 
a romanilor.
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Acest plan aveă neajunsul că rămâneă Cartagina 

liberă invaziunei romanilor ; dar el speră să atragă: 

către nordul Italiei toate forţele romanilor. | 

Deosebit, trecerea Alpilor, uză forțele lui Anibal, 

înainte de a se lovi de armatele romane. | | 

Geniul militar, însă! anulează asemenea neajunsuri 

prin repeziciune, tact, pricepere, secret. etc. | 

Anibal alege ca linie de invazie trecătorile Alpilor, 

din valea Iserului în valea lui Pc 1), inexploarate încă 

până la acea epocă. 

Operațiunile din anul 218. 

In primăvara lanului 218, Anibal începe asediui 
contra Saguntului, — colonie grecească sub protec- 
ţia romanilor. 

Aceasta ionstitue declaraţia, de război. Anibal în- 
tâmpinând rezistență pe linia Ebrului, pentru a nu 

pierde timp, lasă o parte din forțe icai să-i asigure spa- 
tele ; iar el, cu 50,000 infanterie, 9000 călăreţi și ele- 
fanţii, trece Pirinei, atrăgând de partea sa, — prin 
daruri, — popoarele celtice. 

De aci s'a îndreptat spre Ron, pe care Va trecut 
respingând ioarecare rezistență a galilor, diferite stra- 
tageme și demonstraţiuai în diferite puncte. 

Scipione ajuns însudul Galiei (Marsilia) și aflând 
de înaintarea lui Anibal, a luat măsuri să se opună! 
la trecerea Pirineilor, însă, în acel moment, Anibal ar 
junse în fața Ronului. 

După trecerea Ronului, Anibal se îndreaptă către, 
Alpi, la a căror trecere a întâmpinat mari greutăţi, din 
cauza ostilității populației, dar mai ales, din cauză ză 
pezii, perului, viscolelor, etc. 

„__ Trecerea Alpilor 'fusese foarte grea: Anibal a- 
Junge la Turin (Octombrie, 218) inumai cu 20.000 in- 
fanterie, 6000 călăreți, (câţiva elefanti), ajunși numai 
graţie speranței de glorie şi de pradă cu care îi însu- 
fleţise 'Anibal. 

1) Istoricli nu sunt de acord asupra punctului unde Anibal a trecut Alpii.
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Armata se opreşte 24 zile lângă Turin, pentru ga 
se odihni şi reorganiză. In acest timp Anibal reușeşte 
a revoltă pe galii cisalpini în contra romanilor. 

In iacest timp; Scipione a voit, mai întâi, să ur 
mărească pe Anibal prin valea Duransei și prin mur 
ţii Genevre, însă, în urmă a renunţat la aceste idei şi 
s'a înapoiat cu o parte din forţele sale pe Mare, pe 
aceiași linie, (Marsilia-Pisa;), ca să se întrunească cu 
trupele consulului Manliu pe Po. 

In momentul, însă, când Anibal ajunge în valea 
lui Po, forțele romane sunt împrăștiate în 4 grupe: 

Semproniu în Sicilia; Cneiu Scipione în Spania 
cu o parte din forțe ; iar Publiu Scipione cu altă parta 
la Pisa; Manliu pe valea lui Po, cu 10.000 oameni, 
ocupând posturile întărite dela Pigcezza, singur în mă- 
sură a opune rezistenţă. 

Insă, Anibal nu poate profită, pentru un moment 
de această situaţiune favorabilă, trebuind să  odik- 
nească și să refacă trupele, și să-și asigure noua bază 
de operaţii prin alianţa cu galii. 

Această întârziere a lui Anibal, a dat timp lui 
P. Scipione să se întrunească cu Manliu la Piacenza 
(20.000 oameni). 

Scipione riscă însă o luptă ide avantgardă, cu forțe 
infericare, în contra excelentei cavalerii numide în va- 
lea Ticinului, la Decembrie 218, unde este bătut și silit 
a se retrage în Piacenză. 

Bătălia dela Ticin, terminându-se cu înfrângerea 
lui Scipione, a avut ca consecință imediată că toată! 
populaţia galică a trecut de partea lui Anibal. 

- „Anibal neputând trece Po, în fața armatei ra- 
'mane, execută trecerea mai sus de Piacenza şi se în: 
dreaptă pe malul drept, către defileul Stradela. Truf- 
pele romane dela Piacenza se opun, sprijinindu-se pe 
Castidium (post fortificat), pentru a da fimmp armatei 
lui Sempronius, care sosise din Sicilia, prin marşuri fort 
țate, la Ariminum, de a se apropiă de Piacenza. 

„Scipione, nesimţindu-se însă sigur în mijlocul 
unei populațiuni ostile, se retrage înapoia Trebiei, în 
faţa Piacenzei, care constituiă baza operațiunilor ar- 
anatei romane.



70 

„Semproniu ajunge la Piacenza și astfel efectivul 

romanilor se urcă la 36,000”. (Maior Al. Lupescu, 

op. citat pag. 32.) 
Armata lui Anibal eră, acum, inferioară! romanilor 

ca număr. 

El trebuiă să dea, însă, o luptă şi săi obţină 0 vic- 

torie, căci astfel ar fi putut ține de partea lui popu- 

laţia galică. 
O luptă în condițiuni favorabile el puteă să deă 

numai în câmpia deschisă unde aveă, de partea lui, su- 

perioritatea cavaleriei. 
Anibal, aflând că Sempronius este mai curagios 

şi mai impetuos, încercă să; dea lupta în câmp deschis, 

în ziua când veneă rândul la comanda lui Sempro- 

nius. | 

Pentru a-l atrage în câmp deschis trimite infan- 

teria uşoară şi cavaleria să demonstreze în fața lagă- 

rului roman, şi apoi să se retragă înapoi spre câmpie. 

"Această demonstrație reușește, atrăgând pe Seni- 

pronius în câmpie pe un ger ce îngreuiă mânuirea 

armelor. 
„Armata romană, menţinută pe front, atacată în 

flancuri și în spate de cavaleria, lui Anibal şi de win 

detașament ambuscat în tufișurile râului Tidone, este 

distrusă. | 

„Bătălia dela Trebia, (Ianuarie , 217) , întinde re- 

voluția în toată Galia și sporește forțele lui Anibali 

cu 60,000 infanteriști și 4000 călăreți gali. 

„Anibal, din cauza timpului, nu poate continuă 

ofensiva ; el rămâne în nordul Italiei pregătind cam 

pania anului viitor”.. (Maior Al. Lupescu, op. citat 

pag. 33).. 
Toată Galia Cisalpină rămâne în posesia și de 

partea lui Anibal. . 

Operațiunile din anul 217. 

Anibal, ştiind că un război nu se termină nici 
după prima înfrângere, nici după prima victorie, se: 
opreşte la Piacenza şi ia imediate măsuri de organi-
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zare și complectare a armatei sale, hotărând să reîn. 
ceapă campania în anul 217. 

'Romanii, la rândul lor, rămân în defensivă, până! 
ce şi vor întări armata. 

Ei formează două noi armate. 
a) O “armată sub consulul Flaminius, acopere 

Roma spre apus de Apenini, la Aretium. 
b) iA doua armată, sub consulul Servilius la A- 

riminum, spre apus de Apenini, în legătură cu garni- 
zoanele romane asediate în punctele înaintate de pe Po. 

Anibal, care declarase război numai Romei, iar 
nu şi populației din Italia, știă, cu toate acestea, că 
pentru a-și realiză scopul nu este deajuns acțiunea po- 
litică, ci este necesară prezenţa armatei sale în mij- 
locul Italiei pentru a obiine o victorie, după care apoi 
va determină sigur separaţiunea politică. 

Așă idar el alege ca obiectiv politico-geoprafic I- 
talia centrală, din care doreşte a/şi creiă o nouă bază 
de operație ; iar, ca prim obiectiv armatele romane, 
care îi barează calea spre Italia centrlă. Drumul cel 
mai direct — Via Cassia — constitue linia de opera- 
iune naturală, așa dar armata inamică, ce acopere 
această cale, este, în mod logic, obiectivul ce trebue 
atins. 'Flaminius, care se găseă în această parte, eră 
slab comandant. 

Anibal nu alege linia de operaţie pe coasta Adria- 
ticei — Via Flaminia, — pedeoparte pentrucă ar fi 
expus flancul drept al armatei sale atacurilor lui Fla- 
minuis, iar pedealtăi parte aflase că Servilius este un 
foarte bun comandant. 

Pentru a nu da timp celor două grupe adversare 
să 'se întrunească el trece repede prin defileul Taurului, 
traversează regiunea mlăștinoasă a Arnului și Ape 
ninii, la Serchei și sileşte pe Flaminiu a primi, ime- 
idiat „bătălia. 

Poziţia lui Flaminiu la Areţium' fiind însă foarte 
tare, Anibal încearcă să scoată pe Flaminiu la câm- 
pie, întocmai precum a făcut contra lui Sempronius 
la Trebia. 

„In Bcest scop el se îndreaptă către Roma, prin
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Perusia, pe comunicaţii:e lui Fleminiu, punând să dis- 

“trugă totul în calea sa. Această maneyră reuzeştei ; 

Flaminiu, ieaşteptând sosirea lui Servilius, părăseşte 

'Areţium pentru a urmări pe Anibal. | 

„Rezultatul manevrei lui Anibal și neprevederei 

lui Flaminiu este băzătia dela lacul Trasimen, în care 

armata lui Flaminiu, inferioară în număr şi lipsită! 

de un serviciu de cercetare şi siguwanţă, este sdrobită 

de cartaginezii ambuscați pe înălțimile dela răsăritul 

Trasimenului”?. (Maior Al. Lupescu, op. citat ; pag. 38.) 

După victoria dela Trasimen, Anibal intră în Pi- 

cenum, renunțând, deocamdată, la asediul Romei ; care 

cereă timp mai mult. Aci, Anibal urmărește să răs- 

coale populaţia italiană şi să se lege cu Cartagina şi 

cu ' Macedonia, și, în acelaș timp, să-şi complecteze 

armata. . 
Romanii numesc dictator pe Fabius Maximus, care 

adoptă defensiva strategică, pentru a uză pe Anibal, 
care nu imai eră ajutat de senatul cartaginez. 

Operațiunile din anul! 216. 

Deși sistemul de defensivă strategică, adoptat de 
Fabius Maximus, a uzat și scăzut forțele lui Anibal, 
totuși populaţiunea Romei nemulțumită că nu poate 
procură mun succes imediat, înlocuește pe Fabius prin 
consulii: Paul Emil și Terentio Varro. 

Anibal, deși eră inferior în număr, aveă nevoie să 
obțină !o victorie într?o bătălie decisivă, pentru a-și a- 
sigură populaţia italiană de partea sa, a atrage Ma- 
cedonia, și a determină senatul cartaginez săi trimită: 
ajutoare. | 

In acest scop el treci Abruzzi și se stabili la Geru- 
nium pe coasta Adriatecei. 

_ Fabius îl urmăreşte, amenințându-i toate mișcă- 
rile și hărțuindu-l. 

Bătălia dela Cannae. 

Anibal, eslând că romanii au mulţi prizonieri în 
Cannae şi că cetatea este rău păzită, se aruncă asu-
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pră-i, o ocupă şi stabilește cartierul său în apropiere; 
pe imalul drept al râului Aufidus, la 8 — 9 km. 
de Adriatica. 1 n 

Varron a așezat cei 60.000 oameni pe un front de 
1800 m., cu adâncime de 20 rânduri în fiecare linie, 
ceeace constituia o massă foarte grea de condus 
şi de mânuiţ. 

Cei 0000 de cavaleriști formau aripele armatei 
sale, “cavalerii romani la dreapta, nu departe de Au- 
fidus, aliații la stânga. 

Anibal, care priveă depe zidurile cetăței ordinea 
de bătaie a romanilor, a dispus armata sa astfel: Li- 
nia de bătaie cu infanteria spaniolă și galică la cen- 
tru, cavaleria africană la ambele aripi ; cavaleria nun 
midă la aripa dreaptă, cavaleria spaniolă și galică la 
aripa stângă. 

Deosebit, 'Anibal dispune această linie de infan- 
terie în formă de semi-cerc, eșalonând unitățile dintr'o 
parte şi dintr'alta a mijlocului. Linia galilor şi span 
niolilor se găseă astfel subțiată, și cei 30.000 oameni 
ai săi aveau un front egal cu cei 60.000 legionari ro. - 
mani. Cei '7000 veterani africani, în care Anibal puniăi 
toată nădejdea sa, au fost prinși la cele 2 aripi, ca să! 
execute învăluirea. 

Când romanii atacară, au fost siliți să încovoae 
linia lor împrejurul semicercului lui Anibal, așă că 
aripele 'romane apropiindu-se de africani fură foarte 
ușor învăluite. 

Trupa galică, care eră la centrul lui Anibal, ca 
urmare a poziţiei sale înaintate, a îndurât primele ata- 
curi și păreă a cedă. 

Acest succes, aparent, atrase pe romani tot către 
acest punci. Astfel, legionarii romani se grămădirăl 
în massă compactă la centrul câmpului de bătaie. 

Galii, rânduiţi pe o adâncime mică, cedară, și ro 
manii se năpusiră prin Spărtura făcută. Atunci, 
cele 2 trupe de veterani africani intrară în joc, ne mai 
având adversari. în faţa lor, se abătură peste flancu:: 
rile massei romane care nu puteă să facă nici-un fel 
de manevră din cauza prea; marei aglomerări.
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“In tot acest timp cele două cavalerii se hărțuesc, 
veciproc. In cele din urmă cavaleria lui Anibal, mai nu- 
meroasă şi de mai bună calitate, avă, imediat, succes: 

Cavalerii spanioli și gali aruncară, în râu, pe cavar 
lerii romani. 'Numizii nu obținură succes aşă de re- 
pede contra cavalerilor italieni, care erau cuirasaţi şi 
aveau și căști; dar, curând, spaniolii şi galii le că- 
zură în spate și dezastrul fi complect. Când cavaleria, 
italiană fu distrusă, cavalerii spanioli și gali lăsară: 
pe seama numizilor grija de a urmări, iar ele se nă- 
pustiră pe spatele infanteriei romane. Infanteria ro- 
mană, nevoită a face faţă din toâte puterile, primii 
săi adversari infanteriștii gali şi spanioli, revemră la; 

atac şi își formă din nou linia. Atunci, romanii, comr 
plect înconjurați, nu mai avură altceva decât să-și vânză 
cât de scump viața. Câteva mii idintre ei au putut 
scăpă, în timp ce centrul galilor eră străpuns. Câţiva 
din cavalerii italieni, urmăriţi de numizi, putură; să, 
scape, și printre ei consulul Varro, care, ca: autor al a- 
cestui dezastru, fu ucis în capul legiunilor sale. In tor 
tal, sam 50000 romani fură ucişi, 19 mii prizonieri ; 
şi restul scăpară, printre acei care atacaseră câmpul luii, 
Anibal. . 

Operațiunile după bătălia dela Cannae 
până la anul 202. 

Rezultatul bătăliei dela Cannae atrage de par- 
tea lui Anibal majoritatea populaţiunei din Italia şi 
pe Filip al Macedoniei. In fine, Cartagina, în entu- 
siasmul victoriei, găseşte o armată de ajutor pentrul 
a fi trimeasă în Italia. , 

__ Potul pare a asigură reușita; războiului de par 
tea Cartaginei. 

Roma învață dela Anibal a face războiul. In ul- 
tima perioadă romanii adoptă defensiva strategică, în 
Italia, unde aveau a luptă cu Anibal și ofensiva stra- 
tegică în Spania unde aveau de luptat cu comandant 
mai slab. | 

Efectele noului plan sunt favorabile romanilor,
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căci Cartagina trimite în Spania armata ce destinase 
la început pentru Italia. | 

Astfel, diversiunea romanilor în Spania, lipsește 
pe Anibal de mijloacele cu care puteă continuă ou 
tensiva. 

De altă parte, consulii romani adoptă un sistem 
de a face războiul mai prudent decât Flaminius și 
Varro, însă mai activ decât Fabius, adică: nu primesc 
lupta decât în condițiuni favorabile lor; ei strâng pe 
Anibal întrun cerc ce-i limitează orice -iniţiativă. in 
acelaș timp, frații Scipione caută a decide războiul în 
Spania, şi apoi în Africa. 

In (anul 207 Asdrubal reușește a recuceri Spania 
şi 'a trece în. Italia în ajutorul lui Anibal. Acest mo-: 
ment a fost critic pentru romani, pe care Puu trecut cu 
succes, — grație experienţei ce dobândise a face răz- 
boiul activ, de a manevră. Ne vom opri, puțin, asupra 
acestui punct. 

Asdrubal ajunsese la Piacenza, pe când Anibal 
eră la Canusium. 

Romanii făceau faţă la nord lui Asdrubal, cu o 
armată consulară sub: Liviu Salinatore, iar la sud, o 
altă armată sub Claudiu Nerone, în fața ui Anibal ba- 
rau drumurile ce duc la nordul Italiei. 

In flaceste situaţii romanii manevrează pe linia in 

terioară: Consulul Nerone lasăi o parte din trupele 
sale în faţa lui Amnibal, îiar el cu 7000 legionări se 
transportă în trăsuri până în nordul Italiei, parcurr 
gând 500 km. în 6 zile. Aci, întrunit cu consulul Sali- 
natore, distruge armata. lui Anibal într?o bătălie deci- 
sivă lângă Metaur. Cu aceiași repeziciune Nerone se 

întoarce în fața lui Anibal. Intreaga manevră a du- 
rat 14 zile, şi a fost executată în cel mai mare secret. 
astfel că Anibal, în tot acest timp'; nu a: întreprins nicio 
acțiune în contra slabelor forțe romane ce se zăseau 
înaintea sa. 

Abia în anul 204, romanii înțeleg, că, stăpâni pe 
Mare, războiul nu se poate decide decât numai la 
porţile Cartaginei. O ofensivă a lui Scipione în Africa
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aduce bătălia dela Zama, (202), în care Anibal, che 
mat de senatul cartaginez, în Africa, este bătut. 

Această luptă închee al IlAlea război punic în fa- 
voarea Romei. ag met 

Bătălia dela Zama *), (202). 

Situaţia politică şi militară. Romanii, surprinşi de 
victoriile lui Anibal, dar hotărâți să-și salveze onoa- 
rea, fact oate sacrificiile pentru armata lor. 

Comandaţii militari adoptă, deocamdată, lupta de 
uzură contra lui Anibal, tactica întrebuințată de Fa- 
bius și Paul Emilius. 

Ei refuzau să se bată cu grosul forțelor, dar a- 
runcau mici armate împrejurul lui Anibal, prinzându-f 
convoiurile, luându-i trupe și nelăsându-l să asedieze 
oraşele unde șiiar fi putut face depozite. 

După bătălia dela (Cannae, Roma. își mărește nu- 
mărul armatelor sale şi trimete trupe pe toate tea. 
trele de operație. Vasele Romei alergară pe mări, tru 
pele sale cuceresc Sardinia, ridică Sicilia și năvălesc 
în Cisalpina și în Spania. 

Astfel, încetâîncet, armata lui Anibal se găsește 
izolată în mijlocul unei linii de romani. 

Romanii lăsând pe inamicul lor ca să se uzeze 
pe teritoriul roman, duseră războiul în Africa în 205. 
Scipione distruge ţara şi bate pe cartaginezi în 2 rân- 
duri, în faţa Uficei şi prin plaiurile Medjerda, (203). 

Anibal, chemat în Africa, reuşeşte să treacă Ma- 
rea scăpând de flota romană, şi debarcă la Cartă: 
gina cu 24.000 de oameni din trupele vechi. Guver- 
nul îi pune la dispoziție 12.000 milițieni cartaginezi 
și 12.000 mercenari africani. Cea mai mare parte din 
numizi sunt de partea armatei romane pe care o co» 
mandă Scipione care dispune de 30.000 infanterie şi 
6000 cavalerie. . 

Desfăşurarea bătăliei. Scipione, unit cu Massini- 

1) Bătălia aceasta a avut loc pe un şes între Narragara locali- tate ocupată de romani şi Zama, localitate ocupată de cartaginezi. Numirea de bătălia dela Zama este aşa dar adoptată pe nedrepi.
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ssa, se adună aproape de Narragarra. Anibal se oprește 
la Zama. 

Scipione rânduește legiunile sale pe trei linii: has- 
taţii, principii, triarii. 

Manipuleie, fiecărei linii, sunt aşezate una în 
spatele alteia, în așă fel ca să lase între rânduri nişte 
alei continue, unde elefanții lui Anibal să poată trece 
liberi, în loc să strivească în picioare /zanipule. 

Cavaleria este pusă în cele două aripi, italienii la 
stânga, numizii la dreapta. 

Anibal așează de asemenea infanteria să pe trei 
linii: mercenarii, milițienii cartaginezi şi vechiie trupe 
aduse din Italia. 

Anibal nu comptă pe linia | şi a Il-a în care aveă 
mercenari şi milițieni, cât contă pe vechile cadre e: 
gale la număr cu soldații lui Scipione şi care aveau în 
sărcinarea să învălue armata romană. In acest scop, 
ei erau ţinuţi în linia IIl-a la 200 m., în perfectă or- 
dine, la adăpost de învălmășeala luptei. Pentruca. să 
țină și pe milițieni în perfectă ordine, şi să uzeze, 

progresiv, pe romani, a ll-a linie a lui Anibal nu tre- 
buiă să se grăbească de a se uni cu întâia; ele tre- 
buiau să lupte succesiv. 

Anibal prescrise cavaleriei sale — care eră in- 
ferioară în număr — de a fugi din faţa inamicuitii şi 
de a o atrage atât de departe pentruca să :nu poată. 
reveni înainte de acțiunea decisivă. 

Scipione, pe de altă parte, aveă tot interesul să 

se scape, mai întâi, de cavaleria lui Anibal, pentru a 

face ca numizii să atace spatele armatei cartagineze. 

Astfel, bătălia dela Zama este începută de cele două 

cavalerii adversare. In același timp, cei 260 de ele- 

fanţi a lui Anibal pornesc înainte ; dar, călăuzele lor 

nu reuşesc a-i îndreptă asupra manipule romane. Din 
instinct, animalele evită aceste mici grupe de oameni, 

pentru a trece prin locurile goale, jdăsate înadins ide 

romani, şi unde sunt lovite de veliți. O parte: din ele 
fanţi scapă pe la aripele armatei romane, dar nu mai 
apar în bătălie. 

Lupta se angajează, atunci, între cele două infan-
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terii: Hastaţii romani şi mercenarii lui Anibal se a- 
tacă, dar aceștia din urmă nefiind ajutaţi de milițienii, 
cartaginezi, se cred fără dreptate, că sunt sacrificați 
și vociferează că este trădare și se aruncă asupra mă- 
lițienilor lor. 

Hastaţii romani lovesc, acum neîmpiedecaţi de 
inamic şi urmăresc pe mercenarii care fug dinain- 
tea lor. 

In acest timp, cavaleria lui Anibal lasă libere cele 
două aripi. Scipione zărește, acum, distanța mare în- 
tre a I]-a şi a Ill-a linie a lui Anibal, bănuește cursa 

care i-o întinde inamicul său și înțelege că manipu- 
lele sale, care înaintau cu elan, ar puteă fi lovite cu 
succes de vechile cadre ale lui Anibal. Cu o îndrăz- 
neală ne mai pomenită, el sună adunarea pe linia din: 
apoi. El contează pe extraordinara soliditate a trupe- 
ior sale, pentru a le cere de a încetă lupta şi de a 
întoarce spatele inamicului, fără a şovăi şi: fărâ de- 
bandadă. Legionarii săi arată aici cel mai strălucit 
exemplu de disciplină, fde forță morală și de încre- 
-dere în șefii lor. 

Hastarii își reiau locul înaintea principilor, și le- 
giunile se formează, în timp ge mercenarii și milițienii 
cartaginezi continuă a se masacră. 

Imediat Scipione formează ordinea de bătaie pe 
două linii, cu manipulele liniei Tl-a în intervalele celei 
dintâi, cu trupele de elită Ia aripi şi cu linjile mai în- 
tinse ca să poată învălui linia lui Anibal. Apoi în- 
cearcă să aplice manevra; dela Cannae. | 

Anibal, văzând planul său nerealizat, lasă primele 
două linii în debandadă și menţine iordinea limiei a 
(liia, a vechilor cadre, (veteranii), cu care voește să 
atace pe Scipione. 

După ke aa trecut timpul de oprire, produs de în- 
vălmășeala primelor 2 linii cartagineze și gonirea lor 
din câmpul de bătaie, cele două armate se aruncă una 
contra alteia. Amândouă armatele, compuse din trupe 
solide, cu efective egale, comandate de generali mari, 
păstrează, pe cât se poate, același tront, dând astfel 
naștere unei bătăiii de front.
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| Nici unul :din cei 2 generali nu riscă o manevră 
mai îndrăzneață. Lupta rămâne mult timp nedecisă, 
deşi weteranii lui Anibal căştigase oarecare avantagii 
mai pronunțate asupra; legionarilor romani, foarte bine 
disciplinaţi, dar mai puţin obișnuiți cu războiul. 

Dar, timpul de oprire, care trecuse între cele 2 
faze ale bătăliei, a fost fatal cartaginezilor. Cavaler 
ria romană și numidă are timpul să revină; adver: | 
sarii săi sunt împrăștiați, și atacă pe la spate infan- 
teria lui Anibal. Ea pune capăt bătăliei, războiului, ca- 
rierei lui Anibal și imperiului cartaginez. 

OBSERVATIUNI GENERALE ŞI MILITARE, 

1) Este o asemănare clasică între procedeul lui 
Jofire ; care a adoptat răzbjoiul de tranşee; pentru a 
uză pe adversar, şi acel al lui Fabius Maximus, care, 
simțindu-se inferior în conducere şi efective, a adoptat 
defensiva strategică, pentru a uză pe adversar. Mai 
clasică asemănare există între îniocuirea lui Joftre cu 
toch, și a lui Fabjus cu consulii. romani cari ierau 
acum pentru ofensivă. 

2) 'Este, de asemeni, clasică comparaţia care se 
poate face între perioada ultimă, în care a fost 'în- 
frânt Anibal, cu perioada ultimă în care a fost înfrânt 
Napoleon, între 1812 — 1815, și cu perioada ultimă, 
în care au fost înfrânți germanii, în răsboiul cel mare 
din 1914 — 1918. 

Toţi aceștia au obţinut, la început, victorii cu ar- 
mate bine organizate, cu principii de conducerea, răz“ 
boiului bine stabilite și cu metode noi de luptă, în cort: 
tra unor adversari care nu aveau decât dorința de a se 
apără. Cu timpul, aceștia din urmă, devenind stăpâni 
pe noile metode de luptă și organizându-și. bine ar- 
mata, iau terminat prin a înfrânge pe adversar prin în- 
săşi învățăturile trase dela ei. 

3) 'Anibal, care ură pe roraani, din tot sufletui lui, 
luă, întotdeauna, armata romană ca obiectiv, însă obiec-
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tivul lui principal și singurul care, ar fi putut stinge 
în imod decisiv și favorabil Cartaginei, lupta dintre 
un popor comercial și un popor războinic, eră: Exfer- 
ininarea ikormei. 

Forțele, de care Anibal dispuneă, nu-i perinit să 
atingă obiectivul principal numai prin acțiunea mili- 
tară a propriilor sale forțe. El a sperat să distrwoţă! 
Roma și cu ajutorul tuturor populațiunilor subjugate 
sau dominate de romani. : | 

Condus 'de această idee directoare, Anibal dă ac- 
ţiunei militare direcţiunea necesară pentru a dobândi 
Victorie 'de efect, în lipsa de rezultate decisive asupra 
armatei romane, ca să impresioneze populațiunile [ta- 
liei, şi apoi, după fiecare izbândă, trece în mijlocul a: 
celor populaţii pentru a le atrage de partea sa şi a le 
întreţine ura contra Romei. 

Este o asemănare isbitoare între acest mod de a 
înțelege războiul și între acelaș mod înţeles de Kaise: 
rul și de poporul german în 1914 — 1918, care aveă 
ca obiectiv principal: Distrugerea Parisului. 

4) Războaiele punice s'au născut din conflictele e- 
conomice și din spirit de cucerire al romanilor şi al 
cartaginezilor. 

Politica de pace și de răzbloi a Cartaginei se a- 
seamănă, mult, cu acea a Belgiei, care , înainte de răz= 
boi, înclinând prea mult către idealul economic şi co- 
mercial, își neglijase pregătirea de război, socotind”/o' 
ca o piedică pentru progres şi ca o pagubă pentrii po- 
por și pentru avântul economic al ţării. Războiul cel 
mare a adus, însă, Belgia la realitate și grație oame- 
nilor imari ai Belgiei, în frunte cu regele lor, au putut 
scăpă de o cucerire; care ar fi ştersiio de pe harta; 
lumsi ca și pe Cartagina, 

5) Luptele de astăzi dintre curentele wmanitar 
riste şi curentele naționaliste, pot trage multe învăţăţ 
turi din războaiele punice, și astfel sar ajunge la 
învățătura simplă şi veşnică: un popor, ca să trăiască,
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trebue să fie capabil de a face război, nu (pentru a 
distruge pe altul, ci pentru a se apără pe el. 

6) Consulii romani, fiind şi comandanți, aveau 
interes să imenajeze şi să! facă concesii luptătorilor, pen- 
truca să-i aibă de partea, lor la alegeri. De aci influența 
politică în comandament și în armată. De aci mulți 
candidați pentru consulat, care nu cunoşteau nimic din 
tegile războiului, ci urmărind numai puterea. De aci 
aparițiunea 'dictaturei militare, atunci când consulul, 
care aveă armata de partea lui, doreă să fie ales. 

1) După 1660 ani, Napoleon trece Alpii, cu acer 
leași Imari greutăți ca și Anibal, deși în ace! timp, 
ştiinţa militară păreă că socotește munții ca un mare 
obstacol pentru război. 

Dela Napoleon până la războiul cel mare din 
1914 — 1918 munţii şi fluviile devin iarăşi o mare 
piedică pentru ştiinţa militară. 

Războiul cel jimare , a arătat, însă, că ceeace fu- 
sese o excepție la Anibal şi la Napoleon, va deveni 
o regulă generală de aci înainte și că iarna, munții și 
apele nu sunt obstacole de neînvins în știința militară 

De (altfel, totul a mers paralel cu ştiinţa: când 
tecnicianii știu să străpungă munţii, apele și aerul, sol- 
daţii au datoria să le utilizeze. 

8) Din punct de vedere militar, grija lui Anibal 
este de a constitui din forțele sale, întotdeauna, nuimai 
o snigură massă ; pe care 0 îndreaptă pe o singură linie 
de operaţie în contra unui singur obiectiv. Operaţiu» 
rile saie strategice sunt rezultatul: unei idei directoare 
generală ; el urmărește, întotdeauna, un scop special 
definit, acela: De a impune adversaruiui să primească 
lupta în condițiuni nefavorabile lui: în câmpie, unde, 
excelenta. cavalerie numidă decide lupta în favoarea 
lui Anibal, la Trasimen unde inamicul este inferior nu» 
imericeşte, etc. Operaţiunea este bazată pe informa» 
țiune, pe cunoștința exactă a situaţiei inamicului, a ca- 
racterului și a valoarei generalului adversar. (Maior 
Al. Lupescu; op. citat; pag. 47.)
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9) Greșeala romanilor, de asși împrăștiă forțele, 
s'a putut vedeă dela prima apariţiume a lui Anibal pe 
fluviul Po, când nui se puteă opune decât 10.000 oa- 
neni ai consuluiui 'Manliu. 

Norocul a servit, însă, pe roinani, căci Anibal wa 
putut să se folosească de această situaţiune  favora- 
bilă. 

10) :Pentru tinerii ofițeri este necesar să ştie căi 
Napoleon, încă de tânăr, a cetit aceste campanii şi a 
făcut comentarii asupra lor.. Așă, dar, geniul militar. 
al lui Napoleon nu a fost ntimaji născut, ci desvoltat, 
prin o serioasă cultură, 

EI spune, în comentariile sale, că romanii, deşi a; 
veau numai 20.000 oameni, ar fi putut distruge armata) 
lui Anibal dacă în loc (de a-i ataca cu o avantgaârdă la 
Ticin, în loc deschis, Par fi așteptat în defileul dela 
Stradella, sau pe linia: râului Trebia în cazul că Anik 
bal ar fi înaintat pe malul drept al lui Po. 

Dacă Anibal ar fi înaintat pe malul stâng al lui 
Po, puteă să i se opună! la trecere, sau puteă rezistă pe 
râurile Sesia sau Tacin. 

Deci, Scipione ::'a ştiut să întrebuinţeze nici timă 
pul, nici locul, nici să economisească forţele, pentruca 
să asigure actul tactic: fapta. 

11) Anibal a știut să aprecieze situaţiunea stra 
tegică faţă de adversar și să întrebuințeze, cu folos. 
timpul, spaţiul şi locul, pentru operaţiunile sale. 

Trecerea Alpilor nu a fost contrariată de forţele 
adversarilor, răspândiţi în patru puncte. (Se aseamănă 
su inirarea arnatelur germane în Boeinia ia 1866). 

Cartagina a scăpat de armata lui Sempronius ; care 
a trebuit să se înapoieze în Italia pe dată ce Anibal 
a apărut aci. 

Bătălia dela Trebia este căștigată graţie cunoşi 
tinței sale despre valoarea. timpului şi a locului. . 

Detașarea a o parte de trupe în: Spania a fost 
necesară pentru ași asigură, înapoi, linia de retra-
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gere, în caz ide înfrângere şi a menține, de partea sa, 
populațiunea locală. 

12) Bătălia dela Trasimen este rezultatul greşelii 
romanilor, cari, împărțindu-și armata în două grupe 
la distanțe atât de mari, ele pot fi bătute separat îna- 
inte 'de a se întruni. 

lată rezolvarea dată de maior Al. Lupescu, în op. 
citat; pag. 36. 

„„In vederea bătţăliei toată armata trebuiă ținută! 
întrunită. Trebuie, însă, a acoperi cele două linii de 
invazie. Vom putea satisface aceste condițiuni, ţinând 
toată iarmata pe Via Cassia iinia directă — cea mai 
probabilă — de invazie, prin Bolonia, Areţium-Clu- 
sium-Roma, şi acoperind de aci, indirect — în flanec— 
cealaltă linie, adică Via Flaminia pe malul Adriaticei, 
brin Spolito-Roma. 

Va trebui încă a fi informați la timp de cazul 
înaintărei inamicului pe Via Flaminia, pentru a pui» 
tea să 'transportăm la timp armata pe această cale, 
fie pentru a rezista direct, fie a ataca inamicul în flanc, 
sau a-i ameninţa comunicaţiunile.”? 

13) Anibal părăseşte linia de comunicație rând 
execută mișcarea către Roma prin Perusia, ceeace este 
criticabil (din punct de vedere ai științei militare, însă 
geniul şi arta militară constă tocmai în puterea de a 
riscă totul când șansa de câștig! se poate prevedeă. 

Acesta a fost cazul aci, la Transimen, Anibal ştia 
slăbiciunea comandantului roman, era stăpân pe trupa 
sa, și a luat asuprărşi răspunderea unei astfel de aba- 
tere dela principiul de conducere. 

Vom 'wedea, mai târziu, că Napoleon părăsește 
linia sa de comunicaţie, în răsboaiele din 1800, 1805, 
1806 şi 1807 în situaţiuni identice ; bazat pe geniul 
său militar şi pe slăbiciunea adversarului. 

14) Manevra executată de. Anibal este o mişcare 
de întoarcere, amenințând linia de comunicaţie a lui 
Flaminiu cu Roma.
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Această imanevră mi constitue, însă, un pericol 
pentru Flaminiu, care rămânea în iegăturăi cu restul 
Italiei şi mai ales cu Sempronius. Așă, dar, nu eră 
«niciun imotiv a părăsi Areţium înainte de sosirea lui 
Sempronius. Roma, fortificată şi sub paza unei gar- 
nizoane 'proprii, puteă rezistă în contra asediului între+' 
prins de Anibal şi a dia timp celor două armate ro- 
mane să sosească întrunite în spatele lui Anibal ; evir 
dent că acesta s'ar fi aflat; atunci; într'o situație 
critică. 

Aşă, dar, Flaminiu puteă rămâne, și făceă mai; 
bine să rămână la Areţium. 

Insă, trebuie să ținem socoteală, în calculul nostru, 
de situațiunea politică a unui consul roman electiv. Un 
asemenea gieneral eră silit, înainte de a luă o reza- 
luţiune, să se întrebe: Ce vor zice alegătorii din 
Roma ? 

In 'asemenea situațiune se găseă Flaminiu la Al 
rețium: A lăsă pe Anibal să amenințe Roma eră o 
notă rea, pentru consulul roman, în fața populaţiunei 
din Roma. | 

În asemenea condițiuni — în care se poate găsi 
un general în toate timpurile și în 'toate țăriie — 
există un mijloc de a împăcă interesul pur militar 
cu interesul pur politic. 

Problema, în acest caz, eră: A evită bătăiia, însă, 
a opri sau, cel puțin a întârziă pe Anibal de a merge 
la koma, până ia sosirea lui Servilius. 

Soluțiunea ; ce ni se pare admisibilă; ar fi fost 
următoarea, 

Flaminius trebuie să se interpună între Anibal pe 
o serie de pozițiuni tari -— ca aceea. dela Areţium — 
silind, prin aceasta, pe Anihal, la o serie de mişcăni 
înconjurătoare care Par fi făcut să piardă timp. AF 
semenea pozițiuni se găseau: la Trasimen, la Vula 
Sinies și pe Tibru. (Maior Al. Lupescu, op. citat, 
pag. 40.). 

15) Vom întâlni, deseori, în acest sens, exemple 
că o înfrângere militară, totală, nu aduce totdeauna că
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derea poporului respectiv dacă acel popor voiește să 
trăiască şi să ee sacrifice pentru cauza. sa dreaptă. Bă- 
tălia dela Trasimen, Trebia şi Cannae nu. au putut de- 
cide soarta războiului în favoarea cartaginezilor. 

Italia centrală eră mult mai patriotică decât își 
închipuiă Anibal. Cu toate cele 3 mari victorii; a- 
vute, una după alta, el nu scoase din Roma nici una 
din naţiunile italiene. 

Republica romană reușește să ridice noi armate, 
numericeşte superiore celei lui Anibal, şi astfel i se 
opune din nou. 

Comparând aceste exemple cu victoriile germa- 
nilor 'asupra Rusiei, Serbiei, României, precum și cu 
victoriile parţiale pe fronturile din Franţa, Macedo- 
nia, din Caucaz, din Mesopotamia și victoriile sub- 
marine, vom vedeă, încăodată, demonstrația adevă- 
rată de mai sus. 

16) Bătălia dela Zama, prin rolul care l-a jucat 
linia III-a de veterani a lui Anibal şi intervenirea: ulte- 
rioară a cavaleriei lui Scipione, a făcut să nască, în 
arta militară, ideea de rezerve. 

Deaceea, vom găsi, în luptele lui Cezar și Pont 
pei, primele rezerve formate dintr'un număr oarecare 
de cohorte ; iar, întrebuințarea lor începe să decidă 
soarta bătăliilor. 

17) In ultimii ani Anibal cade învins, căci geniul . 
său mu poate compensă o inferioritate numerică alf. 
solută. Infrângerea sa se datorește cauzelor inerente 
ofensivei, atunci când nu are la dispozițiunea' sa' forțe 

suficiente. Din morientul ce conducerea la romani, 

este pusă pe baze solide, și înlesnită de forțe sup- 
rioare cartaginezilor, echilibrul s'a putut restabili, 

lesne, între cei doi adversari ; Anibal este silit a trece 

în defensivă. Defensiva îl lipseşte de victorii ; de pres- 
tigiu ; părăsit de aliaţii săi şi de Cartalgina, lipsit de 

mijloace, Anibal este învins, cauza Cartaginei este: piert- 
dută. (Maior Al. Lupescu ;-op. citat ; pag. 47).
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RĂZBOAELE LUI CEZAR IN GALIA. 

Situaţia politică. 

După al doilea război punic, romanii cuceresc 
Macedonia, idistrug complect Cartagina, în al Illlea 
război punic, şi fdau continentului mumele de Africa 
pe tare o prefac în provincie romană, cuceresc apoi 
Spania și Grecia și toate resturile imperiului lui Al- 
lexandru, apoi întind ocupațiile către vestul şi nordul 
Europei, ceeace dau naștere, între alte multe războaie, 
și războaielor lui Cezar în Galia. 

Situaţia politică, înainte de începerea. acestor răz- 
oaie, eră, în rezumat, după curni arătăm , mai jos. 

Cu 100 ani înainte de venirea lui Cezar la 
Roma «eră: 

a) Poporul roman, condus de o mică clasă de bo- 
gați, 'egoiști ; iar, populaţia, în majoritate săracă, eră 
hrănităe și flesfătată pentru a o conduce după placul 
și voinţa lor. 

b) Munca sclavului luase locul muncei libere care 
se împuțină din ce în ce. 

c) Provinciile erau lăsate în seama şefilor lor care 
le speculau și storceau fără niciun control, 

d) Vechii romani se purtau aspr; cu italienii, cu 
latinii și cu alții ; însuşindu-și privilegii pentru el. 

Această stare de lucruri a dat naştere, în mod 
fatal, 'partidelor democrate şi ale poporului, condus; 
când de idoritori de bine, când de demagogi, şi astfel, 
tot fatal, s'a dat naștere răscoalelor izolate, apoi revor 
luțiilor în care apar fraţii Grahu, Mariu, Sylva, Ju- 
guste, Pompeius, Crasus, Cezar. ” 

Aceste irăscoale şi revoluții, petrecute dela 150 
până la 60 în. Cr., aveau revendicări deosebite, după! 
provincii, iiar conducătorii lor nu aparțineau, întot- deauna, lasei partidului pe careil conduceă, așa că, 
deseori s'au văzut conducători din popor în capul par- tidelor aristocratice și invers. Deseori sau văzut chiar partide democratice sau partidele poporului, susținând cauze opuse, străine programului lor.
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In asemenea stare de lucruri apare 7rizmviratul, o 
asociaţie de trei bărbați cu popularitate politică, care 
se impune atât senatului cât şi poporului; deși ase- 
menea funcțiune n'a fost prevăzută în puterile de 
Stat. | 

Primul triumvirat s'a format la 60 în. Cr.. şi sa 
compus din Crasus; Pompeius și Cezar. | 

Acești trei bărbaţi s'au înţeles, între ei, ca să 
fie lales Cezar, consul ; iar acesta din urmă să dea a- 
nume puteri şi avantaji: celorlalți doi. 

In fanul 59, Cezar a fost ales consul 
După ke și-a asigurat popularitatea, dând pămân- 

turi Va săraci și veterani, după! ce a exilat câțiva oa- 
meni politici, cari erau contra triumviratului, şi după 
ce la dat lui Crasus și Pompeius diferite avantajii, se- 
natul roman a împărţit vastele sale imperii la acești 
trei bărbați. , 

Lu Cezar îi revine, Galia Cisalpină; care con- 
stituiă baza de operaţiuni pentru Galia. Cezar dobân- 
dește, în Galia, un nume finare, ca militar și ca orga 
nizator ; iar ostașii săi îl recunoscură ca cel mai bun 
comandant, | 

Din toate campaniile sale acelea contra lui Ver: 
cingetorix sunt cele mai instructive, și pentru acest 
motiv le dau, aci, în rezumat. 

Inainte, însă, este necesar să se cunoască situația 
în Galia dela intrarea lui Cezar, până la luptele contra 

lui Vercingetorix. 
Galia eră locuită, în majoritate, de celți împărțiți 

în foarte multe State neatârnate și dușmaine iinele con- 

tra altora. 

Astfel împărțiți, galo-xelţii fiind atacaţţi la sud 

de romani şi pe la răsărit: de germani, au ajuns că 

germanii începuseră a se instală în Galia. 
Cezar, înțelegând pericolul ce va decurge pen: 

tru romani, din astfel de năvălire, atacă, pe rând, di- 

feritele armate germane (suevi, elveţii) şi le aruncă 

dincolo de Rin, apoi atacă pe belgi, făcând astfel 

toată Galia de nord să! asculte de el. 

Romanii; prin agenții politici, știuse să semene
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desbinarea între cele trei popoare care populau Ga 
lia, adică între belgi, celți și augustani ; aşă că pe la 
anul 56 se găseau divizăți în '89 (de grupe, formate şi 
ele în (diferite confederaţiuni. In special, confedera 
ţia eduilor şi a boilor eră credincioasă romanilor, pe 
când arvernii erau cei mai mari duşmani ai lor. 

Ia anii 56, 55 şi 54 au lupte cu venețţii din Nor- 
mandia şi apoi cu bretanii, care îndemnau pe gali să 
lupte contra romanilor, şi în fine, revine în Galia, unde 
o parte din provincie se răsculase contra romanilor. 

Abia acum înţeleg; gali: că din cauza desbinării 
lor, inamicul cucerește Galia și aceasta-i face să se u- 
nească și să lupte împreună contra inamicului comun. 

Astfel, se începe o ridicare generală contra roma- 
nilor și statele aliate numesc pe Vercingetorix din ţi- 
nutul Arvernilor ca şef al armatelor. 

Forţa militară a adversarilor. 

Armata galilor răspundeă, aproape, modului de 
organizare socială. 

Societatea eră împărțită în două 'clase conducă 
toare: 

Drinzii (preoţiii) şi cavalerii (războinicii), 'pre+ 
cum și o clasă de sclavi compusă în majoritate de pri 
zonierii de războaie care executau toate lucrările pentru 
clasele dominatoare, 

Armata cuprindeă, în majoritate, cavalerii, bine 
echipați și servitorii de servi și clienţii după sistemul 
pe care”l găsim mai târziu și în evul mediu. 

Infanteria aveă o importanță secundară, eră ar 
mată cu scut şi lance, și luptă în masse 'adânci fără 
nicio ordine. 

Centrul militar, unde există oarecare ordine şi re- 
guli, eră Arvernia. 

Armata romanilor din Galia se corapuneă din 10 
jegiuni, care eră aci pentru a asigură dominaţiunea 
romană, a menține ordinea, și a înăbuși răscoalele. 

  

1) Pertecţionat de Marius.
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Legiunile erau dislocate astfel: 6 la Agendicum, 
2 la Alessia şi 2 în țara Trevenilor. 

Infanteria eră armată numai cu pilum 1) și spadă. 
Cohorta cuprindeă 600 oameni, pe 10 rânduri. Legiu: 
nea cuprindeă 10 cohorte, (6000 infanteriști), care, 
pentru luptă; se dispuneau pe 3 linii; la distanțe de 
100 m. Cohortele la intervale egale cu frontul lor. 
Linia lil-a formă rezerva legiunei. 

Pentru luptă legiunile se dispuneau pe 2 — 3 
linii, fiecare având forţă variabilă după situaţiune. 

i Infanteria uşoară este recrutată din auxiliari dați 
de popoarele străine. 

Cavaleria se întruneă pe aripi pentru luptă, iar 
în timpul marșurilor precedă armata. pentru serviciul 
de cercetare și siguranţă. 

Cezar se găseă în Italia în momentul în care iz- 
bucnește insurecţiunea în Galia. 

Descrierea operaţiunilor. 

Operațiunile lui Cezar în Galia, prezintă cinci si- 

tuațiuni principale, pe care le dăm, mai jos, în «re- 

zumat. 

Situaţiunea I-a. 

Trupele gale, sub Vercingetorix, concentrate în 

Arvernia. 
legiunile roinane răspândite în nord-estul Galiei, 

cum arătarăm mai sus ; dar, având între ele şi Arverni, 

provincia eduilor credincioși romanilor, deci constia 

tuiă pentru ei o acoperire. Legiunile romane ca să se 

poată concentră trebuie să străbată următoarele 'dis- 

tanţe: 120 km. între Agendicum — Alessia și 200 km. 

între ţara trevinilor și a eduilor. 

Cezar eră în Italia, deci nu există comandă u- 

nică. 
Baza de operaţie a armatei eră Provincia. 

Vercingetorix face din Arvernia baza: sa de ope: 

raţie și apoi cobioară, cu grosu! forțeior sale, în valea 

1) Perfecţionat de Marius.
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Saonei (Araris) ; ca să se interpună între armata ro 

mană și între Provincia, baza. ei de operațiune pe care 
să io cucerească, prin acţiune politică şi militară, iar 
apoi să atace armata romană, separată, de baza ei de 

operaţie, și lipsită de comandant. 
Cezar, aflând de însurecțiunile provinciale în Ga- 

lia şi de mișcările lui Vercingietorix pleacă, imediat, 
cu restul trupelor ce mai aveă ; ca să se întâlnească cu 
trupele romane din Galia și apoi să atace pe Vercirt- 
getorix. Cum însă Vercingetorix se găseă pe Saona 
în drumul său, fel execută mişcările astfel în cât săi 
amenințe 'Arvernia și să-l facă pe Vercingetorix să pă- 
răsească valea Saonei.: 

Ca să recucerească mișcarea, Cezar trimite, pe 
Ron, ca să facă demonstraţie în fața lui Vercingetorix , 
iar el, cu restul infanteriei, traversează Cevenus și 
intră în țara Arvernilor, care, surprinşi fără armată; 
chiamă lpe WVercingetorix să-i apere. 

Vercingetorix, chemat de poporul lui, este nevoit 
să se înapoieze. 

Cezar lasă trupele ce aveă să facă demonstra: 
ţiuni, în faţa lui Vercingetorix, iar el pleacă către Vie= 
nne€, unde se întâlnește cu cavaleria și de aci trece 
prin “ara eduilor și lingonilor, către Alessia, unde a- 
dună toată armata sa, 10 legiuni, cu efectiv de 40.000 
oameni, afară ldefinfanteria necesară și idavaleriă străină. 

Situaţiunea II-a. 

(Ambii lâdversari au forțele întrunite: Cezar la 
iAlessia, Vercingetorix în Arvernia. Eduii și boii ră- 
mân credincioși romanilor. | 

Vercingetorix, fiind inferior în număr, adoptă 
defensiva strategică, până! ce își va mări efectivele. 

Pentru lacest 'din urmă scow il se decide a atrage 
pe boi (de partea sa, prin forță asediind cetatea Ger- 
govia şi pe edui prin acțiune politică. Cu modul ;a- 
cesta se va găsi în apropiere de liniile de comunicaţie 
ale romanilor şi în bune condițiuni pentru a-i forță 
să primească bătălia.
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“Cezar, având larmata întrunită, hotărăşte să a- 
tace imediat, orice întârziere fiind în paguba lui, po» 
pulațiunea Galiei putând crede că întârzierea, este pro- 
vocată idin cauza slăbiciunut. 

EI 'hotărăşte să atace centrul insurecţiunei Arver- 
nia și 'Gergovia, alegând linia de operaţie cea mai 
scurtă pe la (nord prin. valea Senei şi Loira, care însă 
aveă desavantajul că-i expuneă spatele la populaţiuni 
osţile. 

Pentru asigurarea spatelui, “Cezar lasă 2 legiuni 
la Agendicum, iar cu 8 legiuni pleacă kătre Arver» 
nia. Știind, însă, că Vercingetorix va refuză lupta, Ce+ 
zar, în firumul său, ocupă Velaunodunum, Genabium 
și iNovidunum, treceri .pe Loira, pentru ași asigurăi 
comunicațiunile cu Agendicum și apoi se îndreaptă! 
către Gergovia pe care o asediase Cezar. 

Centrul Avaricum cet “mai populat și biogat din 
Arvernia văzându-se amenințat, 'prin apropierea lui 
Cezar, cheamă 'cu insistență pe Vercingetorix să-l a- 
pere.. Acesta părăseşte asediul Gergovia şi merge con- 
tra lui Cezar, precedat de o numeroasă cavalerie. Ce- 
zar 'se folosește -de aceasta, atacă cavaieria lui Vercin- 
getorix şi o distruge. După această victorie, cetatea 
Noviodunum ideschide porțile romanilor, boii trec de 
partea riomanilor, iar 'Cezar își asigură o nouă bază 
de operațiune şi aprovizionare prin ocuparea acestei 
regiuni. 

Situaţiunea III-a. 

Galii, observând că sunt bătuți de Cezar, din 
cauza meunirei lor şi a lipsei de spirit de sacriticu, 
se leagă, idin' nou, să! se sprijine reciproc şi să se re- 
tragă din faţa lui Cezar, distrugând totul în cale până 
ce vor fi pregătiți pentru a-l atacă. | 

In facest scop'ei distrug; totul, în fața inamicului, 
afară We cetatea Avaricum, ai sărei locuitori s'au an 
gajat să o apere până! la ultima extremitate. Infante:- 
ria galică ocupă pozițiuni defensive în apropiere ide 
această lcetate ; iar cavaleria continuă distrugerea.



Cezar asediază cetatea, pentru a o constrânge să! 
se predeă prin foame ; însă, cetatea fiind aprovizionată 
nu cedează, astfel că soldaţii lui Cezar se descurajează, 
ne mai având hrană, din cauza devastărilor şi fiind 
ameninţaţi de insurgenții care începuse a-i înconijură. 

Cezar hotărăște, atunci, să atace cetatea, deși știă 
că iaveă de sacrificat mulți soldați. 

Atacul reuşeşte şi astfel situația militară a lui 
Cezar se îmbunătăţeşte, prin căștigarea unui nou cen- 
tru “de aprovizionare, mărindu-şi efectivele cu 10.000 
oameni , prin trecerea eduilor de partea romanilor. 

Situaţiunea IV-a. 

Parisii, populațiune belgă, trec de partea insurţ 
genților. 

In alte provincii, și mai ales în Luteţia, se pregă- 
iesc numeroase ajutoare pentru Vercingetorix care se 
găsește concentrat lângă Gergovia. 

Cezar are 8 legiuni și cavalerie la Avaricum, 2 le- 
giuni la Agondicum' și centrul de aprovizionare - la: 
Noviodunum. 

„ Parisii “fiind pe calea sa de comunicaţie, Cezar 
trimete ; contra lor ; 4 legiuni sub comanda lui Labie- 
nus ; iar el, cu 6 legiuni, pleacă contra lui Vercitn- 
getorix. 

Noviodunum fiind pe partea dreaptă a râului E 
laver (Allier), Vercingetorix înaintează, pe acest mal, 
către Gergovia. | 

Vercingetorix distruge toate podurile de pe Ela= 
ver ca să împiedice trecerea lui Cezar pe malul stângi 
și urmărește cu cavaleria, de pe acest mal, toate mişc 
cările lui Cezar, pentru a-i împiedecă trecerea 

Cezar recurge la următoarea stratagemăi: Lasă în 
dreptul 'unui pod stricat două legiuni, ascunse într'o 
pădure, și el pornește înainte cu celelalte 4 legiuni 
dispuse astfel ca să pară ,6. Cele 2 legiuni romane 

„lăsate la pod, aveau ordin să repare podul, să treacă, 
pe celălait mal și să susțină, apoi, trecerea, celorlalte 
legiuni. Ma
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Vercingetorix continuă marșul, după legiunile lui 

Cezar, şi astfel cade în cursa: întinsă de cele 2 legiuni 
care au reparat podul și au trecut pe malul stâng. 

Wercingetorix, văzând cursa, s'a oprit pe o po: 

zițiune defensivă; foarte tare; și aşteptă să fie atar 

cat aci. 
“Cezar, care aveă nuinai 6 legiuni, a atacat, fără 

succes, această pozițiune. | 
Acum înţelege Cezar că a greșit trimițând prea 

multe legiuni contra Parisijor şi se hotărăște a se re- 

trage la Noviodunum unde să se întrunească cu Ca- 

lelalte legiuni și apoi să atace. 
In acest timp, însă, eduii se revoltaseră și ataca- 

seră Noviodunum pe icare-l ocupaseră trecând de partea 

lui Vercingetorix. 
Astfel, Cezar pornește către Agendicum, unde se 

întâlneşte cu legiunile lui Labienus care nu avusese 

succes kontra Parisilor. | 

Situațiunea V-a. 

Vercingetorix are 80.000 oameni, concentrați la 

Bibracte pe linia Saona+Ron ; 10.000 şi 800 călăreți a- 
tacă “Provincia. Baza. de operaţie a românilor, Alessia, 

este prevăzută cu proviziuni şi pregătiți a formă baza 

de operaţie a galilor, iar în Arvernia se pregăteşte o 

nouă armată de ajutor. 
Din toate provinciile, numai lingonii rămăsese cre- 

dincioşi romanilor, galii distrusese toate resursele din 

jurul legiunilor romane. 
Vercingetorix, care, la început, adoptase defen- 

siva strategică, hotărăşte să treacă, acum, la ofensivă , 

bazat pe superioritatea sa numerică și pe simpatia ce i 

se arătă de mai toate provinciile galice 
In acest scop el porneşte către linia de comuni: 

caţie a lui Cezar, pentru a-l forță să pornească o bă- 

ţălie. 
: Cezar, fiind inferior în număr, se hotărăște să 

se retragă către Provincia, baza sa de operație, știind
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că orice întârziere îl va pune în condițiuni tot mai de- 
favorabile. 

.. Calea cea mai directă — prin SaonaliRon — fiind 
închisă [de edui, care trecuse ide partea galilor și de cei 
80.000 ali dela 'Bibracte, Cezar a ales liniă de re 
tragere la răsărit 'de Ron, prin Vezontio, în apro- 
piere ide germani şi helveţi, care, supuși de cutână , 
nu erau legați sufletește de romani. 

Proectele acestea aduc bătălia dela Vangeâne, pe 
marginele meridionale ale platoului Langres, în care, 
galii, cu toată superioritatea. lor, suțat bătuţi şi res 
pinși. 

] Vecingetorix, înfrânt, aci, se retrage cu armata: în 
cetatea Alessia, unde însă nu aveă proviziuni decât 
pentru câteva luni..: El speră ca armata, care se formă 
în 'Arverna, îi“va veni în ajutor. 

„Cezar asediază Alessia, cu o parte din trupe, în- 
tărindu-se aci pe-o linie (Circum-Valatune), iar pe 
acele trupe le dispune astfel ka să facă faţă oricăror a2 
tacuri ce ar'veni din afară, (contravalaţiune). Pentru 
toate acele trupe aveă hrană pentru 30 zile. 

După oarecare timp 'de rezistenţă; și încercări de 
deblocare, Alessia cade și astfel este înfrântă ultima 
rezistenţă a galilor. 

Bătălia dela Farsaia (în Thesalia, 47—48 d. Cr). 

După lucerirea Galiei, Cezar s'a înapoiat în I- 
talia, unde partidul lui Pompei începuse a-l 'con- 
traria. 

Cezar, fiind bătut pe coasta Mărei Adriatice, s'a 
retras spre est, pentru a-și uni detașamentele sale din 
Macedonia și Grecia. Adunarea forțelor sale a avut 
loc pe un șes aflat la sudiest de Larissa, între Olimp 
și Otrys. - 

Către unghiul sud-est al șesului, în dosul munţi- 
lor, la o 'leghe de Eoripeus se află micul oras Far. 
sala. 

Cezar aveă 22.000 'legionari și 1000 cavaleriști. 
Pompei, sosind dela :Larissa, unde, de asemenea, și el;
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îşi adunase forţele sale cu cele cu care operase în The- 
salia, bivuacă pe 'o înălțime aproape de Fărsala. El 
aveă 45.000 legionari şi 7000 cavaleriști. Infanteria 
romană nu mai este tot aceea ce fusese la Cannae și 

Zama ; (s'a creiat, între legiuni și manipule, 0 uni: 
tate intermediară, cohorta, coresponzând aproape exact 
batalioanelor imoderne, şi această unitate nouă s'a do- 
vedit, la întrebuințare, "adevărata unitate tactică nu 
se lmai socotește decât de cohortă. Cezar are 80 co: 
horte, Pompei 110 cohorte. 

Bivuacul iui Pompei eră la 2500 de metri nord- 
est de Farsala, în dealurile care leagă Krindir de 'ma- 
sivul principal. Un retranșament leagă câmpul cu. isr; 
voarele de apă, şi protejă pe :soldaţii care mergeau 
la apă. 

Bivuacul lui Cezar -eră în şes, la 5 km. vest de 
acel al lui Pompei. Timp |de câteva zile, Cezar scoase 
armata sa pe şes și o aranja în ordine de bătaie, 
pentru a angajă pe Pompei să primească lupta, 
dar în zadar. In timpul acesta, Cezar. își dresă cava- 
leria sa, introducând ,Antesignani”, un fel de sol- 
daţi ieclerori însărcinaţi să angajeze 'mici lupte cu ca- 
valtria lui Pompei. Acești antisiginani dobândiră o așă 
îndrăzneală că nu mai aveă teamă Cezar de a ataca, 
cu icei 1000 ai săi, pe cei 7000 ai lui Pompei. 

In fine, în cele din urmă, Pompei primi bătălia, 
și îşi rândui armata sa în fața cele a iui Cezar. 

Pompei, încrezător în: enorma sa superioritate nu- 
merică, rândui legiunile “sale în formația reglement 
tară pe 3 linii. 

La (dreapta sa, pe râul Euripeus, care curge între 
niște maluri drepte, înalte de 6 m. şi care constitue 
un 'obstacol serios, aşează veliţii. 

Cezar lasă 2 cohorte să păzească câmpul ; iar res+ 
tul infanteriei sale îl formează în 4 părţi. A treia parte 
o pune înapoi, -la oarecare distanță de cele două dintâi, 
formând o adevărată rezervă; iar a patra; parte, re- 
dusă la 6 cohorte de elită ; orânduește în spatele idrep- 
tei sale și jumătate faţă! la dreapta. Cei 1000 cavale-
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riști erau la extremitatea dreaptă, în față câvăleriei 
lui Pompei.. 

Bătălia se desfăşoară după cum urmează : 
Cavaleria lui Pompei 'atacă pe aceea a lui Ce- 

“zar, aceasta nu așteaptă lovitura, se retrage câteva sute 
de pași și -se duce la atac cu cele 6 legiuni; de vetea 
rani a liniei a IV-a. Cavaleria pompeiană este asvâr- 
lită în munți și scapă! în dezordine. 

Arcașii şi aruncătorii cu praștia sunt masăcraţi. 
Pe front, Pompei a angajat toate forțele sale 

dintr'odată, ele s'au sfârșit aproape în acelaşi timp 
cu cele două dintâi linii ale lui Cezar, care ocupă un: 
front egal luptând cu folos, fiind mai războinice şi. mai 
rezistente. In momentul în care și unele și altele erau, 
la isprăvitul puterilor, a treia linie a lui Cezar trece 
prin locurile goale dintre cele două dintâi linii și an- 
gajează lupta. Intrarea în luptă a acestor trupe, proâsu 
pete, pe front, — în timp ce cele 6 cohorte ale celei 
de a patra linie şi cavaleria, iau pe lă spate stânga 
pompeenilor, — hotărăşte pe aceştia la fugă. 

Unii se refugiază în bivuacul lor; alții în munți. 
Cezar îi urmărește fără întrerupere. El ia bivuacul cu 
asalt, în timp ce Pompei fuge la Larissa. 

Pompeenii împrăștiați, în munţi, caută să se re- 
tragă pe acetaș drum, Cezar trece repede între Farsala. 
și Larissa și le taie retragerea. Torturaţi. de sete, ne mai 
găsind apă, fugarii se predau învingătorului. Pierde: 
rile armatei lui Pompei se ridică la 15000 oameni 
morți sau răniți, cam o treime din efectiv. Invingăto- 
rul nu pierde decât 200 oameni. 

Cezar rămâne stăpânul, necontestat, al imperiu 
lui roman. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

____ 1) Din expunerea, sumară, a evenimentelor poli- 
tico-sociale la romani, s'a putut vedeă că poporul nu 
recompensează, întotdeauna, pe apostolii lui ; din con: 
tră, mai adesea, acești apostoli sunt sacrificați de po- 
porul lor, din cauză că (intrigile reacționarilor sunt atât 
de mari, iar massa este atât de uşor influențabilă, în-
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câț// în anume momente, cade victimă tocmai binefă- 
Gătorul poporului. Istoria stabilește, mai târziu, drep- 

- tatea, şi tocmai atunci numele apostolului-victimă este 
ridicat la rolul ce i se cuvine. Exemplu; Spurius. 

2) 'Cezar, deşi consul-dictator al republicei, ito- 
tuşi, în mod tacit el a transformat 'republica în monar- 
hie, lucrând întocmai ca un monarh.. 

Această stare de lucruri se aseamănă cu acea a 
lui Napoleon dela Noembrie 1799, când a fost numit 
prim-consul, până la încoronarea sa ca monarh. 

3) La Marathon, Arbella, Cannae şi Zămă ; lupr 
tătorii luptau pentru țara lor și se înțelege foarte 
uşor că au fost animați (de sentimente patriotice, așâ 
că au disprețuit moartea. La Fasrsalla situăţia este cu 
totul alta: Cezar și Pompei luptă pentru imperiul lu: 
mei romane ; unul ar păreă că susține cauza popoarelo: 
supuse, care cereau asimilarea, în timp ce celălalt a. . 
pără vechea republică patriciană și romană în cel mai 
pur înțeles. In realitate soldaţii lor se îngrijesc puțin 
de cauzele care sunt în joc şi fiecare urmează pe ge 
neralul său. Si | II 

Câteva legiuni se găseau grupate în jurul lui Ce- 
zar, altele în jurul “lui Pompei; și ma trebuit mult 
pentru a le face să se bată cu curaj. Soldaţii dela 
farsala nu se băteau nici pentru patrie şi nici pentru 
o cauză sfântă; dar pentru un om căruia îi se de- 
votaseră. - | 

După :2000 de ani, adică lin 1914 — 1918, asistăm 
la cel mai groaznic război ial ominirei; în care găsim 
o situație identică ca cea dela Farsala, — din punct 
de vedere sufletesc. - . | 

De io parte — la centrali — soldaţii se bat pelm- 
tru conducătorii lor ; de alta -— la artantă — soldații 
se bat pentru patria lor. , 

| La ceidintâi, soldaţii. şi poporul lor își pierd pu- 
terea de luptă pe dată ce conducătorii lor îşi pierd 
aureola (Austria mai întâi și apoi germanii, bulgarii, 
austriacii, turcii) ; la cei ideal doilea, spiritul de sa-
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crificiu se măreşte cu atât mai mult cu cât patria & 

mai amenințată (francezii, sârbii, românii, etc.) N 

Intre . popoarele arfantei numai Rusia se băteă 

pentru împăratul lor, — și |de aceea puterea de sal+ 

crificiu a încetat odată cu încetarea: prestigiului îmţ+ 

păratului. | 

Observaţiuni asupra situațiunei l-a. 

a) Legile războiului cer ca obiectivul principal 

să fie armata inamică. Ar lurmă, că Vercingetorix ai 

greşit când la ales ca obiectiv „Provincia”, neglijând 

armata inamică. 
Insă, arta şi talentul comandantului rămâm libere 

să aleagă orice obiectiv care să-l ducă tot la distrugerea 

armatei inamice. | | 

Ca. să ajungă la vrețun grup al armatei romane, 

Vercingetorix trebuiă să se bată, imai întâi, cu eduii 

credincioşi romanilor. Timpul pierdut, aci, ar fi tost 

deajuns ica armatele romane să se întrunească şi să 

vină conta lui. Deosebit de aceasta, Vercingetorix nu 

voiă să îindispună statele galice prin lupte ; ci, să le 

atragă de partea sa, prin acțiune politică şi printr'un 
succes, sigur, contra romanilor. | 

b) Deși planul lui Vercingetorix a fost bine as 
les, din punct de vedere al situației politice şi militare, 
în care se păseă, totuși, nu a reuşit, căci Cezar eră su 
perior lui ca concepţie.pentru conducerea războiului, 
eră independent în politica dela Roma, și eră ajutat 
de o armată-mai manevrieră. 

Se 'observă, clar, la Cezar ideea de a aveă liber- 
tate de acţiune: ” | 
„Pune în fața lui -Vercingetorix, atât pe Ron, cât 

_şi în iArvernia, trupe demonstrative, în: timp ce aco- 
perea baza de operațiune cu alte trupe; manevrează 
astfel ca să-și asigure, mai întâi, concentrarea for- 
ţelor. , 
E £) "Belgia în războiul cel mare a avut rolul Pro- 
vineiei în războaiele galice. Atunci, Vercingetorix ma 

acat pre edui şi bine a făcut. (De astă dată, germanii
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au atacat pe belgi şi vezultatu: le-a fosi defavorabil. 
Cele 15 zile pierdute, aci, de armata germană, a fost 
deajuns ca să se -reculeagă armata franceză si să poată 
obţine rezultatele dela Marna. lar atăcul Belgiei ă 
indispus pe toate popoarele neutre. 

d) Chemarea armatelor aflate pe alte. teatre, de 
către poporul lor, ameninţat de inamic, s'a întâmplai - 
în foarte multe războaie și laduce rezultate bune pen- 
tru adversarul care a știut să facă astfel de manevre. 
Deosebit ide cazul cunoscut când 'Anibal a fost che- 
mat înapoi de cartaginezi, deosebit de cazurile din 
războaiele Italiei și din războaiele napoleoniene, gă- 
sim foarte dese cazuri analoage în războiul cel mare 
din 1914 — 1918, când aliații Germaniei, ameniuțați 
în ţara lor, își cer trupele înapoi, şi când! însă! şi ger- 
manii, amenințați, pe frontul de vest, își readuc u- 
nele trupe înapoi. 

Observaţiuni asupra situaţiunei a I-a. 

a) Se observă la Vercingetorix care,  dându'și 
seamă de inferioritatea sa numerică, fa adoptat defen- 
siva strategică, pentru a uzâ pe adversar până ce va 
puteă restabili echilibrul forțelor. (Sistem adoptat și 
de consului Fabius Maximus contra lui Anibal). 

b) 'Cezar, pentru a atacă Gergovia puteă să îna- 

inteze prin valea Saonei şi Ronului, cale mai lungă, 
dar care-l apropiă de baza sa de operaţie. EI, însă, 
după cum s”a văzut alege calea sturtă, prin valea Se- 

- nei şi 'Loira, având nevoie să atake repede -și comptând 

pe trupele sale și pe geniul său. 
“ Vom wedeă, în războaiele din 1805 şi 1806, că 

Napoleon, pentru motive analoage şi comptând pe a- 

celeaşi puteri, părăsește linia de comunicaţie. ă 

„Şi Cezar şi Napoleon, genii militare, au făcut artă 

în aceste operațiuni, abătându-se dela principiul știin- 

țific, rare cere ca bază de operațiune să: nu fie păt 

răsită niciodată. . o 

c) Pentru a doua oară Cezar atrage pe ădversa- 

rul său în locul şi momentul favorabil pentru bătă; 
ș
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lie, amenințându-i regiunea sau centrul cel mai im- 

portant. | , “ 
Prima oară a fost cazul când populaţia Arver- 

niei a chemat pe Vercingetorix (din valea Saonei. 

După principiile războiului ar îi trebuit ca Ver- 
cingetorix să rămână la primul său proect, adică să 

nu primească bătălia cu Cezar până ce nu va aveă 
efective superioare. Ca să uzeze armata lui Cezar, ar 

fi putut, Vercingetorix, ca retrăgându-se spre Gergo- 

via să distrugă toate resursele din calea lui Cezar şi 
să-i pună, în cale, o serie de obstacole. N 

Insă, el ma putut face aceasta, căci conducătorii 
“politici Pau chemat imediat ce sau văzut amenințați, 
ceeace înseamnă că în judecarea situâțiilor militare tra- 
buie să se țină seama de factorii politici și sociali. 

Observaţiuni asupra situațiunei a III-a. 

Retragerea din fața adversarului și distrugerea 
tuturor resurselor s'au mai petrecut în războiul din 
1812 și în războiul cel mare, s'au executat asemenea 
retrageri în Rusia, şi s'au executat, în mod cu totul 
barbar, de către germani, când s'au retras pe fron- 
turile Hindenburg și Siegfried. 

In retragerea noastră, în 1916, din Carpaţi până 
la Siret, s'au făcut distrugerile sondelor și oarecare 
xlistrugeri de poduri și de materiale, însă aproape» 
mau avut nicio influență asupra; operaţiilor. 

Se pare că, în viitor, față de puterea techiicei şi 
a mijloacelor de reconstituire, acest sistem de a pune . 
piedici inamicului, nu va mai fi practicat. 

Afară de această, consecințele grave ce aduc ast- 
fel ide distrugeri după război, în ceeace priveşte econo- 
mia națională, vor face că în mod expres distrugerile 
să fie interzise. 

Observaţiuni asupra situaţiunei a IV-a. 

a) Cezar a greșit când: pd) Cez a împărțit forțele către 
Parisii și către Vercingetorix ; el trebuiă să atace, cuj
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maximum de forţe, sau pe Parisii, sau pe Vercin= 
getorix. 

Dintre aceştia doi, trebuiă atacat Vercingetorix ; 
căci retrăgând forţele. din faţa lui pentru a atacă pe 
Parisii s'ar fi putut crede că este slăbiciune și deci: 
s'ar fi provocat trecerea marelor proviricii de partea 
lui Vercingetorix. | 

b;) Napoleon, în campania din Italia, în 1796. 
şi în cea din Austria, în 1805, găsindu-se în situa 
țiuni ianaloage, a atacat cu maximum de forțe o grupă 
adversă şi apoi s'a întors contra celeilante sau celor- 
lalte, pe care le menţine pe loc prin detașamentul de 
mitraliere cu efective mici. | | 

Asemenea operațiuni a făcut și Hindenburg în 
luptele din anii 1914 — 1915, în Prusia Orientală, și 
așă a putut reuși contra rușilor mult Superiori “în 

NUMăĂr 
Germanii s'au găsit în situaţii analoage lă înte: 

putul anului 1914 şi pare că au greșit împărțindu-și 
forțele între frontul de vest și cel ide est, în loc de a 
lovi toate forțele la vest, pe francezi, şi apoi a se 
întoarce contra rușilor. | 

Principiul economiei forțelor: adică, a atacă cu: 
maximum kde forțe pe punctul voit şi principiul li- 
bertăței de acțiune: adică a ţine în respect, cu forțe 
puține, toate grupele inamice care leiar puteă contra- 
ria), — s'au verificat, astfel, dela războaiele cele mai 
vechi, până în zilele noastre, în războiul cel mai mare 
al omenirei. iai - 

Observațiuni asupra situaţiunei a V-a. 

a) Pe lângă alte multe cauze ce au făcut pe gali 
să se unească contra inamicului comun și să-și sacrifice 

"viața soldatul gal pentru a scăpă Galia, a fost și fru- . 
mosul exemplu de sacrificiu pe care l-au dat cetăţenii 
din cetatea Avancum. (Vezi situația Ill-a). Numai 
după acest exemplu vedem că efectivele lui Vercinge; 
torix se măresc și că insurgenții trec, în majoritate, de 
partea lui. _ o E
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b) Hotărârea lui- Cezar de a se retrage către baza, 
de operație, — fiind inferior în număr și ameninţat 
de toate părţile, — corespunde tuturor principiilor de 
conducere a războiului. - si 

Dar, dacă Cezar a fi menținut a, se retrage și e- 
vită lupta cu Vercingietorix care i's'a pus în cale, el ar 
fi rămas un simplu soldat, de rând, care nu pune nici 
geniu, mici curaj, nici sacrificiu, nici răspundere, ca să 
facă artă de război, acoio unde știința nu vreă să-și ia 
răspundere. Asemenea soluțiuni le iau și le poate luă 
numai marii căpitani, geniile militare, formate prin 
muncă şi ioțelite prin caracter și temperament. 

c) Hotărârea lui Vercingetorix de a trece la ofen- 
sivă şi a forță pe adversar să pornească o bătălie, 
de asemenea, corespunde regulilor de ştiinţă militară. 
Dacă n'a reuşit, cauzele trebuiesc căutate în 
altă parte. | 

lată cum le. analizează maior Al. Lupescu 1): 
„„Cercetând cauzele care fac ca românii să în- 

vingă forțe cu superioritate numerică mult mai mare, 
conduse de un șef tenace, cu judecată pătrunzătoare 
și bravură, nu putem găsi altele decât următoarele: 

O Imare parte din succesele dobândite de ro- 
mani se datoresc lui Cezar: minte largă, caracter ferm 
şi activitate prodigioasă, se datoresc unităţei de con- 
ducere asupra unor armate compacte, disciplinate și 
de 'o mare valoare techhică. 

„Din partea inamicului găsim un şef valoros, însă 
cu o acțiune limitată de un consiliu de război şi de iin- 
teresele variate ale diferitelor state confede:ale, o ar- 
mată 'bravă, însă lipsește coeziune, de ordine și de 
disciplină, în fine dezbinată prin discordie și invidie. 

„Napoleon spune că învingerea galilor este un 
exemplu de curaj și rezoluțiune, dar fără putinţa de. 
a obține rezultate dorite, din cauza lipsei de ordine, 
disciplină și conducere militară.” 

, d) In partea a Il-a a războiului cel mare, germanii 
s au găsit în situațiunea lui Vercingetorix, ceeace pre- 

1) Citează cartea Enrico-Baron.
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văd interesele deosebite ale statelor confederale. In 
special, la Austro-Ungaria, încă din 1916, a început 
să încolțească giermenul unei păci separate, care s'a 
urmărit, astfel că spre finele anului 1917 diplomaţia, 
austro-ungară propuneă Gerimaniei să cedeze Alsacia 
şi Lorena, în care timp, însă, austro-ungurii nu se 
gândeau să cedeze nimic din Polonia și nici chiar să 
ştirbească din fruntariile României. | 

La 'rândul ei, Bulgaria a început, din 1916, să a- 
căte nemulțumiri contra comandamentului german, iar 
în 11917 a început să manifeste tendinţe de pace se- 
parată. N | 

EA REZ STEI



PARTEA II-a. 

Istoria popoarelor noui. 

CAPITOLUL |. 

PERIOADA EVULUI MEDIU». 

|. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR 
ISTORICE PRINCIPALE. 

: Imperiul roman slăbit, în interior, de corupția 
claselor iconducătoare, de sărăcia claselor de jos, de 
armata de mercenari, de generalii doritori de guvern, 
etc., s'a prăvălit, ușor, în fața loviturilor îndreptate: 
contra imperiului de către popoarele barbare 

Popoarele barbare din Europa rau: germanii, între 
Rin, Dunăre, Marea Baltică, Tisa, Vistula:; s/avii spre 
răsărit .de germani, până la Volga ; mongolii, dincolo. 
de Volga, numiţi: huni, alani, bulgari, unguri ; etc. 
++ “Marile măvăliri barbare au ţinut numai două se- 
cole, (375 — 568), apoi au început transformările 
sociale. caracterizate, la început, prin feudalism și la 
sfârșit prin domnia regilor. . | | 

IDe faci reese împărțirea istoriei evului mediu în 
trei faze. | | 

1) Se socoteşte, de către unii istorici, împărţirea evului mediu 
dela 395, adică dela împărţirea imperiului roman între fiul lui Teodor 
siu,. Arcadius (Răsăritul) şi Honorius (Apusul).
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A. — Detla 476 până la 800. Năvălirea barbarilor . 
şi răspândirea religiunilor noui. 

După căderea Romei domnește în Europa o 
extrordinară amestecare : barbarii germani, sfărâmă ho-. 
tarele imperiului roman, devastează. provinciile, spul- . 
beră kultura, pustiesc și pradă, astfel că nu mai ră- 
mâne din imperiul roman decât umbra împeriului bi- 
zantin redus şi el aproape la nimic ide către alți bar- 
bari veniţi (din răsăritul Europei. Germanii, la rândul 
lor, din cauza altor barbari se găseau. în neputinţă de 
a întemeecă un guvern statornic astfel că. statele în- 
ființate de ei se distrugeau repede. In mijlocul aces- 
tui început de barbarie apare puterea religiunei creş- 
tine, care înoește viaţa morală, îmblânzește pe barbari, 
arată calea civilizaţiei, apropie popoarele învrăjbite. 

Germanii, devenind stăpânii imperiului roman, în- 
cetul fu încetul, graţie influenței religiunei creștine și 
a experienței, reușesc a se fixă în diferite provincii, și 
a înfiinţa diferite regate barbare, din cari, cele mai 
multe, se ninniciză repede. 

Tot î n lacest timp, popoarele Asiei erau scoase 
din amorțire. de către arabi, cari răspândeau, cu sa-: 
bia, religiunea lui Mahomed și întemeiau întinsul lor 
imperiu. 

Dintre popoarele barbare, aşezate în imperiul de 
apus al romanilor, acei care au ocupat locul de frunte 
au fost francii. Statul lor a avut viața cea mai în- 
delungată, și a oprit năvălirea germanilor, iar vestitul. 
lor rege Carol cel Mare :) (768 — 814), a cucerit: 
Germania întreagă și a silit pe germani să primească 
creştinismul, să se aşeze şi să se civilizeze. 

In timpul din urmă imperiul lui Carol cel Mare 
se întindeă cum se vede în planşa respectivă din a- 
tlas. 

EI (a împlinit visul împaraților romani, cucerind şi 
aducând la civilizație poporul german și punând pie- 
dică năvălirilor asupra apusului european. La Roma, 

1) Eră incult. incepu să înveţe carte la 32 ani. Aveă, însă mintea 
ageră şi pătrunzătoare, aveă în el, instinctul şi geniul civilizaţiei.
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-(800), Papa îi dete titlul de împărat roman. EI or- 

ganiză statul şi luptă mult pentru răspândirea culturei 

şi a civilizației. 
'A împărțit imperiul în comitate, guvernate de co- 

mii, provinciile dela hotare împărțite în marcele gu- 

vernate (de marcarâţi cari aveau putere militară și ci- 

ntă. Mai aveă inspectori civili şi clerici, două adunări 
de comiţi şi clerici, etc. | 

Din menoricire, silințele lui au rămas zadarnice, 
căci popoarele din imperiul lui erau barbare și nu-l 
înțelegeau, iar urmașii lui, (Carlovigienii), incapabiii 
de a guvernă, nu putură rezistă cauzelor dinăuntru și 
a năvălirilor dinafară a altor barbari din nordul Eu- 
ropei. 

Când se petreceau aceste evenimente, în apusul 
Europei, veneă, dela răsăritul ei, către imperiul roman 
de răsărit, (Bizant), diferite invazii de barbari ca: 
bulgari, slavi, avari, etc. | 

B) Detla 800pâniă la 1270.. Această fază este ca- 
racterizată prin domnia feudalilor şi domnia ;papi: 
Yor. Vp 

Dela ruina imperiului Carlovigian, mai toată Eus 
ropa, a fost supusă, timp (de 5 secole, regimului feudal 
şi papal. La unele a continuat în tot timpul evului mer 
diu, iar la altele, (în Germania), a continuat până îni 
secolul trecut. e 

Feudalii erau proprietari mari de pământuri (feu- 
de). Un feud puteă fi o provincie, un stat, un oraş. 
Proprietarul feudal eră stăpân, absolut, al pământu- 
lui și al locuitorilor așezați pe el. Judecă pe sipușii 
săi, îi puteă condamnă la imoarte, declară. război locui- 
torilor, fiind datori a merge la oaste când erau che- 
mați de el, puteă bate monedă, încheeă alianţe etc. 

Se poate zice: sistemul feuda! eră guvernul ab- 
solut al proprietarilor pământului, asupra locuitorilor 
neproprietari, sistem bazat pe deosebirea de clase. Lo- 

„cuitorii unei feude, priveau ca străini, ori ca dușmani, 
pe cei ai feudelor vecine, deși aveau aceiași credinţă, 
aceiaş limbă şi aceleaşi obiceiuri. | 

Cum unii feudali aveau putere şi proprietăţi mai
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întinse, şi cum barbarii din afară sau lăcomia feuda- 
lilor vecini turbură liniştea fiecăruia din ele, găsim - 
în această fază, feudalii protectori, adică acei căre luău. 
<::b ocroiirea lor pe feudalii mai slabi. Ceidintâi se nu- 
miau seniori, sau suverani, zei de al doilea; vasali. 1) 

Societatea feudală eră împărțită în trei clase: feu- 
«ei, orăşeni, țărani, afară de aceştia mai erau: Cle- 
ricii “(funcţionarii bisericii), cu rol foarte mare în e- 
vul mediu. 

Feudalii petreceau viața în războaie sau în des- 
fătări. Războaiele se continuau, adesea, de către 'co- 
pii seniorilor prin urile moștenite dela părinții și stră- 
bunii -lor. Feudalii disprețuiau munca, bună numai 
pentru țărani. Comerţul și industria erau lăsate pe 
seama orășenilor. | ă 

Ştiinţa iera cultivată de preoţi. 
Ţăranii erau robii pământului, locuiau cu familia 

lor pe pământul dat, puteau câștigă prin muncă, nu 
se puteau strămută de pe pământul feudalilor (robi 
propriu zis nu sau). ” 

Clerul, la început, atârnă de feudali. Mai târziu, 
papii, capii bisericei catolice, au reuşit a întemeeă o 
putere supremă asupra întregei feudalități. 

Această putere papală a crescut în Italia, unde 
Papii, graţie diferitelor evenimente istorice, devin su- 
veranii Romei, apoi ai Italiei Centrale, (suveranitate 
întărită de Carol cel Mare) și mai în urmă Papii de- 
veniră suverani neatârnaţi, întinfzând autoritatea lor 
Spirituală asupra tuturor clericilor feudali. După ar 
„ceasta, capătă drepturi: de a nu fi judecaţi dura legile 
feudalilor, capătă proprietăţi, devin neatârnaţi de pute- 
rea civilă, întemeează tribunale clericale, întind autori- 
tatea acestor tribunale și asupră mirenilor atlâţi pe 
pământurile bisericești, și astfel, în.cet încet, cuceresc 

“la început pe kalea spirituală, apoi pe câlea econo- 
mică, şi în urmă pe calea politică, până ce biserica ca- 
tolică ajunse un stat a cărui putere și întindere se 
aseamănă cu acea a. imperiultii roman. „ 

Influenţa puterii papale merse crescând până că- 

1) Erau diferite forme de învestire.
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tre anul 1210. In acest timp: Papii urmăreau să :ca- 

pete influența şi asupra creștinilor ortodocși servin- 

du-se, mai ales, de unele evenimente provocate de 

cruciate. Pe de altă parte, începutul culturei intelec- 

tuale şi rezultatele cruciadelor născură, spiritul de re- 

voltă şi neatârnare a popoarelor noui cari fusese a- 

tunci în fașe, şi care aveau motive să se plângă de pa- 

palitate cât și de feudalitate. _ , | 

C) Dela 1270 până la 1500.. Această fază este 

caracterizată prin puterea comunelor, popoarele: noui 

și domnia regilor. - 
Nici feudalitatea, nici puterea papală, nu mai pu- 

teau să cucerească faţă de popoarele noui, a căror 

creştere eră împiedecată de aceste două puteri. In ul- 
timele două veacuri, (1270 — 1500), asistăm dar, 
la luptele şi silințele popoarelor din apus pentru a 
sfărâmă lanțurile întinse de papi şi de feudalități. 
Tot în aceste două secole se formează cele mai muite 
state în răsăritul Europei. Intre acestea sunt: polonii, 
şi rușii, ungurii, românii, sârbii, bulgarii și grecii. 
bizantini. Unii au întemeiat state puternice, alții au ră- 
mas într'o stare inferioară şi primitivă, din cauza nă- 
vălirilor tătarilor şi a turcilor otomani cari mau a- 
tins decât partea de răsărit a Europei. | 

Evenimentul acesta, al înlocuirei puterei feudale 
și papale, a luat naştere după cum urmează. 

Amestecul barbarilor cu popoarele de pe pămân- 
turile invadate trebuiă să dea naștere la popoare noui 
de sine stătătoare, cu viață proprie, cu limbile, așeză- 
mintele și obiceiurile lor particulare. 

Semnele lacestei contopiri, din care trebuiau să 
iasă popoarele noui, apar prin Secolul al XII: italienii, 
francezii, spaniolii, portugezii, vorbesc, fiecare , limba 
lor deosebită, dar derivată din vechea latină (popoare 
neolatine). Germanii, suedo-norvegieni, flamanzii (bel- 
gieni), helveţii, holandezii, englezii și danezii, vor- 
besc, fiecare, limba lor, derivată din vechea germană 
(popoarele germanice). . 

Traiul, obiceiurile, tradițiunile şi legile încep să 
se ideosebească dela popor la popor ca și limbile lor,



109 

și aşă apar, în mod firesc, aspiraţiuni de unire ale po- 
poarelor, contra celor de alt neam, de altă limbă, con: 
tra celor vrăjmaşe. 

Dar, aceste forțe şi aspiraţiuni, cari pluteau nu- 
„mai în aer şi cari aveau în față piedica puterii papale 
și feudale, trebuiau să fie aduse la unitate de o altă 
putere 'superioară. Aceasta a fost puterea regală, care, 
la rândul ei, s'a ridicat prin puterea comunelor. 

Ce sunt comunele și cum au căpătat putere ? 
Marile năvăliri ale barbarilor ruinase comerțul și. 

industria oraşelor şi aduse pe orăşeni în mare să- 
răcie. In tot acest timp orășenii, deși aveau oarecare 
libertate, totuşi au suferit şi jugul apăsător al feu- 
dalilor, mai ales nimicirea imperiului lui Carol cel 
Mare până la cruciade. 

Cruciadele, însă, prin nevoia ce aveau de arme, 
munițiuni, proviziuni, etc., contribuiră! mult, la des- 
voltarea industriei şi comerțului orașelor, deci, la. îm- 
bogățirea orășenilor. Tot: cruciadele, prin mişcarea ce 
provocat în orașe, și prin cunoștințele ce aduceau din 
orient, făcură ca orășenii să-și ascută mintea și să-și 
înzestreze cunoștințele, îi făcură să se simtă nume- 
roşi şi puternici, să aspire la îmbunătățțirea traiului 
și a vieţei cetăţeneşti, îi făcură să ceară și să lupite 
pentru a se liberă. de domnia: feudalilor. La această 
tuptă sa contribuit şi faptul că feudalii sărăcise prin 
cheltuelile ce făcuseră mai ales cu expedițiile cruciade, 
amanetând proprietățile şi în urmă vânzânduw-le oră- 
şenilor. Astfel, căștigară, cu încetul, dreptul de a se 
guvernă fără amestecul feudalilor, a se întări cu zi- 
duri, a ridică armate, a bate monedă, într'un cuvânt 
ei căștigară, cu încetul, dreptul de suveranitate asupra 
teritoriului şi locuitorilor lor. 

Regii, cari pe timpul feudalităților pierduse pu- 

terea lor, înțelegând -cât de. prețioasă este, pentru €i, 

alianţa comunelor, se ridicară ca vrășmași ai feudali: 
lor, luară, sub protecția lor, pe orășeni și îi ajultară 
a se desrobi, complect, de feudali. Orăşenilor le con- 
veneă mai bine a recunoaște autoritatea depărtată a 
regilor (decât pe cea apropiată a feudalilor. Se mai



110 

născură şi confederaţiuni de orașe pentru a'şi protejă: 
momerțul contra feudalilor. Așă se naște curentul și 
se întrunesc forțele cari înlocuesc puterea feudalităţei 
cu puterea regilor. | 

N, 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂREI ŞI 
ARTEI MILITARE. 

A) Pe timpul năvălirei barbarilor (476 — 800). 
“Toţi oamenii în stare a purtă armele erau soldați. Nu 
se poate desluși nicio tactică.. Luptau în dezordine, 
fără micio metodă de război, se poate zice că serviciul 

„militar eră personal, obligator şi gratuit. 
Înfanteria eră arma principală ; ici-colo se wăsesc 

influenţe de ale tacticei falangite romane, câte odătă 
niște areuri mari, aitădată o formațiune în unghi sau 
calp ile porc. E a . 

Cavaleria la aripi. Ca armament. se întrebuinţă : 
sabia, scutui, toporul și sulița cu cange. Carol cel 
Mare fda infanteriei cuirasa şi înlocuește toporul cu 
arcul și arbalete. 

B) Sub domnia feudalilor şi a papilor (800— 
1270). Armatele feudale erau formate din vasalii şe- 
filor. Proprietarii pământului erau obligaţi a face ser- 
viciul imilitar de câte ori erau chemați. Proprietarii be- 
neficiari trebuiau să ia armele de câte ori erau chre- 
mați. | | 

In mod general, armata, în timpul feudalităţei, 
eră constituită din: | 

a) Contingentul seniorilor — Cavaferia, arma 
principală. 

b) Trupele comunelor | formau infanteria, auxili- . 
c) Trupele eclesiastice | ara .cavalerilor. 
(d) Bande/e de aventurieri, (mercenarii), au avut 

diferite numiri ca: malandrini, brabanzoni, etc., erau 
un adevărat flage! pentru locuitori, fie că erau în- 
vinşi, fie că erau învingători, căci aventurierii trăiau. 
numai din jaf.
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e) G/oatele, (chemarea din urmă), erau vechea 
organizare din timpul barbarilor a „banului”? şi „arier- 
banului”. Existau numai cu numele, de oarece feuda- 
lii nu-i. chemau niciodată. 

Arma principală era cavaleria. Aceștia purtău arine 
grele idefensive, acoperiţi în fier; aveau nevoie a fi 
ajutați pentru a încălecă şi a li se purtă armele până 
în momentul isbirei. - 

1 cavaler, 3 arcaşi, un ecuyer și un paj « constituiau 
o lance. 

Armamentul cavalerilor constă din: cască, cuirasă, 
suliță, spadă, pumnal şi câte odată ghioagă și arc. 

Cincizeci lănci în linie formau o „barieră” ; 20—: 
30 bariere în linie formau o „bătălie, comandate de 
duci 'sau conți. La o armată se întruneau 3, 4 sau 5 
bătălii. ' | ” 

De altfel, această dispozițiune eră mai mult tre- 
cătoare, căci adesea seniorul-şef dispuneă banda după 
(cum credea mai bine, deci, infanteria nu  consti- 
tuiă nicio unitate. Ea nu eră arma principală, ci o 
rupă auxiliară a cavalerilor. 

Armamentul, infanteriei constă din arcuri, arbaț 
ete, ghioage, infanteriștii mai bogați aveau cuirasă, 
și cască. 

__ Războiul aveă loc dela castel la castel, sau dela 
oraș la oraş; de aceea; castelele devin niște adevărate 
citadele, aşezate pe coline, pozițiuni dominante, inac- 
cesibile. 

Nicio idee de manevră, decât ordinea paralelă Şi 
acţiunea. individuală, dintre cavalerii aflaţi în linie. 
Inaintau la pas, linie contra linie, urmărind să răs* 
toarne pe cavaler după cal şi apoi să înceapă carnăjul. 

“Găsim, câteodată, armata pe o singură linie ; alte» 

„ori pe mai multe linii, din cari ultima formă “re: 
zerva.. 

Se întrebuințau și căngile, pentru a da jos pe 
călăreţi ; se urmăreă a lua prizonieri, pe învinși, pen- 
truca, în urmă, să fie liberați prin răscumpărare ce 
Dani. 

Pentru staționare întrebuințau corturi, aduse în
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căruţe sau adăposturi făcute pe loc. Siguranţă sau 
întăriri mu făceau ; neprevederea pare a fi caracteris= 
“ica acestor timpuri. “ 

Cruciadele n'au avut o influenţă directă asupra; 
artei militare ; totuşi, nevoia de a aveă armament UȘOr, 
de a organiză transporturi de hrană, a atacă, şi a se 
apără, în diferite situaţiuni, au contribuit, indirect, ia 
mersul iătre progres al artei militare. 

In timpul cruciadelor, bandele de aventurieri sau 
împuținat, plecând către locurile. sfinte şi această îm- 
prejurare a contribuit, mult, la ridicarea burghezimei, 
care, prin milițiile ei, a ridicat pe regi contra senio- 
rilor. | 

Dela 1270 până la 1500. Comunele, pentru a-și 
asigură proprietatea şi bunele lor înstituțiuni politice, 
organizară, militărește, pe toți cetățenii şi breslașii, 
ceeace aduce renașterea infanteriei și începutul tac- 
ticei raționale. . | 

Negreșit, că a trecut timp până să idispară, cu totul, 
cavaleria. Cu începerea veacului al XIV-lea, proporţia 
infanteriei creşte până la 1/,; găsim! şi cavalerie u- 
şoară, organizată de nobili, însă, nu după un tip oare- 
care, ci la întâmplare. Insă, formațiunile de luptă şi: 
de manevră ale infanteriei rămân greoaie, având să lupte contra cavalerilor armaţi. | 

La 1346 apare artileria, (Crecy) ; însă, efectele ei „fiind încă slabe, n'a avut influență, imediată, nici asuy 
pra “formațiunilor infanteriei, nici asupra: proporţieii 
cavaleriei, pentru a se mări efectivul infanteriei. Au 
trecut peste 200 ani dela aparițiunea artileriei până ce 
s'a simţit efectele ei în sensul de mai sus. 

In fine, permanența războiului, necesitatea de a. se 
pune capăt prădăciunilor și a violenţelor ce comiteau. 
soldaţii temporari asupra țăranilor, necesitatea de a 
manevră şi deci de a aveă o armată disciplinată şi in- 
struită, precum şi — necesitatea simțită de regi — de 
a aveă o armată Ia. dispoziţie pentru a stabili o unitatea 
politică, toate acestea dădură naștere armatei perma- 
nente. Sa 

Prin creiarea armatelor, permanente, feudâlitâtea
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primește lovitura de moarte și astfel începe o viaţă! so- cială nouă, agricolă, industrială, etc. 
Cele dintâi armate permanente au fost „milițiile mercenare”, apoi „milițiile comunale” în fine armată permanenţă, | 
Intre aceste armate, permanente, cităm cele de 

mai jos. 

Armata franceză sub Carol VII. Carol: VII desi 
ființează bandele neregulate și creiază armatele pere 
manente, recrutate din naţionali, în „15 companii de 
oameni de arme” (sau de ordonanță) și în „4 bande 
de arcași”. 

Companiile oamenilor de ărme, erau trupele de 
cavalerie națională. Fiecare companie formată din 100 
lănci. Lancea din 6 călăreți şi anume : un om de arme, 
un cutilier, un ecuyer, 2 arcași, un valet; deci, 4 com- batanţi şi 2 auxiliari. Sa 

'Bandele de arcași, erau infanteria regulată. Fie- „care bandă compusă din 8 companii a 500 oameni. 
fiecare. Acești 16.000 oameni, cari formau infanteria. 
regulată, erau dați câte 1 din cele 16.000 parochii în - 
care eră împărțită țara. Echipamentul eră dat de pa- 
rochii ; însă, în caz de război, se plăteă de rege. 

Ludovic al XI, urmaşul lui Carol al VII, introduse, 
din nou, mercenarii străini, bine organizaţi, pe cari îi 
găsim până la revoluția cea mare. | i 

Armata Helveţiană. La poporul helveţian erau de 
admirat: curajul, sângele rece, energia, entusiasmul și 
spiritul de sacrificiu, pornite din dragostea de aşi 
asigură libertatea, ori învingând, ori murind. In luptele 
pentru independență nu se poate zice că această armată 
eră mai bine organizată decât armatele austriace, cu 
care s'a luptat, mult, în ultima fază a evului mediu ; 
dar, aveă, asupra acestora din urmă, avantajul entu- 
siasmului şi al massei de luptători formată din infann 
terie. | . 

'Recrutarea și mobilizarea se face pe.cantoane ; co- 
mandanții se alegeau tot pe cantoane, astfel că fiecare 
Canton merge cu șeful său.
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Cavaleria eră puţin numeroasă; ; artileria de ase 
menea (1/80 — 1/70 — din massă —). Șeful-greneral 
eră ales de către cantoane. In general, se numeă șeful 
cantonului care convocase 'confederația pentru răzbloi; 
altă idată se procedă prin voturi. Odată șeful ales, se 
procedă la numirea. generalilor, adică! a comandanților 
de unități mari. , 

Formațiunile tactice aparţineau școalei faiangiite. 
Masse mări, (batalioame), pe 10, 16 sau 18 rânduri, 
din kare centrul compus din halebardieri și diferite 
arme, iar aripile din picheri. Batalioânele, câteodătă, 
pe aceiaşi linie, altădată eşalonate pe 3 linii. Eşelo- 
marea eră făcută, astfel, ca batalioanele dinainte să! 
poată fi întărite, sau ajutate, pe flancuri; iar în caz 
de retragere, să nu împedice acțitinea batalioanelor 
din cap. : 

II] | 

RĂZBOAELE PRINCIPALE. 

Afară ide războaiele feudale și de cele șeapte cru- 
ciate, (1096 — 11270), s'au petrecut războaie princil: 
pale, sub domnia” regilor, în legătură, foarte aproape, 
cu istoria militară după cum urmează, 

A. Războaele regilor capeţini ai Franţei contra 
Angliei. Bătălia dela Bouvines. 

B. Luptele elveţienilor cu austriacii. 

Păstorii locuitori ai Elveţiei, trăiau liberi din tinut 
purile cele mai depărtate. După întemeerea imperiului 
german țara helveţienilor face parte din el, dar numai 
cu mumele. Ei delegau, adesea, pe câte un principe 
german ca reprezentant pe lângă dieta imperiului ger-: 
man ca să le apere drepturile 

Albert I,.voind să supună pe liberii locuitori ai 
Helveţiei, prin diferite nedreptăți ce le au tăcut, a pro- 
vocat luptele de neatârnare ale acestui popor. De a- 
func! datează legenda cu Vilhelm Tell.
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La 'Morgarten (315), fu distrusă armata aus- 
triacă, numai de către armatele a, trei cantoane ale re- 
publicei helveţiene. Alte 10 cantoane se aliază şi astfel 
acest popor entusiast și patriot strivi câteva armate 
austriace în prăpăstiile Alpilor. In bătălia dela Sem- 
pach,. (1396), armata austriacă fu distrusă „și hel- 
veţienii îşi asigurară libertatea. 

“* 

C. Războiul de 100 de ani. 

La începutul secoiuiui XIV-a, puterea regală făcuse 
progrese în Angiia şi Franţa. Dar relaţiile feudale și 
urmele de proprietăți ale feudalităţii dădură naștere 
grei dintre englezi şi francezi prin împrejurarea urmă- 
toare: Regii englezi, având supuși, în unele provincii 
ale Franței, erau socotiți ca vasali ai regţilor Frantei, 
încă dela 1066, când Franța supusese Anglia (Guillom 
cuceritorul). Regii Angliei voiau să rupă legăturile de 
vasalitate, pe când regii Franţei aspirau să răpească 
regilor englezi toate aceste proprietăți. Multe din ora- 
șele din Fiandra, pe care vroiau să le răpească, francezii 
şi cari lajunseră la o înaltă stare de înflorire, cerură 2ju- 
torul englezilor, şi astfel, mărindutise ura dintre aceste 
două popoare se dădă naștere războiului de 100 ani. 

„Pretextui războiului luă naștere dela pretențiunea lui 
Eduard al-Ill, regele Angiiei, de a ocwpă tronul 'Fran.- 
ței pe baza dreptului de moștenire. Filip de Valois, re 
gele Franței se opuse. 

In acest război sunt bătuţi francezi 1a Crecy 
(1340 jși la Poitiers (1356). Urmează apoi, în i xanfa, 
până la 1364, o serie de lupte interue, între statele & 
nerale și regi, în care timp Anglia sileşte pe Frasta, 
la 'un tratament umilitor, 

Sub domnia iui Carol al V, (1364—1380), ajutat 
de Dugueselin, se restabilește Franţa în inteiior, şi în- 
cepe fa se nimici puterea regilor e englezi asupra provin- 

„iilor din Franța. 
In fine, după moartea lui Carol al V, Franţa: este 

din nouă năvălită de englezi și după ce bate pe fran- 
cezi la Azincourt (1415), Entic al V, regele Angliei,
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este proclamat rege al Franței, ide o mare parte din pro- 
vinciile franceze. Numai o parte din provinciile dela 
sudul Loarei mai recunoscură pe Carol VII ca rege al 
Franţei. Cetatea Orleans rămăsese, de asemenea, .cre- 
dincioasă acestui rege. Englezii asediară cetatea, asttel 
că ide soarta ei atârnă b'oarta; Franţei. Deși o parte dini 
nobilimea franceză, umilită de faptele englezilor, se 
declarară pentru serviciul. regilor. Franţei, totuşi suc- 

„ cesele englezilor tăiase curajul conducătorilor arimate- 
lor. Atunci apare Ioana D'Arc cerând să conducă ar- 
matele ca să despresoare Orleanul, căci ea este trimisă! 
de Dumnezeu. La 1429 reușește a despresură Orlea- 
nul. "Mai târziu Ioana D'Arc fu trimisă contra celor- 
lalte trupe engleze, însă fu prinsă și arsă pe rug. După 
moartea ei, francezii se îndârjiră, spiritul de naţiona- 
litate se aprinse, englezii fură deseori bătuţi, și încet, 
încet, pierdură posesiunile din Franţa. 

Războiul de 100 ani se termină, la 1453, fără 
tratat de pace, prin respingerea englezilor din Franta. 

Bătălia dela Bouvines (1214). 

Pretențiunile regilor Franţei, la supremație asu- 
pra regilor Angliei, şi, pe de altă parte, pretenţiile 
regilor Angliei la stăpânirea unor pământuri întinse 
din Franţa, au dat naştere la mai multe lupte între 
aceste două state. 

Cel dintâi care s'a distins mai mult dintre regii 
capeţi a fost Filip II August. EI dete primul âtac în 
contra Angliei. | | 

In acel timp domneă. îri Anglia un rege fără chib-. 
„ zuială și fără inimă numit: loansfără-Țară. El s'a umi- 

lit, pedeoparte, declarându-se vasal al papei Inocenţiu” 
al treilea ; iar, pe de altă parte, a ucis 'pe un. nepot, 
urmașul său la domnie. „ | 

Pentru această crimă, Filip II August al Franţei, 
în <alitate de suveran, chiamă! în juidecată pe vasalul 
său. lon-fără-Țară, neprezentându-se, regele Franţei 
declară confiscate toate posesiunile din Franţa. între 
care tea mai principală eră Normandia. 

lonfără-Țară, lupă ce face multe concesii. par-
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tidelor politice din Anglia, reușește să-strângă o ar- 
mată, să facă alianţe cu provincii din Franţa şi cu re- 
gele "Otto, al provinciilor germane, şi porneşte contra 
Franţei. | 

JDebarcă La Bochelle, la 15 Februarie 1214, cu o 
armată de mercenari ; şi chiamă la el contingentul feu- 
dal din Guyeome, singura provincie din Franţa care i 
se lăsase neconfiscată. 

"După debarcare, englezii invadează în Anjou. Fi- 
lip-August adună armata și ia comanda, împreună cu 
fiul său, mergând spre Saumur şi Chinon, pentru a 
tăiă retragerea englezilor ; lon-tără-Țară simulează re- 
tragerea, sperând să atragă pe inamicul său departe 
de Flandra. Filip-August înțelegând cursa lasă pe fiul 
său la Berry cu 12000 oameni în observaţie, iar el re- 
vine în nord. 

lon-fără-Ţară invadează Anjou la începutul lui 
Iunie, dar se întârzie întâlnirea cu trupele germane din 
cauză că el pierde timp cu atacul unei cetăți ; iar re- 
gele german pierdă timpul ridicând noi trupe, nego- 
ciind cu aliaţii din țările de jos şi ceiebrând propria 
sa nuntă cu fiica ducelui de Brabant. Deabia în lunis 
se pune în marş şi la 12 Iulie se iuni cu aliaţii săi. 
pe lângă Nivelles. 

La 20 lulie, el ajunse la Valenciennes ; dar, la acel 
timp, toată Franţa eră pe picior de război. . 

Deşi efectivele aliaţilor erau egale cu ale lui Fi: 
lip-August, totuși acestor trupe le lipseau omogenita- 
tea: Salisbury luase în serviciul Angliei, cu niște cau. 
valeri din Olanda și transfugii francezi, ca Renâdud de - 
Boulogne şi Hugues de Boves,mişte Brabansoni şi 
niște sergenți de larmată călări (mercenari mai -prost 
armați ca cavalerii). 

Fiecare din cele două armate puteau aveă circa 
1500 iavaleri, 5000 sergenţi de armată și 12—15000 
infanterie. 

Filip-August, concentrându-şi armata sa aproape 
de Peronne, la 20 Iulie, ia ofensiva, și ocupă Tour- 
nai, la 26 Iulie, când află despre sosirea germaniloit 
în Hainaut, pe lângă Valenciennes.
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Linia sa de retragere fiind ameninţată, pornește îni 
direcția sud-est, în ziua de 27 Iulie, pentru a se pune 
între dușman şi Paris. | 

Otton, bine informat despre această mișcare, por- 
neşte contra lui, cu intențiunea de a-l surprinde. la. 
trecerea podului Bouvines. 
In acest moment, Filip-August mai aveă 15 km. 

până să ajungă la acest punct critic, care speră să-l 
treacă înainte de a se întâlni cu adversarul 

„EI, având o flanc-gardă către adversar, fu anunţa 
că mar aveă timpul necesar să execute trecerea râului 
'Marcque înaintea sosirei adversarului. . 

Filip!August, hotărește, imediat, să facă față ina- 
micului, pornind bătălia în fața frontului 
„In acest scop, dispune trupele sale cu faţa la nord. 

est, între drumul şi satul Gruson, pe un front de circa 
1000 m. | 

Armata franceză, fiind însă inferioară în număr, 
episcopul de Seulis, care serveă ca un fel de major- 
general al acestei armate, trece repede prin linia fran: 
ceză și ordonă rărirea intervalelor asttel încât frontul 
francez să fie cel puţin egal cu al inamicului. | 

Aliații formează ordinea de bătaie astfel: 
La stânga, cavaleria de Flandra și de Hainaut. 

La centru, enorma massă de infanterie a Flandrei şi a 
„țărilor de jos, munţii Brabansoni. Inapoia acestei in- 
tanterii, împăratul, el singur, cu cavalerii săi germani 
și contingentele ducilor din garda sa. La dreapta, tru- 
pele în solda Angliei, cavaleri şi sergenţi de arme ai 
contelui Salisbury și de Boulogne. | 

Frontul: armatei aliate eră de 1800 m. Inapoia eră 
împăratul, având pe un car, cu 4 cai, emblema im» 
perială în formă de dragon, a cărui băț se termină: 
print”un vultur de aur. a 

Aliaţii proectează să atace, concentric, pe centru, 
astfel: 

Impăratul să atace pe front cu cavaleria sa. Tru- 
pele dela flancuri să se arunce în acelaşi timp pe cele 
două flancuri ale inamicului. 

Aliaţii nu avură însă timpul să pună planul în
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execuţie, căci energia episcopului de Seulis făcă pe 
francezi să ia iniţiativa atacului. | 

Acest major-general atacă aripa stângă inamică cu 
300 sergenţi de arme în contra cavalerilor trancezi. 
Aceștia, dispreţuind un astfel de adversar, îi priviră: 
nemișcaţi şi i-a răsturnat numai decât. După această, 
s'a angajat o luptă între aripa dreaptă franceză şi aripa 
stângă a aliaţilor, care se prelungi, mult timp, fără 
nici-un rezultat. 

„Acum, se angajează la luptă milițienii comunaii 
dela centru francez, contra massei de Brabansoni a 
regelui Otton. Lovitura nu îi de lungă durată; mi- 

“liţienii, mai puțin instruii şi mai puțin disciplinaţi 
decât 'adversarii lor, fură imediat bătuţi și asvâriiți 
înapoi. | 

Brabansonii victorioşi, la rândul lor, înaintară 
fără precauţiune, așă că regele Franţei, cu cavalerii săi, 
înaintară fără greutăţi în grămada lor şi începi a-i cio- 
părți. 

| Deşi Fiiip-August a fost răsturnat de pe cai, în- 
tun moment dat, gata să fie ucis, totuși, întreprin- 
derea îndrăsneafă a trupei sale se termină cu bine; 
căci, imassa brabansonă găurită și ciopărțită se risi* 
piră în toate direcţiile, aşă că pe neașteptate cavaleria 
franceză se găsi deodată în fața trupelor împăratului 
Otton. | 

Dacă regele Franţei a fost salvat prin devota- 
mentul și ardoarea vasalilor săi, el la rându-i s'a a- 
rătat curagios și energic. Adversarul său găsi același 
devotament împrejurul lui, dar el personal nu răs- 
punse prin aceiași energie şi acelaș cwraj, aşă că o 
grupă de cavaleri francezi, atacă chiar pe împăratul 
în mijlocul escortei sale, și este gata a-l prinde. 

După ce reușiră a omori calul său și a-l trânti jos, 
cavalerii saxoni alergară pentru a-l apără. O luptă te- 
ribilă se angajă, și, astfel cavalerii saxoni reușesc să 
scoată pe împărat din învălmășeală şi să-l pună pe cal. 

Suveranul, în loc de a profită de această situa.- 
țiune, fuge, lăsând pe apărătorii săi în luptă.
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(Otton nu se opri decât la Valensiennes. O astfel 
„de fugă decise soarta zilei și dădiă regelui Franței bă- 
tălia căștigată. Ia - 

Lupta mai ţină câtva timp; însă, cavaleria ţărilor 
de jos renunță imediat la luptă, şi plecă cu ducele 
de Brabant. 

(In acest timp, lupta se întorceă în favoarea frani- 
cezilor şi la cele două aripi. 

La aripa stângă s'a terminat, odată cu lupta delai 
centru, în avantajul francezilor. 

La aripa dreaptă, însă, lupta a ținut până seară și 
numai după intervenirea a o parte din trupele dela, 
centru, tocmai către seară au fost puse pe fugă tru- : 
pele inamice de aci. | | 

Bătălia dela Crecy (1346). 

Armata lui Eduard al Ill-a al Angliei, :36.000 
oameni, ocupă o pozițiune la Crecy, pe trei linii una 
după alta, acoperindu-se cu îngrijire prin câteva deta- 
șamente de cavalerie ușoară. - 

Prima linie se compuneă din arcăși și oameni de 
arme, acoperiți înainte cu obstacole. A 2-a din cava- 
lerie „iar a 3-a tot din cavalerie, având și 6 tunuri pe 
o înălțime. | 
„Filip ide Valois întâmpină pe englezi cu 50.000 

oameni, după ce executase un marș de 20 km. pe 
ploaie, astfel că armata ajunse obosită, în desordine 
și fără serviciu de cercetare, — în apropierea; -pozi- 
ției. 

Câţiva seniori sfătuiră să amâne atacul ; însă, ara 
mata nedisciplinată şi nerăbdătoare, se aruncă .asuipra: 
inamicului tot pe 3 linii. 

Prima linie, de 15.000 arbaletieri genovezi, a- 
vând arbatele udate de ploaie nu se puteau între- 
buință bine. A doua linie, de 1000 oameni de arme 
și puțină pedestrime.. Nobleţa cu restul infanteriei 
veneă în linia treia sub Filip .de Valois.. 

La începerea acţiunei, arbaletierii genovezi refu- 
zară a înaintă pe motiv că nu se pot sluji. deiajrime, 

.
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şi se retrag în dezordine spre linia 2-a (comandaţtă, 
de iducele D'Alengon). Acesta, îi șarjează, pentru a-i 
sili să ec înapoieze. 

Astfel se amestecară aceste două linii | 
'Englezii pricep folosul 'ce pot trage din această 

dezordine şi se reped Ia atac răsturnând aceste două! 
linii. Anvălmășeala este 'generală ; dar dezordinea fiind, 
din e în ce mai mare la' francezi, aceștia se retrag, 
pierzând 1200 cavaleri. şi 30,000 infanteriști. | 

Filip se refugiază în castelul dela Broye, apoi la 
Amiens. | 

Această înfrângere, pe lângă că pricinui pierdere 
de oameni şi ştirbirea moralului, avi, ca rezultat, de 
a deschide lui Eduard al III al Angliei drumul către 
“Calais care urmă să cadă mai apoi. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE. 

(. 'Transfugi au existat în toate -timpurile şi la 
toate popoarele, dar ceeace a făcut ca unele popoare 
să trăiască și să înflorească a fost ca partea cea bună 
a stat să se sacrifice pentru ţară. 

„Transfugii francezi în bătălia dela Bouvines mau 
putut face ca Franța să 'fie învinsă, căci regele și 
cu poporul care rămăsese în luptă au știut sărși facă! 
datoria. | 

Nu seamănă situaţia de atunci cu ceeace a fost și 
este astăzi la noi?! 

Seamănă imult și de aceea să nu pierdem curajul 
şi speranțele în viitorul țării noastre. Nu interesează 
numărul transfugilor şi al rătăciților, ci .intereseaizăi 
valoarea celor buni: avem de aceştia și precum s'au 
arătat pe front când a fost nevoie, se vor arătă și în 
viaţa socială când va trebui.. 

2. “Relaţiunile dintre regii Angliei şi ai Franţei, 
pe timpul când tei dintâi stăpâneau pământuri de ale 
celor de-al doilea, se aseamănă cu relațiile dintre Un- - 
garia și România : Regii unguri au pretins deseori că!
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domnii principatelor române, sunt vasalii lor, fiindcă 
aceștia idin urmă aveau pământuri în Ardeal. 

3. Din punct de vedere militar Bouvines este o bă- 
tălie feudală ; cavaleria singură joacă un rol decisiv; 
mercenarii, sergenții de arme, sau Brabansonii şi mi- 
lițiile comunale nu ţin piept. | 

„Cu 'toate astea bătălia dela Bouvines este o victor 
rie națională, care interesează toată Frânţă și din căre 
toți franezii s'au resimțit înălțaiţi sufletește.. 

4. Succesul dela Bouvines face să pătrundă un 
curent de unire în tot poporul francez. 

Burghez sau țărân, toți au văzut pericolul care; 
ameninţă patria ; au cunoscut amenințările adversaări- 
lor aliaţi, și au salutat vestirea „victoriei cu strigțăte de . 
entusiasm. Prin toate sateleş pe unde trec învingătorii, 
străzile, casele, drumurile chiar sunt pavuazate cu vel 
linţe noi, flori şi verdeaţăi; ţăranii secerători lăsand 
lucru pentru a aclamă pe rege. Parisul îi face o re» 
cepție truimfală: burghezii şi mai ales mulțimea stu» 

„denților, preoţii și poporul îi ese îna:nte cântând im- 
nuri şi cântece. 

Oraşul rămâne luminat timp de 7 nopţi. | 
Această mișcare populară arată intensitatea senr 

timentului național francez, iar națiunea franceză vede 
acum ielar, pe măsură ce puterea regală se întăreşte 
cum se face unirea provinciilor, cun se înlătură pe. 
ricolul din afară care ameninţă Franţa, și astfel înţeleg; 
și susțin toți importanţa mare a regalității pentru mă: | 
rirea patriei. 

5. Se susține, de mulți istorici, că tunurile au a= 
părut pentru prima oară după evul mediu, în bătălia 
dela Crecy. 

6. Bătăliile dela Crecy, Courtray şi Poitiers sunt 
exemple clasice pentru demonstrarea necesităţii de e- 
voluţie în arta şi știința militașă, precum şi pentru a.
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arătă pedeapsa fatală, ce cade asupră acelora cari mu 
Știu să se supună la timp, acestei evoluțiuni. 

In toate aceste bătălii. insuccesul se datoreşte re- 
petirii acelorași greșeli adică: încăpăținarea. nobilimei 
de a nu evoluă metoda ide luptă cu care erau obișnuiți, 
nesupunerea ei la ordinele comandantului, dispreţ pen. 
tru inamic, nerecunoaşterea terenului de luptă, etc. 

. Cu alte cuvinte fenomenul din lumea socială se petrece 
„la fel în lumea militară, atunci când nobilimea. condu- 
pătoare — atât necesară în piramida socială ca şi în 
cea “militară, ”— se încăpăținează să reziste legilor <- 
terne ale evoluţiei.. 

Bătălia dela. Courtray, pe drept cuvânt a tost bo- 
tezată „Ziua Pintenilor”, căci aci cavalerii şi-au pier- 
dut puterea de aur, din cauza încăpăținării lor şi a 
neadăptării la noile nevoi ale luptei.. 
„Iată aci câteva explicaţiuni asupra celor două bă- 
tălii din urmă pe care nu le am desvoltat în text. 

La Courtray. 'Flamamzii erau ascunși în dosul u- 
nui canal mlăștinos pe care îl acoperiseră cu erburi 
pe deasupra. Francezii fără a recunoaște poziția şar- 
jară cu furie și se aruncară în apă. 

Flamanzii cu sulițele lungi se aruncară asupra 
lor. străpungându-i fără pericol şi înnecând trei şfer- 
turi.. Patru mii de cavaleri francezi ai căror pinteni 
de 'aur se văd atârnaţi ide zidurile catedralei dela Cour- 
tray, își pierduseră viața în această bătălie care fu 
numită „Ziua Pintenilor”. 

Za Poitiers, 1356 armata Principelui de Galles nu- 
mit Prințui Negru, era mult inferioară francezilor, puşi 
sub ordinele directe ale rezelui Ioan cel Bun. 

Din Eauza marei sale inferiorități numerice, prin- 
tul negru luă o pozițiune defensivă pe înălțimea dela 
Maulertins. 

Regele loan hărțuit de nobilimea sa care având 
în vedere marele sau număr voiă să-și răzbune bătălia 
dela Crecy, avu slăbiciunea să pornească atâcul fără 
să fi recunoscut pozițiunea pe care ar fi putut s?o o- 
“colească sau so blocheze. Trupele atacatoare fură: 
prinse, fără pregătire în drumul cel înfundat şi ata- 

- ,
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cate de front și de flanc cu o grindină de săgeți și 
pietre. Regele descălică atunci 300 cavaleri ca' să cut. 
cerească înălțimea şi îi urmă ru restul armatei, dar 

„cavalerii descălicaţi și acoperiţi de armuri grele, îna- 
intau greu. Atacaţi în față cei 300 cavaleri, printr?o 
întoarcere ofensivă a trupelor depe creastă şi pe flanc 
de către arcaşi, fură răsturnați şi aruncaţi asupra tnu- 
pelor care urmau. Această aruncare înapoi provocăi 
dezordinea în stânga armatei franceze care cuprinsă! 
de o spaimă nebună se puse pe fugă. In zadar R& 
gele Ioan care se găseă la dreapta centrului, 'atacat 
la rândul său, ffăcii minuni (de valoare personală, el 
fu fînconjurat de englezi şi făcut prizonier.



CAPITOLUL Ii. 

PERIOADA EVULUI MODERN. 

l. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR 
ISTORICE PRINCIPALE. 

Deşi perioada evului modern începe la 1453, (că- 
derea Constantinopolului), totuşi evidenţa acestei pe- 
rioade începe să apară numai în secolul al XVI-a, o- 
dată tu aplicațiunile descoperirilor ştiinţifice și cu 
înălțarea sufletească a neamurilor, graţie mișcărilor 
literare și artistice cunoscute sub numele de „Renaşr 
tere”. 

Diă punctul de vedere militar putem grupă eve” 
nimentele istorice din evul mediu astfel. 

“ Becolul XVI-a. Caracterizat prin descoperiri știin- 
țifice și maritime, precum și prin războaiele religioase. 

+ Wecolul XVII-a. Caracterizat prin schimbarea mo- 
tivelor de război religioase în motive monarchice, — 
prin domnia lui Ludovic al XIV. și prin începuturi de 

revoluțiuni pentru drepturi politice/sociale. 
Secolul XVIII-a. Caracterizat pirn intrarea Rusiei. 

în scena Europei, prin domnia lui Frederic al Illea, 
prin lontinuarea revoluțiunilor cu tendințe democra 
tice, prin scăderea prestigiului monarchiilor abgolute: 

Din punctul de vedere național întreaga această 
perioadă prezintă, pentru noi, foarte mare interes, der 
oarece 'româuii, sub Mircea în-'Muntenia şi sub Ştefan 

=
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cel Mare în Moldova, se opun invaziunei turcilor și 
reușesc să scape ţinuturile vechiului regat de ocupație 
turcească definitivă, precum au putut să o facă turcii 
în toată peninsula balcanică. Tot în această perioadă, 
Mihai Viteazu consfinţeşte, prin sabie, dreptul de în- 
tregire al neamului românesc în pământurile din Arh 
deal, iar Grigore. Ghica își sacrifică viaţa, la 1777, prin 
protestul său contra răpirii Bucovinei. 

Din punctul de vedere al politicei externe este de 
reţinut că la formarea primei ligi contra turcilor, Şte- 
fan cel Mare a luat parte etectivă alături de Veneţia, 
Neapole, Papa și Ungaria, pe când celelalte puteri 
mari europene în loc să se opună acestui dușman, 

comun, se luptau între ele pentru preponderență, 'or 
se sfășiau, în interior, pentru putere — (Polonia, Rub 
sia, Franţa, Anglia, Spania , Portugalia , Itâlia şi Geit- 
mania). | o 

lată, în trăsuri generale, care este caracteristica 
timpurilor moderne: 

â) “Teatrul evenimentelor istorice se întinde și 
peste țările nordice, (Suedia, Rusia, apoi America) pe 
când evul mediu eră numai în Italia, Spania, Anglia, 
Franța şi Germania. 

b) 'Nenumăratele state mici din evul mediu se a- 
sociază şi se cuceresc unele pe altele dând naștere: 
la un număr mai redus ide state mari. 

c) In evul mediu biserica catolică dispuneă de o 
putere absolută, pe când în evul modern reformele 
religioase întroduc descentralizarea, astfel că încetul: 
cu încetul, Papa pierde o part din putere, care :trece 
într'o_măsură mare asupra bisericei ortodoxe. 

“d )OStingerea, treptată, a puterei feudale și întă- 
rirea principiului monarhic. - 

e) Apare în diplomaţie sistemul de alianţe, cw 
scopul ide echilibru pentru menținerea păcei. In vir- 
tutea acestor alianţe statele erau datoare a se ăpără 
unele pe altele contra celor cu tendinţe de cucerire. 

__1£) IDesvoltarea marinei ajută la mărirea econo- 
mică și imorală a țărilor care dsipun de marină 
9) O caracterizare -a istoriei moderne este luptai
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dintre popor și rege. Poporul, prin statele generale, *) 
vreă să aibă puterea, regele pretinde puterea nt. numai 
ca drept de moștenire, dar și ca drept divin. 

h) Altă caracteristică o formează! descoperirile ştiri- 
ţifice şi anume: 

Praful de pușcă, care a adus ca. consecință mi- 
litară că lupta corp la corp rămâne în planul al II-lea, 
cavaleria pierde din însemnătate, ţăranii devin ostași, 
puterea armatei se concentrează în infanterie. 

'Tiparul, aducând putinţa răspândirei ideilor, a 
Kăcut ca știința militară să se răspândească. 

Busola, înlesnind călătoria în lungul și în latul 
mărilor şi oceanelor, a dat naştere descoperirilor mal 
ritime. 

Descoperirile maritime au înrâurit comerțul, agrrii 
cultura, industria, şi au ridicat la rangul de .puteri 
mari pe statele cari dispuneau de flotă și de forțe mari 
pe apă: 

e) Renașterea. Descoperirile științifice, descope- 
ririle geografice 2) şi refacerile sociale. au pus omeni- 
rea pe baze de cultură! și civilizaţie. 

După cuprinderea Constantinopolului, de către 
turci, mulţi greci învăţaţi se retrag în Italia, (Florența: 
mai ales), unde găsesc sprijin' și încurajare. Toate r&- 
publicile Italiei să întrec în încurajarea învățaţilor și 
artiştilor. Europa occidentului începe a gustă frumoa: 
sele producţiuni, ale clasicismului grec și roman, graț; 
ţie tiparului, mijloacele de transport, industriei, etc. 
Germania, Franţa, Anglia iau, în cwrând ; „parte la 
această mișcare a spiritului uman, înființând univeni. 
sităţi, etc. — mai ales Germania.. 

Se î începe căutarea cărților vechi, între cari se întp 
mără biblia (se găseă rar). Explicarea. ei aveă mare 

1) „Statele generale“ numite astiel în Franța, se numeau „Parla- 

ment“ în Anglia „Corteze“ in Spania. 
2) America în 149. Capul de bună speranţă şi India In 1498: 

Călătoria lui Magelau în jurul pământului în 1520. Cucerirea Mexicului 

1529. Supunerea Perului 1530.
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răsunet şi putere, dându-se naștere, poate, celui mai 
mare eveniment al omenirei: Reforma religioasă. 

In această epocă începe a renaşte și arta mili- 
tară. " 

PRIVIRE. GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂREI ŞI 
| ARTEI MILITARE. 

Starea armatelor în secolul XVra, XVI-a şi XVII-a. 
Trecerea dela armata de mercenari la armata națio- 
nală o provoacă scrierea lui Machiavel și mai în: urmă, 
o aplică aproape complect Mauriciu de Nasau şi Gus- 
tav Adolf. | - 

'Machiavel a preconizat următoarele : 
Infanteria este arma principală. Cavaleria este 

armă auxiliară, însărcinată să afle intențiile inamicului, 
şi să acopere pe ale trupelor amice. Artileria să ia loc 
pe aripile celorlalte arme, iar nu pe front, căci fumul 
acopere vederea. 

Disciplina este prima calitate morală în armată: 
mai bine '0 armată disciplinată decât una; vitează me- 
disciplinată. | 

„_ Formațiunile tactice -depind de teren şi de mă- 
rime.. 

Trupele din linia I-a să fie ajutate de trupe din 
urmă. 

Mauriciu de Nassau introduce următoarele re- 
forme: 

Reduce efectivele unităților tactice.. 
Scade numărul rândurilor (10 penttru infanterie, 

5 pentru cavalerie). | 
(Ordinea de bătaie pe 3 linii: 2 pentru luptă, 1 

pentru rezervă (a treia cu efectiv de 1/4). 
Dispozitivul în eșicher. 
Cavaleria de legătură între brigade : și cavalerie cu rol, oarecum, independent, 

„.. iRestrânge autoritatea șefilor în limite bine fixate
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de drepturi și datorii şi. asigură administrarea tru. 
pelor. o 

Obține o disciplină puternică nu atât printrun 
sistem ide pedepse riguroase cât prin regule, ordine şi 
raporturi constante între șefi şi subalterni. 

Gustav Adolf are armată naţionalăi şi mercenară. - 
Serviciul imilitar obligiator şi personal pentru tinerii re- 
cunoscuți buni. Aveă şi mercenari impuși tuturor ri- 
gorilor disciplinare ca. și soldaţii naţionali, având a- 
ceeașşi soldă și niciun alt avantagiu. După bătălii mă- 
reă rândurile și cu prizonieri. | 

infanteria și cavaleria constituite în regimente. 
Artileria nu formă unităţi deosebite, ea eră împărțită 
la regimentele de infanterie. 

Regimentul de infanterie aveă 8 companii şi cele 
de cavalerie 8 escadroane. 

Uşurează pușca, idesființează crăcanul de tras și: 
perna de purtat, introduce cremena, creează giberna, 
ușirează sulița, reducând?o la 3,50 m. în loc de 5 m. 

“Tunurile artileriei se înmulţesc, unele se  ușu- 
rează chiar pentru un cal. Pentru întâia oară Gustav 
Adolt întrebuinţează unifomele. Brigadele sale pu. 
tau numirea după culoarea ce aveau, galbenă, verde, etc. 

- Formiațiuni. Imfanteria, la început, pe 10 rân- 
„duri şi chiar pe 3, aşezată astfel ca toți luptătorii să 

poată luă parte la luptă. Formațiunile puțin vulnera, 

bile. Puşca armă de pregătire, sulița de isbire.. 

"Disciplină. Comandament. O grijă mare pu- 

neă Gustav Adolf. pentru întărirea disciplinei prin 
siabilirea raporturilor dintre șefi și subalterni. Când 

a angajat în Prusia armatele de merceni primă grijă * 

fost de a formă un regulament cu prescripțiuni foarte 

severe, (pedepse cu moartea), pentru abaterile grave. 

Jaful și prădarea populaţiei erau strict oprite. Co 

mandamentul se exercită pe linii și în fiecare linie. 

deosebit pe kentru și aripi (ca la Crecy). Gustav Adol! 

comandă însuși aripa cea mai importantă de cavalerie 

(exemplul. șefului) și se mută pe câmpul de bătaie 

după cerințele luptei, la centru, sau la cealaltă aripă. 

Generalii săi erau foarte disciplinaţi şi executau 
9
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ordinile sale, având în acelaș timp, foarte multă: latituc 
dine pentru iniţiativa lor. N 

Modul de luptă. lArmata se formă pe două linii, la 
300 de paşi depărtare, cu o rezervă înapoi. Infante- 
ria la centrul fiecărei linii, cavaleria la aripi. Câteodată 
găsim la centru şi la aripi infanterie şi cavalerie în 
oarecare propoții. 

Artileria înaintea brigadelor şi între centru de in- 
fanterie şi aripile de cavaleie. 

Trupele idispuse în adâncime pe mai multe linii. 
(Bazele 'ordinei perpendiculâre preconizată, ca idee, 
de Machiavel). 

Intrebuințează artileriă la rezervă (de aci înaint 
pjăsim artileria la rezervă până la 1870). 

- Pe price porțiune de front are toate armele. 
Ge serveşte de artilerie ca un element de legătură 

între punctele de contact ale infanteriei cu cavaleria. 
(Incepe acțiunea prin artilerie, punând artileria 

înainte, pentru a o utiliză in timpul -acţiunei. Dim 
cauza bătăii reduse a tunurilor artileria: nu puteă fi 
pusă pe flancuri. Se întrebuinţă și artileria în .massă. 

Infanteria prepară acțiunea după artilerie prin a- 
jutorul muschetarilor ; iar picherii pe 3 rânduri, in= 
tercalaţi cu unităţile lor între cele de mușchetari, pu- 
teau luă parte la isbire fără a compromite acţiunea. 
mușchetarilor.. | 

Cavaleria coplectă acțiunea tactică, fie căzând a- 
pupra “flancului şi spatele infanteriei, fie gonind ca- 
valeria adversă dela aripi și urmărindno. 

Prin dispozițiunea de luptă pe două linii se a- 
jută, la timp, linia L-a şi flancurile, iar prin rezerva kde 
cavalerie la fiecare linie se complectă acțiunea (adică 
a infanteriei şi artileriei). | 

Armata împerialilor, contra cărora: 
tav Adolf, aveă: | 

Infanteria cu armament greoi (mușchete lungi de 
1,50, aveă furcă și feşțilă. Incărcarea în 99 timpi.) 
Suliţa lungă de 5 m., greu de mânuit. 

„_ Cuirasierii acoperiţi cu fier, mânuiau greu spada 
şi pistoalele. Celelalte feluri de cavalerie, (carâbineri, 

a luptat Gus-
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dragoni, troaţi), aveau carabine sau pistoaie cu cre. 
imene. 

Infanteria se formă obişnuit pe 10 rânduri. Ca- 
valeria ușoară pe (5—6, cuisarierii pe 10. Artileria, gră- 
mădită pe câte'o poziţiune. 

"Unităţi mici la infanterie, careul de 10/10. Pentru 
constituirea unităților mari se grupau mai multe cer- 
curi, formând un careu mare.. 

Comandamentul se exercită, și la ei, pe linii. 
Starea armatelor în secolul al 'XVIII. La francezi. 

In timpul domniei lui Ludovic al XIV-a, (1643 — 
1715), se disting: două perioade din punct de ve: 
dere militar. 

| Prima perioadă: armate mici şi conduse de ga: 
merali mari, ceeace avii ca consecință: războaiele de 
pozițiuni.. ” 

Recrutarea. Angajări voluntare și cu forţa: 
(Racolaj) sau pirn învoeli. — Birouri de recrutare 
înființate de ofițeri pe unde credeau ei, întrebuințând 
pentru angajări şiretenie, promisiunile, femeile vi- 
clene, băutura, etc., (mijloace legale, nelegale, v- 
meste, neoneste). Nu eră, deci, o recrutare bazată pe 
dreapta repartizare a. datoriei militare pentru toți cetă'. 
țenii. Acest fel de recrutare eră practicat în acel timp, 
mai de toate statele, afară de trupele piemonteze, 104 

 landeze și suedeze a căror recrutare se baza pe prin- 
cipiul unităților naționale. 

Ofițeri aleși din clasele privelegiate pe baza drep- 
tului de naștere. Căpitanii, recrutau, armau, echipau ; 
și iinstruiau, primind dela rege o primă de recrutare 
și o soldă zilnică. Se făceau mari abiuzuri. 

Infanteria.. Constituită: în regimente de 1,, 
2 și 3 batalioane, a 13—17 companii fiecare batalion: 
“Compania 40—50 oameni fiecare. 

Fiecare unitate, două feluri de infanterie: suli- 
țari şi puşcași. Proporția variabilă ; către finele acestei 
perioade este 1/4. Așezarea lor în companie, de ase- 
imenea, variabilă. In “batalion, de regulă, sulițașii la 
centru. Ofițerii împrejur luând loc după grad și ve- 
chime fără a 'comandă unităţile direct.
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S'a înființat şi grenadieri, (de general Martinet), 
pentru latacul fortiticațiilor, cu granate de mână. La 

început o companie de regiment, mai târziu un ba- 
„talion. | e , 

Două regimente formau o brigadă. Unele regi- 
gimente erau permanente, altele se. formau numai pe 
timpul războiului. 

“Tot așă și la cavalerie. | 
Cavaleria. Trei feluri: jandarmi, cavalerie ușoară 

şi dragoni. In general, unități a 2-—3 escadroane. 
„Fiecare escadron 3—4 companii, de 30—50 cai, dis- 

puși pe 3—4 rânduri. | | 
Două regimente formau o brigadă. | 

- Armament: sabie, pistol, muschetă cu baionetă. 
Curasa începe să dispară. | 

Artileria. Neconstituită pe unităţi. Tunurile se 
transportau cu căruțe închiriate. Existau companii de 
tunari pentru utilizarea tunurilor. 

“Existau regimente de pușcași ale regelui desti- 
tinate a păzi artileria. 

'Mai târziu aceste regimente de pușcași se conto 
piră Ru companiile de tunari și formară regimentul re- 
gal de artilerie. | 

Până la 1693 depindeau tot de infanterie, după, 
această ldată începi a se separă. - 

Tunurile lungi și grele, tragere directă și înceată, 
Din care cauză schimbările de poziţie erau imposibile, 
sau neînsemnate. | . 

Geniul. Face parte tot din artilerie, până la re- 
voluție. Vauban, (1677), formează un corp: de geniu 
recrutați din: infanterie. 

__ Conducerea războiului. Este. caracterizată. în per 
rioada întâia prin Imanevre și bătălii, armatele adverse 
căutându-se pentru a se forță să: primească bătălia. 

| „In perioada doua, mai ales către finele ei, arta 
militară decade şi se reduce la lupta contra, cetăților. - 

Arta militară continuă să decadă sub Ludovic al 
XV-a. Domnia lui (1711—1774) constitue o parte de
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de cădere în istoria Franţei..!) Totuşi, găsim! sub dom 
nia lui pe mareșalul de Saxa, de origină polonă, care 
intră în serviciul Franţei la 1720 şi contribue, mult, 
pentru menţinerea artei militare şi ridicarea; prestigiului 
armatei franceze într'o epocă în care entusiasmul şi 
disciplina căzuseră, cu tolul, în Franţa.. 

Sub raportul tactic și al organizării a lucrat astfel: 
a) Imitează pe mareșalul de Luxemburg în ata- 

cul decisiv, adunând forțe multe în faţa punctului de 
atac, dispune pe mai multe linii și dând atacul prim 
succesiunea eforturilor liniilor. 

î) In idefensivă organizează poziţiunile ca şi în 
timpul îmnodern (Fontenoy, exemplu clasic, 1745). 

k) O disciplină severă este element de succes mai: 
mult decât numărul, de aceea lucră pentru menținerea. 
disciplinei. | 

d) In recrutare suprimă racolajul și introduce ser- - 
viciul Imilitar obligatoriu pe 5 ani. 

c) Micşoreazăi gjreutatea muniției infanteriei, or- 
ganizând o infanterie ușoară. | 

£) Introduce pasul cadențat și simțul coatelor la 
1732, ladică la doi ani idupă introducerea lui în Prusia. 

g&) Distribue câte un tun de batalion. 
La prusieni. Frederic |, (1713—1740), a pus ba- 

zele unei armate puternice. 
Aveă lonvingerea că armata trăeşte prin disciplină, 

că lofițerul teste sufletul armatei și că el, prin disci- 
plină, poate să facă pe soldați capabili de orice sa- 
crificiu. | 

Ridică iprestipgiul cadrelor, instruindu-le, și al uni- 
formei făcând să o respecte toți prin ridicarea ofiţe- 
rului înaintea oricărui funcționar al statului.. 

Pentrucă voiă o armată ofensivă desfiinţă Land- 

wehrul, care fusese înființat de Frederic Wilchelm, 
La început angajează voluntari robuști pentru ar- 

inata permanentă, din ţările străine prin agenți. Mai 
târziu fiind convins că] se fac abuzuri cu recrutarea: 
voluntarilor formă trupe şi din naționali.. 

1) Fiind minor la moastca lui Ludovic al XIV a avut ca regent 

pe Filip de Orleans, un om desfrânat şi înconjurat de câțiva miniştrii 
de aceeaş speţă. 
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Voluntarii pe viață, cam 1/3 din efectiv; naţio- 

nalii sub drapel până primeau instrucția necesară, cam 

2/3 Kdin efectiv. 
In tocul Landwehrului înființează batalioane de 

organizare, din oamenii cari se 'liberau fiind obligați 

a servi (încă 10 ani. 
. Succesorul lui, Frederic al II-lea, prin talentele 

sale de organizator şi conducător militar ridică Prusia 

la rangul de Imare putere europeană. 
Frederic I],'(1740—1786), aduce următoarele mo- 

dificări: | 
Infanteria. Organizată pe regimente. Batalionul 

unitate de adunare, se compuneă din 6 companii: 5 

erau administrative, a Vl-a de grenadieri care consti- 
tuiă trupa de elită.. | | 

Companiile de grenadieri se întruneau câte patru 
şi constituiau batalioane de grenadieri. Ele erau des- 
tinate să apere flancurile liniilor de bătaie ale infante- 
riei, când se luă idispozitivul general de bătaie. 

Infanteria se desfășură pe 3 rânduri. 

Focurile erau de pluton. sau de companie şi se 
executau pe 3 rânduri: l-iul rând luă poziţia în ge- 
nunchi. Se întrebuinţă, totdeauna, focurile de salvă. 
Armele rau ţinute orizontal și toată arta eră de a tri- 
mite, în cel mai scurt timp, numărul cel mai mare: 
de gloanţe. In această privință superioritatea armatei 
prusiene, față cu armata austriacă, eră ca de 3 la 1. 

Se introduce varga de fier şi se (dă luminii o formă 
tronconică, ceeace are ka rezultat repeziciunea  în- 
cărcărei şi tragerii, prin urmare mărirea eficacității, 
Prevede țeava cu un toc de piele, în locul undă 'mâna' 
stângă kuprindeă arma, pentru a înlătură încălzirea. 
armei. Si - 

Graţie acestei perfecționări, batalioanele deveni- 
seră niște adevărate baterii mobile. 

Miscări şi evoluțiuni. Frederic introduse metoade: 
tactice cari provocară admiraţia întregei Europe, a- 
trăgând în lagărele. dela Potsdam şi din Silezia, un 
imare număr ide ofițeri străini ari rămaseră surprinși de- 
corecțiunea, precizia şi repeziciunea manevrelor.
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Din *voluţiunile şi mișcările tactice ale infanter 
riei lui Frederic, acelea de remarcat sunt: 

Ruperile în coloană prin ocolirea plutoanelor. Ă 
- Marşul în coloană. 
Schimbările de direcție din mers cu pivot fix. 
Mişcarea sau mărirea frontului unităților în marș. 
Trecerea din coloana cu plină distanță la linia 

prin ocolire la dreapta sau la: stânga în bătaie. | 
Marşul în bătaie cu focul din mers. d 
Marșul în bătaie fără focuri. îi 
Schimbarea frontului pe o direcţie obligă. 

„Contra marșuri pe plutoane împrejurul  drape- 
lului. 

Formaţiunea careului, 
Toată instrucția militară tindeă la un îndoit scop: 

asigurarea 'superiorității focului şi mobilitate mai mare 
decât vrăjmaşul. 

Graţie instrucțiunei trupei sale, acest îndoit scop 
este atins fără greutate, față ide trupele inamice puțin 
instruite, precum erau trupele franceze şi. austriace. * 

Cavaleria. Cavaleria fusese puţin instruită, pentru 
rolul său tactic, de către predecesorii săi. Frederic al 
Il-lea spune în memoriile sale: Cavaleria la moartea 
tatălui meu eră compusă din coloși încălecaţi pe ele- 
fanţi, întrebuință focurile și manevra la pas şi la 
trap. 

EI interzice, cu desăvârşire, focurile şi adoptă a- 
liurile repezi şi coeziunea liniilor, ca astfel să poată 
rupe formațiunile inamicului prin o iuţeală mare dată 
unei masse puternice. 

Ingrijirea care se dă instrucțiunei individuale sub; 
Frederic făcu ka manevrele sale să se execute cu cea 
mai mare perfecțiune. O șarjă de 5000 cai se făceă 
cu 'aceeași preciziune ca marșul în bătaje la pas. 

Regimentele de cavalerie se compuneau din 5 sau 
10 tescadroane formate în două companii. 

La început escadronul se aşeză pe 3 rânduri, însă 
în timpul războiului de 7 ani adâncimea se reduce ade- 
seaori la 2. Câte odată escadroanele erau desfășurate 
pe un Singur rând pentru a înşelă pe inamic.
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Artileria. In primele răzbioaie Frederic întrebuin- 
ţează, mai cu deosebire, piesele uşoare, căci materialul 
inamicului eră foarte imperfect și el puteă să se mul- 
țumească cu calibru mic care își asigură o mare mo- 
bilitate. Când, însă, austriacii perfecționară artileria 
lor atunci Frederic, pe lângă piesele uşoare, întrebuin- 
ţează, mai ales, tunul de 12. 

Frederic întrebuinţează bateriile călăreţe a căror 
inisiune este de a însoţi cavaleria, de a o păzi prin fo- 
curi, ide a ajută desfășurarea ei, de a căută, întrun 
cuvânt, să depărteze pe inamic până ce escadroanele 
vor puteă să intre în acțiune prin o puternică ofensivă. 
„Prima baterie călăreaţă fu creată în 1759 şi aveă 
10 tunuri de calibru 6; în urmă, efectivul acestei ar- 
tilerii ajunge la 4 baterii. Da | 

Serviciul subsistențelor. Preocupaţiunea principală 
eră chestiunea pâinei. 

- Magaziile conţin făină, iar pâinea se lucrează în 
“ stabilimente speciale la armate. 

Pentru acest din urmă caz prizonierii duceau cu 
dânșii cuptoare de fier. Afară (de acestea se zidesc, de 
armată, cuptoare pe loc, se întrebuințează şi cuptoar 
rele oraşelor și astfel Frederic parvine să deă în 2 
zile armatei aprovizionări de pâine pentru 3 zile. 

Soldatul, având pâine pentru 3 zile, primeă în 
ziua III-a alțe trei zile de pâine aduse de trăsurile com- - 
paniilor care formau trenul de pâine.. o 

In unele împrejurări critice, Frederic renunţă la 
acest sistem, astfel, în cursul campanisi din 1757 re- 
curse, în două rânduri, la aprovizionarea dela locui- 
tori, de oarece magaziile nu putură funcționă din cauza 
iuțelei marşurilor. 

Ordinea 'de luptă şi de adunare.Dispoziţivul tru- 
pelor lui Frederic, în momentul bătăliei, este aproape: 
invariabil și poartă numele de ordinea liniară. 

Această ordine constă din aşezarea tuturor trupe- 
lor pe 2 linii, depărtate la 300 pași, cu infanteria la 
centru, cavaleria la aripi şi artileria înaintea frontului 
(cea regimentară în dreptul intervalelor).
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Excepţional câteva batalioane și câteva escadroane 
de husari formează o a treia linie ca o slabă re- 
zervă. | | 

Bataliloanele de grenadieri, constituite din a Vl-a 
companie a fiecărui batalion, se așezau între linii, la 
extremității lor, pentru a le asigură flancurile, 

„Unităţile care compun fiecare linie sunt desfășu- 
rate (infanteria pe trei rânduri, cavaleria pe 2), ba- 
talioanele la interval de pluton, escadroanele la 15 
paşi pe terenuri frământate sau fără intervale pe te- 
renuri șese ; trupele cele mai bune în linia l-a. 

Cele mai (mari sforțări fiind cerute liniei l-a, a 
doua nu servește decât a-i complectă golurile și mai 
cu seamă a întrebuință cavaleria: dela aripi, (linia II-a), 
pentru a debordă linia l-a şi a Cădeă în flancurile ina- 
micului. Din această cauză intervalele liniei a Il-a sunt 
fnult imai mari şi prin urmare efectivul ei redus. Apro- 
ximativ se poate consideră intervalele egale cu frontul. 

Ordinea liniară este rigidă şi inu admite nicio 
fracționare ; batalioanele sunt unite în linie, după curu 
soldaţii sunt uniţi în rândurile batalionului. Inamicul 
trebuie! lovit cu forțele desfășurate și dacă e posibil 
învăluindu-i unul din flaricuri. Focul trebuie să pre- 
gătească acţiunea, iar iatacul s?o decidă. 

Warşurile. Armata lui Frederic eră foarte bine 
exercitată la marșuri. Douăzeci de batalioane desfăşu- 
rate fără tobe mărșăluiau în perfectă ordine. 

Marșul 'se iexecută în coloană la plină distanță. 
Ordinea trupelor este cea normală, adică cu unitățile 
şi fracțiunile lor, unele după altele, după cum vin în 
linie 'dela dreapta la stânga. Cavaleria merge, uneori, 
izolată, și pentrucă este foarte mobilă şi manevrieră 
precede: coloanele de infanterie şi artilerie. Artileriă 
constituie încă parcuri, nefiind organizată în unități, 
(baterii), face excepțiuni numai aceea care însoțește 
cavaleria şi care începe la. 1759. | 

Orice coloană în marș e precedată de o avan- 
gardă de cavalerie, (obișnuit de husari), susținută de 
câteva batalioane de infanterie.
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Ordinea de manevră. Depinde ide situațiunea și po- 
zițiunea inamicului față cu armata prusiană, Dacă a- 
ceasta se găsește spre flancul celei inamice se formă 
în coloană la plină fdistanță pe linii prin ocolirea pe 
pluton. 

Astfel se constituiau 2 coloane depărtate la 300 
pași, (excepțional 3 când erau trupe și în linia; Ill-a), 
avânil fiecare cavalerie în cap și în coadă și între ele 
infanterie. Artileria mergeă paralel cu coloanele în 
dreptul locurilor de bătaie şi în afară, sau chiar între 
coloane. In această poziţiune defilă pe dinaintea po- 
Zițiunii adverse, căutând a ocoli prin capul coloanelor 
pe tunul din flancuri): pe cel (drept dacă veneau despre 
flancul stâng; al inamicului, (Praga, Kiollin, Zendorf) ; 
pe cel stâng dacă veneau despre flancul drept (Leu- 
then). IManevra eră terminată când puteă face front 
pozițiunii 'inamice învăluindu-i un flanc. Atunci, diri 
ordinea de manevră se ttreceă la lordinea de luptă, prin 
ocolirea pe plutoane în sens invers. 

Această imișcare, pe dinaintea pozițiunii inamice, 
se numeşte marş procesional. Dacă poziţiunea inamică 
eră în față atunci armata. prusiană se îndreptă către 
unul din flancuri, obișnuit cel drept. 

Ordinea de manevră a lui Frederic constă din co- 
loane la distanţă plină rezultând numai din ocolirea 
pe plutoane. 

Comandamentul se exercită pe linii şi în fiecare 
linie pe centru de infanterie şi pe aripi de cavalerie. 
Exercitarea comandamentului eră posibilă de oarece 
ordinea și disciplina marșului și a manevrelor erau 
perfecte. " 

Desvoltarea luptelor. Combinarea armelor. Inainte 
de luptă Frederic recunoşteă pozițiunea adversă şi 
pentru aceasta precedă, ordinea sa de manevră, cu 
O lavangardă compusă din câteva escadroane de hu- 
sari susținute de batalioane de infanterie și câte odată 
de artilerie. | 

Scopul urmărit eră să afle: 
i Dispoziţiunea trupelor inamice pe poziţiune. i:
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- Situaţiunea topografică a flancurilor pentru a de- - 

termină pe cel de învăluit. Sa NE 

Situaţiunea adăposturilor din fața pozițiunii pen- 
tru a determină depărtarea . imarşului procesional şi 

a”l asigură de vederea inamicului, sau de lovituri. 

Pregătirea luptei începeă sau prin avangarda în 

terenurile accidentate, pentru a ascunde și protejă mar- 

şul procesional, şi, apoi, prin artilerie şi cavalerie după 

executarea acestui marș (Luethen) ; sau deadreptui 

prin artilerie şi cavalerie fîn terenurile descoperite (Ko- 
lin, Praga). 

Scopul urmărit eră: 
Să aducă dezordine, prin artilerie, în rândurile in- 

fanteriei şi cavaleriei inamice aflată, întotdeauna, în 

defensivă. 
Să pună pe goană, prin cavalerie, cavaleria ad- 

versă dela aripi. 
Deciziunea se obţineă prin iatacul infanteriei de 

front şi al cavaleriei în flancul şi spatele trupelor ad- 

verse. Pentru a ajunge aci cavaleria inamică dela a- 

"ripi formă primul obiectiv ial cavaleriei lui Frederic, 

după care se întorceă asupra infanteriei rămasă sin- 

gură. Pentru a complectă dezordinea infanteriei ad- 

verse focul de salve pe plutoane, executat dela distanța 

eficace, (150m.), trebuiă să atingă cea mai mare 

iuțeală și plutoanele să alterneze în mișcări rămâ 

nând necontenit unite. Si 

“Astfel 'wvedem, că, cavaleria aveă rol principal şi 

de (deciziune sub Frederic, prin ea. se tăceau rccu- 

ncașteri ; ea eră combinată cu artileria, la început, a- 

poi goneă singură prin șarje cavaleria adversă, cădeă 

asupra flancurilor şi spatelui întregei poziţiuni și de- 

cideă victoria, combinându-se cu infanteria, care, în 

acelaș timp, atacă pe front. 
Urmărirea, deși puţin în uz sub Frederic, se făceă 

de către cavalerie. - 

Retragerea, asemenea, se suțineă prin cavalerie, 
deși eră și mai puţin în uz la adversarii lui Frederic,
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din cauza imobilităţii trupelor lor şi mai cu seamă din 
cauza inferiorității cavaleriei lor. | 

Forma 'de atac.Frederic nu da atacuri combinate, 
adică nu are un atac demonstrativ într?o parte â po- . - 
zițiunii şi un atac decisiv în altă parte, afară dacă. 
numai atacul avangardei sale mar fi considerăt de 
demonstrativ, ceeace nu e cazul. El combină numai 
armele.. Forma sa de atac este, totdeaună, aceiași: o 
linie paralelă cu frontul inamic învăluind, puţin, un 
flanc,. Obișnuit această învăluire este făcută cu extre- 

„mitatea liniilor ce compun ordinea de bătaie, adică 
cavaieria. 

III. 

RĂZBOAELE PRINCIPALE. 

In secolul XVI afară de războaiele din Italia și 
din Cauza reformei religioase introduse de Luther, 
războaiele turcilor, pentru cucerirea centrului Euro- 
pei, celelalte războaie principale au luat naștere numai 
pornind, astfel, pe catolici contra protestanților. 

Aceste războaie religioase s'au început mai în- 
tâi în Germania, apoi s'au întins în Franţa, Anglia, 
Spania, Țările de jos, etc. ; ele mu prezintă, însă, mult 
interes din punct de vedere militar, 

In secolul XVII războiul de 30 de ani și războa- 
iele lui Ludovic XIV prezintă interes 'militar şi de aceea 
le vom arătă mai jos. 

In secolul XVIII se petrec următoarele evenimente 
în legătură principală cu istoria militară. 

Epoca de slăbire a Franţei, sub Ludovic al XV, 
(1711—1774), și luptele de rivalitate dintre Rusia 
și Suedia (Carol XII şi Petru cel Mare 1700—1730), 
nu prezintă interes imult pentru ştiinţa militară. . 

Epoca lui Frederic, (1732—1763), în care se pe- 
trece războiul de succesiune la coroana Poloniei, răz- 
boiul de succesiune pentru coroana Austriei şi războiul; de 7 nai (începutul tacticei moderne ).. Vom studiă pe Frederici. Epoca bătăliilor de manevre.
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Epoca revoluționară (1763—1798), care cuprinde - 
împărțirea Poloniei, revoluțiunea în Franţa.. Epoca 
bătăliilor de marşuri,. (Aceste din urmă chestiuni sunt 
tratate în volumul 11). 

Războiul de 30 de ani. 

Incepe pe principii religioase și se termină pe prin- 
cipii politice. . 

A luat maştere astfel: Ferdinand al II-lea dă voie 
protestanților în Boemia să facă biserici. Catolicii je 
dărâmară. Protestanţii merg la Praga să reclame. Nu 
li se face dreptate de către cei doi delegați ai împă 

 ratului. De aci revoluția în Boemia, apoi în Germa- 
nia, care devine teatrul ide operaţie. Aci aleargă și' ţările 
vrăşmaşe: Franţa, Spania, Danemarca, Suedia. 

Războiul are 4 perioade : 
a) Perioada palatină. — Când popoarele germa- 

nice se bat între ele pe principii religioase. 
b) Perioada daneză. Danezii împinși de francezi, 

(diplomaţia lui Richelieu), intervin pentru protestanți. 
Sunt bătuţi de Tilly și Wallenstein. Tilly general a! 

- armatelor imperiale catolice. Wailenstein, nobil, bo- 
gat, - întreţine pe socoteala sa o armată de 59.009 
oameni. 

c) Perioada suedeză. Când intervine Gustav Adolf 
(încep lupte pentru principiile politice). Religios, ama- 
bil, mare om de stat și mare general. Ambiţios ; însă, - 
ambiţiunea lui mișcată de interesul general. Imbră- 
țișând cauza protestanților, pleacă în Germania cu 
15,000 soldaţi, unde avi lupte, cum vom vedeă mai 
jos. 

d) Perioada franceză. Se ridică Franţa contra Ger- 
maniei atrăgând de partea sa şi pe Portugalia are 
ură pe spanioli ce luptau, acum, alături cu germanii. 
Se mai aliază încă olandezi și statele de nord ale Ita- 
liei, Care, deși erau catolici totuşi nu vedeau cu ochi 
buni ridicarea Germaniei. lată, dar, cum războiul de 
30 ani, început pe principii religiioase, se schimbă pe 
principii politice.
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In această perioadă se petrec evenimente militare 
în care se ilustrează Turenne și Conde, sub perioada 
lui Ludovic. XIV.. Vom studiă, dar, pe Gustav Adolf, 
apoi pe Turenne şi vom arătă, în trăsături generale, 
caracteristica loperaţiunilor lui Conde.. 

Ju 'acest timp iată ce se petreceă în celelalte părţi 
ale Europei. | 

In "Muntenia, Matei Basarab și în Moldova Va- 
sile Lupu au inttrodus tipografia și au scos limba 
slavonă 'din biserici, au tipărit cărți în limba naţior 
nală, lau tăcut școale, au întocmit legi, au zidit inâ- 
năstiri. | 

Rusia îşi întinde puterea şi are războaie cu Sue- 
dia, Polonia și Turcia. 

In Anglia se petrece “prima revoluţie democra- 
tică, având ca consecinţă republica. 

Gustav Adolf. 

Situația politică şi militară.. Gustav Adolf dom- 
nește pe tronul Suediei dela 1611 la 1632. Laj înce- 
putul domniei a luptat contra Rusiei pentru câteva pro- 
vincii revendicate de Suedia, apoi contra vărului său 
Sigismund, regele Poloniei, pretendent la tronul Sue- 
diei, silindu-l să renunţe, formal, la acest tron. 

După aceasta Gustav Adolf îmbrățișează cauza 
protestanților și ia parte la războiul de 30 de ani, 
luptând contra lui Tilly și Wallenstein comandanții: 
trupelor catolice. 

La 4 Iulie 1630 debarcă în insula Usedom şi pe 
coastele Pomeraniei cu 12,000 joameni infanterie și 
2000 cavalerie. 

Austria are în Pomerania 30,000 mercenari, îm- 
prăștiați în diferite cetăți ale acestei provincii, 

La început, Franţa și Anglia, ba chiar protes- 
tanții, mu aveau mare încredere în acţiunea lui Gus- 
tav Adolf. 

Din faceastă cauză, redus la propriile sale forțe, 
Gustav Adolf se mulțumește cu cucerirea unei baze 
de operaţiune pe coastele Balticei. între Elba și O- 
der, evitând bătălia cu trupele imperiale, până când
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o ocaziune favorabilă îi va da ăvântăjul unei victorii 
sigure. 

Cum, însă, imperialii, care se aflau în cartiere 
de iarnă, se răspândiseră pe malul drept al Oderu- 
lui, pe o mare suprafață, între Piritz, Greifenhaugien , 
Gratz,- Gustav profită de această greșeală, îritruneşte 
forțele sale între Stangard și Gollnow, atacă pe im- 
periali prin surprindere şi îi forțează să se retragă 
în Brandenburg, apoi urmăriţi de cavaleria suedeză 
ajung îîn Francfort p. O., pierzând mulţi prizonieri 
şi cea mai mare parte a bagăjelor. 

Această victorie face să nască încrederea în Gustav 
Adolf. Franţa îi asigură lun aujtor bănesc de 1.200.000 
lei anual; Meclenburgul și Pomerania se declară pe 
faţă de partea Suediei ; electorul de Hesa promite a- 
jutorul său imediat ce suedezii vor ajunge în apro- 
priere. Gustav speră a atrage, în curând, Saxonia și 
Brandenburgul, imediat ce trupele suedeze vor intră 
pe teritoriul lor. | 

La începutul anului 1631::) Gustav se găsește cu 
grosul armatei, (25.000), în lagărul dela Baerwalde, 
asediază Kolberg cu 1000 oameni și Landsberg cu 
4000, şi lare alte detașamente mici prin cetăţile cuce- 
rite din Pomerania, pentru asigurarea. bazei de ope 
raţie, care se întinde în Pomerania pe coasta Balticei 
dela Kolberg la Demin.. In total 30.0000 oameni in- 
fanterie şi 6000 călăreți. 

Impăratul Ferdinad Il al Austriei trimite în Bran- 
denburg, sub ordinele generalului Tilly, o armată de 
30000 mercenari. 

Tilly se îndreaptă către Magdeburg, una din cele 
mai bogate cetăți protestante, sub  administraţiune 
austriacă, în scop de la intimidă pe electorii de Bran- 
denburg; și de Hessa şi ai împedecă să facă cauză 
comună cu suedezii. Magdeburgul rezistă. Tilly lasă 
un corp de asediu — 8000, — iar restul se îndreaptă 
spre Francfurt, unde lasă o garnizoană de 5000 va- 
meni. De aci Tilly mergi asupra Landsbergului, unde 

1) Perioada suedeză din războiul de 30 de ani
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întrunește 29,000 oameni ; detașamentul de asediu sue 
dez de aci se retrage la Baerwalde. 

Așă, dar, la începutul anului 1631 Tilly se găsește 
la Landsberg, iar Gustav-Adolf la Baerwalde,. fie- 
“are au câte 29,000 oameni. 

Tilly voeşte să deă o bătălie decisivă; Gustav 
Adolf voește să ocupe mai întâi Francfurt şi Lands- 
berg.. 

Desiăşurarea operaţiunilor in anul 1631. 

Primele operaţiuni. Prezenţa lui Tilly între Franco 
furt şi Landsberg împedicând executarea planului lui 
Gustav Adolf el se îndreptează; către Meclemburg, 
pentru a atrage pe Tilly în această direcţiune; iar, 
apoi, înapoindu-se, cu repeziciune, să cucerească Franc- 
furt înainte de sosirea lui Tilly. 

La 2 Februarie Gustav sosind la Demin află că 
Tilly părăsise Francfurtul. Atunci Gustav se întoarce 
către Stetin şi apoi iocupă un lagăr întărit la Schwedt. 

Tilly află de prezenţa lui Gustav la Schwedt, dar 
din Cauza resurselor și a nesiguranţei liniilor sale de 
comunicație, situate pe teritoriul țărilor protestante, 
renunță la atac și se dirijează către Magdeburg, spe- 
rând a, cuceri această cetate și a atrage, âci, pe Gus 
tav pentru o bătălie decisivă. | 

Gustav rămâne în lagărul dela Schwedt, până ia 
12 Februarie ; iar la 13 Februarie ocupă Francturt cu 
20,000 loameni, iar trupele imperiale, aflate aci sub 
comanda lui Schauburg sunt urmărite de cavaleria sue 
„deză până la frontiera Sileziei. 

La 26 Aprilie capitulează şi cetatea Landsberg: şi 
astfel Gustav pune stăpânire pe o bază de operaţiune 
care să-i înlesnească operațiunile ulterioare către Si- 
lezia, Saxonia, sau Brandenburg. 

Operațiunile dela Magdeburg. Tilly asediază Mag- 
deburg, cu 37,000 mercenari, cu scopul ca pedeoparte 
să impresioneze pe protestanți, iar pe dealtă parte să! 
atragă, aci, pe Tilly pentru o bătălie decisivă. -
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Gustav Adolt alege, de astă dată, ca obiectiv, 
deblocarea Magdeburgului, către care se îndreaptă cu 
24,000 oameni traversând Brandenburgul. 

Ajuns la Berlin, (10 Mai), Gustav cere electo- 
rului a-i cedă Custrinul şi Spandau, pentru aşi asi- 
gură comunicaţiunile cu Oderul, dar tergiversările e- 
lectorului îl face a pierde timpul. ” 

De faci pornește pe stânga Elbei, prin Saxonia, că- 
tre Magdeburg și cere electorului de Saxonia a-i cedă 
cetatea Wittenburg,. Acesta ezită a cedă cetatea, ca şi 
electorul de Branderiburg, ceeace face pe Gustav a 
pierde alt timp. | 

Astfel Tilly cucereşte Magdeburgul, la 20 Mai, 
și trece toată populaţia prin sabie, iar orașul e dat 
pradă lmercenarilor şi flăcărilor. 

Bătălia dela Breitenteld (Septembrie 1631). 

Situația generală. Distrugerea Magdeburpgului re- 
voltă toată populațiunea protestantă din Germania, 
cât și pe Franţa și Anglia. Cu toate acestea numai elec- 
torul de Brandenburg: și cel de Hessa'se declară în 
contra împăratului, dar ei nu pot pune încă la dis- 
pozițiunea lui Gustav forțele necesare unei ofensive. 

Din această cauză Gustav își limitează acțiunea 
prin a manevră pe Tilly, îa scop de a protejă pe aliaţii 
săi de acțiunea. armatei imperiale. 

Din cauza. lipsei resurselor, armata lui Tilly se 
retrage în Saxonia, crezând că va sili pe saxoni să se 
decidă a face cauză comună cu imperialii. 

Insă, irezultatul a fost contrariu, căci electorul 
Saxoniei s'a delacrat indirect contra imperialilor.' 

La 28 August Tilly cu 23.000 oameni se află la 
Tangermunde, (Wolmirstădt), pe Elba, Furstenberg; 
cu 17,000 la Fulda, Fugger cu 10,Ubv la Francfurt 
p. M., în faţa electorului de Hessa, Altringer cu 8000 
în Suabia. Tiefenbach cu 10,000 în Silezia. Total 
68,000 oameni. | | , 

Gustav Adolf cu 22.000 oameni se află pe Ha» 

vel, iar electorul de Saxonia cu 20.000 la Torgau. 
10
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Tilly, după ce se unește la Eisleben cu Fursten- 
berg, invadează în Saxonia, ajunge la 4 Septembrie la 
Halle și se îndreaptă! spre Leipzig, care capitulează| 
la 16. Tilly se idecide a ocupă — cu 40,000 oameni 
o pozițiune defensivă lângă cetate, pe dreapta. Elsterut- 
lui, între Leipzig) și Merseburg; așteptând aci tru- 
pele lui Fugger și Altringer, (18.000), ce trebuiă şă 
sosească” dela Erfurt (6 zile de marş depărtare). 

Gustav Adolf, după ce închee alianță cu Saxonia, 
se întruneşte cu trupele saxone la Duben, în ziua. de 
15 Septembrie, se decide a atacă, imediat, armâtă 
lui Tilly și trece la Mulda la 17 Septembrie. 

Tilly, aflând aproprierea lui Gustav Adolf, ese 
din lagărul său dela Leipzig şi ocupă o poziţiune! 
defensivă la Breitenfeld, la nord de Leipzig, în felul 
următor : 

e două linii, cu infanteria la centru și cavaleria 
la aripi. Cavaleria dela dreaptă pe 3 linii. Infânte» 
ria pe batalioane compacte, cu intervale astfel ca cele 
din lina doua să poată ocupă intervalele liniei în- 
tâia. 

Artileria înapoia centrului celor două linii pe un 
mamelon, având o susținere de trei escadroane și trei 
batalioane. | 

După ce se așează pe poziţia principală de luptă, 
Tilly trimite înainte, la o depărtare destul de mare, 
detașamentul Papenheim, pentru a rezistă când se vor 

"încercă trupele siedeze să treacă râuşorul Loberbach. 
Focurile de artilerie și de mușchetari ale suedezilor 
silesc pe Papenheim să' se retragă, către armata prin- 
cipală, dând foc satului Podelwitz. Armata suedeză! 
trece, atunci, peste Loberbach, în două coloane ; cea: 
din stânga formată de armată saxonă, iar cea din 
dreapta de armata suedeză. Stânga formată din ar- 
mata saxonă e așezată după metoda germană. 

Suedezii sunt așezați astfel: Stânga, are în linia, 
întâia cinci escadroaine, cu detașamente de mușchetări, 
sub ordinele lui Horn, iar în linia a II-a trei escadroane 
sub ordinele lui Hall.
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La centru linia întâia e compusă de patru semi- 
brigade (comandate de Teuffel) și susținută înapoi 
şi la stânga de două: escadroane de cavalerie cu m'uş)- 
chetari atașați. | | 

A ouă linie compusă din trei semi-brigade (sub 
ordinele lui Hepburn), și e susținută de două esca- 
droane fără mușchetari. O mică rezervă de artilerie, 
de 6 tunuri, e ataşată liniei a Il-a. | 

Dreapta e formată din cinci escadroane, în prima 
linie cu mușchetari atașați sub ordinele regelui. 

Această linie e susținută, înapoi, prin trei esca- 
droane cu mușchetari. | 

In a doua linie, 4 escadroane fără mușchetari, sub 
ordinele lui Bauer. 66 piese artilerie sunt împărțite: 
în trei baterii, din care una de 30 tunuri, ocupă inter- 
valul între stânga și centru suedez. 

Celelalte două baterii sunt așezate înaintea in- 
tervalelor între centru și dreapta suedeză și între 
dreapta și centru saxon. | 

Papenheim, care se retrăsese la stânga, nerăbdă- 
tor, îa imediat ofensiva și execută, cu întreaga stângă, 
o schimbare de direcţie, prin flancul stâng, astfel că 
ajunge într'o pozițiune perpendiculară pe dreapta lui 
Gustav Adolf. 

Gustav Adolf ordonă liniei I-a de a stă pe loc, 
iar cu escadroanele liniei întâia și a doua fâce făță: 
la dreapta. 

Aceste trupe resping 7 atacuri îndreptate de Pa- 
penheim, care, căută să debordeze dreapta lui Gustav 
Adolf. 

Încercarea de debordare n'a reuşit, căci escadroa- 
nele de rezervă suedeze prelungeau continuu -dreapta 
şi îi făceau zadarnice încercările vrășmașului. 

Pe când Papenheim eră respins la dreapta, armata 
saxonă eră bătută la stânga de cavaleria imperială: 
care urmăreă pe fugăriți. 

La centru, Tilly, după ce complectează intervalele 
liniei întâia cu batalioanele din linia doua, face o schim- 
bare de direcţie la dreapta, pentru a se uni cu esca- 
droanele victorioase.
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Armata saxonă e cu totul bătută în urma acestei 
mișcări, care mătură tot terenul ocupat mai înainte 
de saxoni; iar bateria, aflată în această părte, este 
capturată şi îndreptată contra armatei saxone. 

In (acest timp Gustav Adolf, printr'o șarjă pu: 
ternică, respinsese la dreapta pe Papenheim şi se în- 
dreptase către centrul lui Tilly asupra căruia trage 
toată artileria suedeză întărită și cu. artileria dela re-. 
zervă. Sub protecțiunea acelei artilerii Gustav face o 
adevărată schimbare de front în prezența inamicului, 
retrăgând aripa sa stângă, iar linia doua a cavâle- 
riei se formează la stânga liniei l-a. - 

Două semi-brigade din a doua linie de infante- 
rie, cu cele două escadroane de rezervă ale acestei li- 
nii, ca susținere, prelungesc această nouă linie de bă- 
taie şi formează extrema ei stângă. Dela dreapta mai 
sosește încă un escadron. şi prelungește linia, după 
ce Papenheim fusese cu desăvârşire respins și ur- 

. mărit. 
Stânga lui Tilly a dispărut. Centrui și dreapta 

lui și-au făcut iocolirea pe care am descris-o. 
„Nu rămâne în primitiva pozițiune a imperialilor 

decât artileria. 
Armata lui Gustav Adolf aveă, în acest moment 

al luptei, forma unui unghiu defensiv. 
Situațiunea suedezilor îndreptându-se Gustav A- 

dolt ordonă centrului să facă ocolire la stânga pentru 
a prelungi stânga. | | 

Mișcarea e executată cu energie de către Teuffel. 
Susținerea bateriei lui Tilly e bătută, tunurile im- 

perialilor sunt luate şi întoarse de suedezi în contra: 
inamicului. Tilly, luat în flanc, de către propriile sale 
tunuri, e silit să se retragă. - 

Retragerea a fost dezastroasă'; căci, îndată! ce se 
răspândi știrea că imperialii erau bătuți, populaţiunile 
alergară din toate părțile pentru a se răsbună asupra 
soldaţilor de nenorocirile şi mizeria lăsate în urma 
lor. 

După Breitenfeld suedezii aleg ca teatru de o- 
perație Franconia și valea Mainului, iar saxonii Boe-
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mia. Gustav Adolf gândește că după cucerirea punc- 
telor principale din valea Mainului să meargă contra 
Vienei. | 

Tilly adună pe Wesser 18.000 de mercenari. 
Gustav pleacă, la 27 Septembrie, cu 26,900 oa- 

meni din Halle, prin Erfurth, Kânigshofen, (10 Oc- 
tombrie) și la 17. Octombrie ocupă Wurtzburg, cheia 
Franconiei de jos, provincie cu resurse abondente. 

Tilly se unește cu Altringer și Fugger la Ascha»- 
fenburg, unde se întruneşte 30.000 oameni până la 
15 Octombrie. Intenţiunea sa este a da o bătălie; 
însă, chemat de electorul Bavariei, el trece ia Ans- 
pach, pentru :a acoperi calea spre Dunăre la Donau- 
verth, unde Bavaria adunase 12,000 oameni. 

“- Gustav, înainte de a atacă pe imperiali, își âsi- 
gură, mai întâi, o bază de operaţie în contra Bava- 
riei, cucerând pe rând. Aschafenburg, Hanau, Franc- 
fort p. M.. şi Maientza și se acopere, în; direcțiunea: 
lui Tilly, cu un detaşament de '8000 oameni, lăsat sub 
ordinele lui Horn la Wurtzburgi 

Cu acestea se termină operaţiunile în anul 1631. 

Desfăşurarea operaţiunilor din anul 1632. 

Ferdinand II, îngrijat de victoriile lui Gustav A- 
dolf, recheamă pe Wallenstein, care fusese disgrațiat 
în ultima fază a perioadei daneze, din cauza geioziiior 
ce stârnise prin victoriile sale și din cauza urei ce îi 
purtă Maximilian ducele Bavariei. 

Maximilian adună trupe şi porneşte în Saxonia 
contra lui Gustav Adolf. 

Bătălia dela Liitzen (6/16 Noembrie 1632). 

Suedezii, comandaţi de Gustav Adolf, luptară în 

contra imperialilor de sub Wallenstein. 

După părăsirea Nurembergului, Wallenstein se 

îndreptă către Saxa ; Gustav Adolf, care ameninţă In- 
golstadt, fu chemat de către elector, aleargă prin Thu- 
ringe și Arnstadt și făcă legătură cu Bernard de: 

Saxa Weimar. Intări Naumburg. Wallenstein merse în-
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tracolo cu scopul de a stabili cartierul de iarnă; 
detaşează pe Pappenheim către electoralul Colonia şi 
părăsind Weissenfels, se duse ca să bivuacheze aproape 
de Liitzen. 

Regele Suediei fiind informat despre plecarea lui 
Pappenheim către Halle, renunță de a mai aşteptă 
pe saxoni şi se îndreptă către Lutzen. 

Wailenstein concentră trupele sale și chemă pe 
Pappenheim. | 

Suedezii erau aproape 14.000 oameni; imperialii 
12.000, fără Pappenheim.. | 

Wallenstein ocupă o poziţie la nordul drumului - 
către Leipzig, întărindu-se cu șanțuri şi cu artilerie. 
Inainte așeză o baterie de 7? piese, apoi 2 linii de puş- 
cași și o altă linie de călăreți. La centru eră infanteria, 
formată în 4 mari careuri, sub Schaumburg şi Schaff 
gotsch. Aripile erau formate de cavalerie. Aripa 
dreaptă sub Holk, se sprijineă pe Liitzen ; aripa stângă 
sub Gallas, la Flossgraben. . . | 

Suedezii, care veneau dinspre sud, prin Rippach, 
erau formați în 2 corpuri, fiecare corp alcătuit din 
infanterie și din 'mici escadroane şi însoţit de arti- 
lerie de câmp; în urmă veneă grosul cavaleriei gare 
se desfășură pe aripi. Armata se dispoză pe 2 linii: 
aripa stângă în fața Liitzenului, comandată de Bernard 
de 'Saxa Weimar; centru, de către contele Kniphau- 
sen ; aripa dreaptă de rege; aceasta din urmă eră ceâ 
mai puternică, Gustav Adolf voind să taie pe inamile 
de -Leipzig. Inaintea aripei sale stângi eră o baterie 
de '26 piese de mare calibru ; celelalte înaintea aripilor 
şi la fiecare divizie de infanterie. | 

O ceaţă deasă întârzie bătălia, care nu se angaje te- 
meinic decât către miezul zilei. 

Regimentul suedez albastru şi galben, condus de 
însăși regele, străbătu şanţurile în pas alergător, sur- 
prinsă bateria și pătrunse în 2 din careurile imperiale, 
dar fu respins de cuirasierii lui Holk. Cavaleria sue. 
deză îl sprijini şi dete peste cap, din nou, centrul 
ȘI aripa stângă a imperialilor a căror cavălerie UȘOară! 
fu. risipită.
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Pappenheim, care tocmai soscă cu 8 regimente 
de cavalerie, fu rănit mortal; dar Ottavio Piccolo» 
mini opri progresul suedezilor. 

Gustav Adolf, care înaintase în mod imprudent 
în ceață, fu rănit la braț, ucis de un glonț. 

Vestea morții lui Gustav Adolf înfierbântă „pe 
luptători. a a 

Linia Il-a, comandată de Kniphausen, reluă ofen- 
siva, pătrunse pentru a lila oară șanțurile și puse 
pe fugă cavaleria inamică. 

Cu toată că sosise infanteria lui Pappenheim, seara, 
Wallenstein ordonă retragerea, părăsind parte din ar- 
tileria sa. 

Bernard de Saxa Weimar, neputând să-l urmă- 
rească, după ce bivuacă pe câmpul de bătaie, unde re- 
găsi corpul regelui sub mormane de cadavre, hotări 
să replieze către Weissenfeld. 

Armata imperială se reîntoarse în Boemia. 
Gustav Adolf, care sărise în ajutorul Saxoniei, îşi 

„gtăsi moartea în bătălia dela Liitzen, (1632); „nee 
norocirea lui voi ca el să pieră în mijlocul biruinţei 
ce căștigase: cea mai frumoasă şi, totdeodată, mai 
duioasă soartă pentru lun viteaz”. (N. lorga, pag. 
2717, Istoria lumei, |). 

După moartea lui Gustav Adolf a rămas câțiva 
generali mari ca Bernard de Saxa Weimar, Banner, 
Horn, Tortzenson și Wrangel, care au purtat diferite 

lupte cu seccese alternative. Suedezii au suferit da 

Nordlingen o serioasă înfrângere, după care saxonii 

au trecut de partea lui Ferdinand. Cu aceste două eve» 

nimente se termină perioada suedeză din războiul de 

30 de ani, şi urmează perioada franceză, în care au 

loc multe lupte, dar cea mai principală este bătălia 

dela Rocroi. 

Bătălia dela Rocroi (1643). 

Situatie politică. Bătălia idela Rocroi are loc în 

anul 1643, adică în ultima fază a războiului de 30 
de ani, când Imotivele religioase, care dăduse maștere
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acestui război la 1618, pierduseră din importanță şi 
in locul lor apărură motivele politice. | 

La început, luptau catolicii contra protestanților, 
pe când acum, luptă statele între ele pentru prepon” 
derență. 

Franţa catoiică, luptă contra Austriei iot catoiică, 
dar cea dintâi doreă să umilească pe cea deadoua. 

Statele de norc ale Italiei și Portugalha luptă atăa 
turi de Franța, fiindcă cea dintâi doreă căderea ca» 
sei de Habsburgi, iar ceadeadoua doreă să câștige in- 
dependența, prin luptă contra Spaniei care se unise 
cu Germania. 

In această ultimă fază toate armatele Europei cen- 
crale luptau dela Artois până la Piemont, dela Cata- 
logne până la Pomerania. 

Armatele franceze “nu avusese dela 1635 nicio 
mare victorie. 

__In acest timp se ridicase, foarte mult, prestigiul 
militar al Spaniei. 

In astfel de împrejurări, Ludovic XIV încredinţă 
comandamentul armatei de Picardia tânărului duce 
dW'Enghien, în etate de 22 ani; numirea acestui co- 
mandant a fost un noroc pentru Franţa, căci tocmai 
în acel timp a murit Richelieu, marele sfătuitor al lui 
Ludovic XIV, și fatunci politica de partide şi de caste 
începuse iarăș a?şi jucă rolul. 

Starea în care se găseau sufletul și disciplina ar- 
matei franceze, în acel moment, se vede din cele ci- 
tate mai jos. 

»»Moartea lui Richelieu, zice ducele d'Aumale ,) 
ailusese o slăbire (generală ; toate privirile ereau în 
dreptate către curte. Legăturile disciplinei se slăbi- 
seră ; fiecare se duceă, veniă unul pentru a'și regulă 
afacerile sale, celălalt pentru a cere ceva. Marchizul 
de Gesvres, care comandă la Chiauny jumătate din ar- 
mată, fu celdintâi care lipsi. Mai mulți mareșali 'ur- 
mară exemplul său. 

Toţi căpitanii gardei scoțiene plecară la Paris . 

1) La journâe de Rocrol. 
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fără voie ; tot astfel și 'ofițerii elveţieni ; nu mai. eră: 
niciun mijloc de a fi pedepsiţi, fiindcă soldaţii nu 
mergeau fără ei. 

Dealmintrelea nici serviciile nu erau regulate. 
Solda nu eră plătită. Nu de răscoală se puteau teme, 
dar 'dezertarea puteă deveni contagioasă. ln regimentele 
naţionale oamenii obosiţi, Sau, plictisiţi, dispăreau 
foarte ușor. Armatei îi lipseă ardoârea și încrederea ; 
ea aveă aceea înfățișare tristă şi resemnată, pe care 
o dă obișnuința şi înfrângerea”. 

Ducele d'Enghien arată, din primele zile, cali- 
tăți de organizator şi de comandament extraordinar la 
un om așă (de tânăr. Acţiunea sa se simți; imediat: ho» 
tărârea sa, grijea care o depusese în toate. serviciile, 
restabili ordinea. El uni -trupele sale, le grupă mai 
strâns, le închise în mai multe pieţe ale regiunei, unde 
distrubuțţiile fură regulate și disciplina restabilităl. 

Mişcarea ofensivă, pe care el o ordonă, de când; 
luă comanda, contribui foarte mult să restabilească 
ordinea şi să ridice moralul trupelor. 

Astfel, tânărul general găsi mijloace de a aplică 
însușirile sale naturale şi cunoștințele complecte, si- 
gure, pe care le dobândise prin cultură. 

„ Situația militară. Armata spaniolă din 1643 eră 
admirabilă. Ea se compuneă din 4 părți bine dis- 
tincte: spanioli, italieni, valoni și germani. Dar sol- 
daţii vechi ereau obișnuiți să trăiască, să lupte și să . 
învingă, împreună, fără niciun amestec cu recruții. 

In primăvara anului 1643 frontiera între posesiu- 
nile efective ale Franţei şi Spaniei erau cam pe! linia 
Dunquerque-Metz.. 

Și dintro parte şi din alta, trupele împrăștiate 
prin cantonamente largi şi nu puteau ghici nimic din 
intențiunile generalilor lor. 

Armata spaniolă, din primele zile ale lunei Mai, 
se concentră la sud de Vallanciennes ; iar cantonamen.- 
tele dela Sambre și Meuse și din Luxemburg răma- 
seră pe loc. 

Ducele d'Enghien: înțelese că spaniolii aveau in- 
tenţia să acționeze la est de Sambre.
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Trupele franceze fusese cantonate: armata; de Pi- 
cardia pe Somme și !'Authie și armata din Champagne 
pe Oise între Chauny și Guise. 

Dispoziţiunile luate şi instrucțiunile date ducelui 
d'Enghien emanase dela administrația centrală, ele 
erau opera politicianilor, cu totul, neștiutori în ale 
războiului. 

Cele două arimiate erau independente una de alta. 
Ducele d'Enghien, deși nu aveă dreptul să idea 

ordine armatei din Champagme, fdar puteă cere con- 
cursul ei în împrejurări grele. 

Nu puteă cere, însă, decât părți din ea, succesiv ; 
şi în astfel de mod ca regele să găsească, totdeauna, 
această armată disponibilă pentru operațiunile pe care 
el voiă să le conducă în persoană. Pedealtăparte, in- 
strucțiunile date tânărului general erau pur defensive: 
în sensul ca să pătrundă intențiile dușmanului şi să 
împedice executarea lor, fără însă a se angajă la nimic, 
dar prin toate aparențele omeneşti să pară glorioase 
armatele majestăței sale și de aceea îi se mâi reco- 
comandă ide a turmă sfaturile unui trimis al guvernului 
care însoţeă pe 'ducele d'Enghien. Ducele d'Enghien 
găsi, însă, cu (multă ușurință, însușirile sale naturale de 
comandant, în înalta sa situație de prinț de sânge, și 
în dezordinele chiar ale armatei, mijlocul de a da lao- 
parte toate piedicile şi de a căută bătălia decisivă, cu 
toate forțele reunite. 'Marchizul ide Gesvres, care co- 
mandă armata din Champagne, părăsind postul său, 
pentru a merge la Paris, fu înlocuit cu d'Espenan. 
Această întâmplare puse armata din Champâăgne lă 
dispoziția ducelui d'Enghien. Armata de Picardia fu 
îndreptată dela Amiens către Peronne şi de aci spre 
Saint-Quentin, pentru a fi gata de a acţionă asupră 
tutulor punctelor unde sar fi putut asvârii dușmanul. 
Ducele d'Enghien scoase din toate pieţele tot ceeace 
credeă că este de prisos și întări prarnizoanele de Guise 
ȘI Ia Chapelle, care îi păreau, lui, â fi amenințate. 

Armata din Champagne se adună aproape de 
Guise. La 14 'Mai, cele 2 armate fură reunite, între 
Saint/Quentin și Guise. Atunci, ducele dW'Enghien află
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că inamicul se îndreaptă spre Quesnoy pe Avesnes şi 
că treceă prin sabie și foc localităţile dela La Chapelle 
şi Hirson. - 

In timp ce armatele franceze mărșăluiau, corpul 
spaniol dela Sambre și Meuse se îndreaptă spre Mau- 
beuge, apoi sosiră (la 13 Mai în fața localităţii 'Rocroi, 
printr'un marș forțat de 70 km. 

La 15, toată] armata spaniolă se găseă âdunâtă. 
în faţa acestei pieţi. In (aceiași zi sosiră şi francezii. 

La 17, un 'detașament de pușcași surprinse un 
post spaniol, care țineă o întăritură (semi-lună) şi 
nu se păzeă idecât dinspre partea pieţei Rocroi. 

Cei 150 ide pușcași intrară în oraș și întăriră gar- 
pizoana care nu aveă decât 4000 oameni. Mai ales 
ridicară moralul, prin aducerea știrei de aproprierea: 
armatei franceze, și îi dădă curajul a se apără .la 
disperare. 

Armata franceză continuă marșul său, dela 15 ale 
lunei, cu câte -20 de km. pe zi. 

Ducele d'Enghien, negrăbindu-e 'mai mult, fiindcă 
el dase ordin guvernatorilor pieţelor să trimită la ar- 
mată toate efectivele ce puteau fi ridicate, de acolo 
şi deci aveă inevoie de oarecare timp pentru complec- 
tarea efectivelor. 

La 17 bivuacă aproape de Auberton, unde el primi 
toate întăririle cerute. | | 

Francesco Melo, care nu voise să concentreze mai 
de vreme torpul comandat de Beck în Luxemburg, 
aşteaptă însă sosirea acestuia. El nu voiă să dea bă- 
tălia înainte, dar ducele d'Enghien ieste acolo dela 18. 

Desfășurarea bătăliei. Rocroi leste în mijlocul unui 
luminiş în pădure, care prelungește Ardenii, pe stânga 
râului Meuse. Locurile sterpe, adesea mocirloase, care 
înconjurau piața, se întinedau la 1643 până la 5—6 
kim. de întărituri. Crângul rar o despărțeă 'de plai 
și 2 drumuri practicabile treceau prin el. Intre crâng- 
şi oraș, cam la 2500 m. de el, terenul se ridică pe ne- 
simţite și. oferă o poziție favorabilă. 

Francesco 'Melo voeşte lă așeze, aci, cei 27000 oa- 
jneni pentru a primi bătălia. SI | -.



156 

Dar ducele d'Enghien, nu-i dădu timp şi ia el, mai 

întâi, poziția dorită de spanioli, nelăsându-le aces- 

tora mijlocul decât a se aranjă în lungime la câteva 

sute de metrii de glacis. 
Intre cele 2 poziţiuni eră un loc jos, mlăștinod ; 

către partea de N.Y. şi care duceă la un'iaz. 
Infanteria franceză formează centrul celor 2 prime 

linii, între 2 (aripi de cavalerie. A treia linie, formând 

rezerva generală, se compuneă din 3 batalioane şi 

4 escadroane. 

In total, 18 batalioane și :32 escadroane, cu 32000 
oameni. Fiecare batalion de infanterie se compune 
din tun careu ide sulițași, flancaţi de mușchietari. 

Gassion, general înflăcărat și expierimentat , care 
a condus foarte bine avantgarda în timpul marșului 
și susținuse în consiliu proectele ofensive ale tânărului 
prinţ, comandă cavaleria din dreapta cea mâi nume- 

roasă. 
Infanteria. este comandată de Espenan, cavaleria 

din stânga de către La Fert&-Senneterre, rezerva de 
către Sirot. 

Frontul ocupat este cam de 2500 m., 12 tunuri nu- 
mai '(jumătate şi 1000 oameni) sunt puse la centru). 

Deabia pela orele 3 armata francez începe â se 
aranjă pentru bătălie. 

Spaniolii iau formaţia ide bătaie în făţa ei pe un 
front mai mic (2000m.), cu toate că erau mai numeroşi. 
Incepând dela ora 4, cele două artilerii încep focul. 
Sunt cam la '900 m. distanță. 

Artileria spaniolă, mai numeroasă (18 tunuri) şi 
mai bine mânuită ca cea franceză, produce pierderi 
în rândurile francezilor. | 

Către ora 6 spaniolii aveau următoarea ordine 
de bătaie: la centru, infanteria pe 3 linii, prima de. 
10 batalioane (tercios), fiecare din celelalte de 5 ba- 
talioane ; totul, aranjat cu intervale mici, formează 

o massă compactă pe un front de 800 m. La fiecare. 
aripă, pe cele 2 linii, jumătate din cavalerie. :Fontaine 
comandă infanteria, Albuquerque aripa stângă și Isema 
burg; cea dreaptă. |
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Un incident se întâmplă, atunci, care eră gata să 
compromită totul în armata franceză. 

Cele 2 armate trec noaptea una. în faţa celeilalte. 
Un dezertor vine şi anunță pe ducele d'Enghien că 
niște 'muşchetari spanioli sunt ascunși în crângul (din 
dreapta, gata de a luă pe la spate cavaleriă. frânceză 
când ea va șarjă. ” 

Pichetele regimentului din Picardia, trimise după 
ei, la 3 dimineaţa, prind şi strâng; de gât pe mușcher 
tarii spanioli. 

In facel moment ducele d'Enghien schimbă pozi- 
ţia sa, împarte cavaleria aripei saâie drepte în 2 părţi 
aproape egale: Gassion sprijină la dreaptă cu prima 
parte şi întorcând la stânga ameninţă de a deborda 
cavaleria lui Albuquerque. 

Acesta face față la stânga, pentru a”i ţine piept. 
In acel moment d'Enghien şajrjează, cade în flancul 
drept al spaniolilor, pe care îi arunică înafara câmpur 
lui de bătaie. 
Albuquerque își păstrase io rezervă, cu care «el 

încearcă să restabilească lupta ; dar, francezii reușesc 
încă odată ai șarjă din două direcțiuni convergente. 

La Ferte — Senneterre, care mai eșise și în ajun, 
fără ordinul lui d'Enghien, se duce înainte, pentru a. 
întrece dreapta: spaniolă, dar șarjat de escadroanele 
lui Issemburg, fu bătut și grav rănit. 

Cavaleria spaniolă se năpustise, atunci, asupra in- 
fanteriei franceze, dau peste cap pe mușchetarii fran- 
cezi și iau tunurile ; un contraatac, executat de câteva 
escadroane și de batalioane din stânga, reiă tunurile. 
A două șarjă, a cavaleriei spaniole ia tunurile pentru a 2 
oară, iar infanteria inamică se întoarce contră frânr 
cezilor. 

Batalioanele franceze, deşi nu pierd curajul, to 
tuși, sub focul ide 30 tunuri, încep a da înapoi, cu 
credința că lupta. e pierdută. 

Dar rezerva fiind intactă, Sirot, comandantul re- 
zervei, oprește de a se mai retrage, și către! orelă 6 
el împinge tot centrul şi rezerva contra italienilor. In 
acest moment, ducele d'Enghien adunându-și cavaleria
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-sa, lăsând pe Gassion să isprăvească urmărirea cu 
câteva escadroane, cade în dosul liniei a |il-a ă in- 
fanteriei dușmane, compusă din germani, pe care o 
aruncă peste valonii din linia Ii-a. In câteva minute, 
toată această infanterie teste distrusă și pusă pe tuga. 

Cavaleria spaniolă, în momentul de a atacă tru 
pele lui Sirot, văzând această debandadă,  şarjează| 
foarte moale. 

Urmează, imediat, o tăcere şi o liniște aproape 
spăimântătoare.. Oamenii şi caii sunt istoviți, tutulor 
le trebuie câteva 'minute de odihnă. Fiecare pare că 
se reculege pentru o luptă mare. 

Ducele d'Enghien: unindu-se cu Sirot, dă ordin! 
lui Gassion să iobserve direcţia N.-E., pe unde Beck: 
puteă veni, idintr'un moment întraltul ; pune ordine 
în toată armata sa, care de făpt înconjoară complect 
pe spanioli ; apoi, ordonă atacul precedat de trăgători 
al căror foc obligă pe dușmani să'și strângă rândurile. 
Când batalioanele franceze ajung; lă bătâia puștei, spa- 
niolii încep puternice salve de focuri, ceeace face 
ca liniile franceze să; deă înapoi. Urmează, apoi, ălte 
trei atacuri franceze, precedate de focuri, cari produc ; 
de astă dată, pierderi serioase spaniolilor, printre care 
Fontaine este chiar rănit. 

Ducele d'Enghien. crede că momentul decisiv a 
sosit. Intruneşte cele 12 tunuri ale sale în faţa unui: 
unghi al careului și apropie escadroanele. In acest 
moment, câțiva ofiţeri spanioli înaintează, fluturândi 
în aer pălăriile lor, ca pentru a cere grație. Ducele 
d'Enghien se duce înaintea lor, o salvă îl primeşte, 
din care scapă ka prin minune. Atunci orice francez, 
infanterist sau cavalerist, devenit furios, se aruncă! 
asupra spaniolilor. 

Nimic nu poate să-i mai oprească. 
Din 6000 oameni, cari compuneau careul spaniol, 

1500 au scăpat, restul morți sau prinşi. 
„In total, din 27000 de oameni, cari compuneau 
armata spaniolă, au scăpat 7660. Pierderea este so- 
cotită la 7—8000 morţi, 6—7000 prizonieri și restul 
dispăruţi, sau, probabil , dezertori.
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De partea francezilor pierderile sunt cam la 2000 
de oameni morţi și tot atâția răniți, 

Bătălia s'a isprăvit înainte de ora 10 .dimineaţă. 
In lacel moment Beck eră ameninţat la 8 km. de 

câmpul de bătaie. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1) Credinţa într'o cauză dreaptă, voinţa nestră- 
mutată de a o realiză și priceperea în adoptăreă. me- 
todelor de lucru, complectează, într'o mare măsură şi 
pentru un timp foarecare, lipsa de mijloace materiale. 

Acest adevăr se verifică prin acțiunea lui Gustav 
Adolf, care, inferior în număr, ma inspirat credinţa 
la început nici chiar protestanților pentru care luptă. 

Cu toate acestea, după câtva timp, şansele s'au 
întors de partea lui Gustav, grație factorilor sufletești 
şi intelectuali de mai sus. 

2) La prima vedere se pare criticabil proectul lui 
Gustav Adolf de a luă ra obiectiv principal cetăţile 
Frankfurt și Landsberg, căci este contrariu principiu- 
lui din știința militară, care recmandă ca obiectiv prin- 
cipal armata inamică. 

Cum, însă, Gustav Adolf eră inferior în număr 
și cum el duce războiul la o distanţă foarte mare de 
țara sa, a trebuit să'și asigure, mai întâi ; situațiunea 
materială prin cucerirea acestor cetăţi, atât pentru a 
puteă întreține armata sa,.cât și pentru a atrage, de. 
partea sa, încrederea statelor protestante, care stă-- 
teau rezervate de teaniă că întreprinderea lui Gustav 
Adolf mu va reuși. Afară de aceasta, odată fixat bine 
pe baza sa (de operaţiune puteă întreprinde, de aci, 
defensiva strategică. pâniă lce va uză pe adversar pentru 
ca apoi sătreacă la io bătălie decisivă. 

3) Tilly voește să dea o bătălie decisivă. Proectul 
său este judicios, fde soarece o victorie în contra lui, 
Gustav ar fi oprit orice tendință a prinților protestanți 
pentru revoltă și război.
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Pentru realizarea acestui proect Tilly amenință! 
Magdeburgul aliat al suedezilor.. Gustav Adolf, însă, 
nu cade în cursă ca să primească o bătălie, ceeace pro- 
bează că Tilly nu a ales bine obiectivul manevrei. 
Punctul slab al armatei suedeze eră baza de operă- 
țiune şi în special Stettinul. Ca probă stă faptul că 
Gustav Adolf, când vede că Tilly nu sa depărtat, în 
destul, de Frankfurt, pentruca armata suedeză să poată 
întreprnide asediul acestei cetăţi el nu repetă 'manevra 
către 'Meclenburg, ci se grăbeşte a acoperi Ştettinul, 
ocupând lagărul întărit dela Schwedt. (Maior Al. Lu- 
pescu, op. citat). 

4) Este de presupus că cetatea Magdeburg n/ar 
ti căzut dacă Gustav Adolf n/ar fi pierdut 10 zile, din 
cauza refuzului electorilor protestanți de a-i cedă ce- tățile de care aveă el nevoie ca să'şi asigure coimuni- cațiunea înapoi. . 

Dar, mai sigur este că dacă Gustav Adolf sar fi . dus la Magdeburg, fără a-şi asigură spatele, ar fi fost complect distrus. , 
Aşă, dar, în însăși interesul protestanților a făcut mai bine Gustav Adolf că a lăsat să sufere protes- tanţii 'din cetatea Magdeburg, dar a. salvat, mâi târ- ziu, cauza protestanților, 

5) Deciziunea lui Tilly, după ce a intrat în. Saxo nia, de a evita lupta cu Gustav Adolf, până ce se va întări cu ajutoarele din Suabia, a fost foarte logică, nu numai pentrucă eră inferior în număr, dar și pen- trucă statele protestante începuseră a se mişcă con- tra sa. 
| Rezultatul acestei deciziuni poate că ar fi fost și mai bun dacă s/ar fi putut retrage din faţa lui Gug- tav Adolf, succesiv, pe diferite pozițiuni și cursuri de apă (Eliser, Pleisse, Saale) ; până la sosirea ajutoa- relor. Dar Gustav Adolf, pe dată ce a fost asigurai de alianța electorului saxon, capul statelor protestante, s'a hotărât a luă otfenkiva înainte ca Tilly să aibă timp de retragere.
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6) Dacă ar fi coincidat atacul lui Papenheim! la 
Breitenfeld cu atacul ilui Tilly asupra saxonilor situa- 
țiunea lui Gustav Adolf ar fi fost foarte critică ; dar, 
din fericire, pentru iel, Papenheim, atacând mai de 
vreme, a permis lui Gustav Adolf să ajute pe saxoni, 

7) Victoria tactică dela Breitenfeld se datorește, | 
mult, ordinei de bătaie suedeză care permite liniei |I-a 
și rezervei să facă față atacurilor de flanc şi care, la 
rândul ei, prin modalitatea de manevră, întoarce ă-. 
ripa stângă a imperialilor. 

8) In bătălia dela Breitenield, Tilly, care aşteptă 
să primească ajutoare nu doreă să înceapă bătălia, dar 
nerăbldarea lui Papenheim a provocat-o, atacând avan- 
garda lui Gustav Adolf, contrar sfaturilor lui Tilly. 
Cavaleria lui Papenheim (aripa stângă a imperiali: 
lor) atacă dreapta suedezilor, este respinsă și revine 
de 7 ori la atac, — cu toată tenacitatea, estie decimată. 
de cavaleria suedeză, condusă, personal, de Gustav 
Adolf, ajutat de detașamentul de mușchetari atașat 
la rezervă și de artileria 'ușoară. 

9) In bătălia dela Liitzen Gustav Adolf moare lo- 
vit de un foc de revolver în cap, când, pe ceaţă, e 
antrenat, la şărjă cu cavaleria aripei sale drepte con- 
tra aripei stângi inamice. Exemplu de intervenția per- 
sonală a comandantului suprem în chiar toiul luptei. 

10) Din această bătălie (Liitzen) rees următoarele 
învățăminte : | | J 

a) Pentru prima oară, în acea epocă, se observă 
în bătălie o conducere unică, a tuturor trupelor, de 
către însuși Gustav Adolf, pe când la adversar, con- 
form obiceiului, centrul şi cele două aripi aveau co- 
mandanți aparte. 

b) Se relevă fintrebuinţarea, la timp, a rezervei : 
pentru a face faţă, atacului învăluitor a lui Papen- 
heim asupra aripei drepte suedeze.
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c). Se observă, manevrarea repede şi în ordine 
pe-câmpul ide luptă a trupelor şi folosirea, la momentul 
oportun, de greșeala inamicului de a lăsă un gol la 
centru, din cauza lipsei de comandament unic și de 
legătură cu aripa stângă. | 

d) Intrebuinţarea judicioasă a artileriei, atât cea. 
din primele linii cât și acea din rezervă. a 

e) Exemplul dat de rege, atunci când situațiunea 
luptei eră critică, în unul din punctele câmpului de 
“bătaie. 

11) Se observă că Gustav Adolf, în toate bătăliile 
sale, complectează victoria prin urmărire. 

12) lată ce zice dl Iorga despre Gustav Adolf 
și armata lui: ,„,Eră şi tun mare viteaz și un foarte isteţ 
orânduitor al oștilor. Pe lângă aceasta el aduceă și. 
altfel de oaste decât a lui Wallenistein, nu tineri fără 
căpătâi, vagabonzi, fugari; ţărani sărăciti; aneşteri 
fără lucru, nobili doritori de căștig. nelegiuit, sau de 
nume mare, ci țărani de tai lui, creștini buni; gospo- 
dari harnici, cari ştiau ca: să' se lupte ca să îndepli- 
nească voia lui Dumnezeu să scape legea lui cea cu- 
ghiarele dușmanului”.. (Op. citat, pag. 277). 

13) Dacă operaţiunile lui Gustav Adoif nu au ra- 
piditatea mișcărilor lui Napoleon, aceasta se datorește 
condițiunilor în cari ele trebuiau să fie executate. 

Cu un impediment enorm, datorit sistemului de 
recrutare, cu convioiuri numeroase din cauza lipsei re- 
surselor locale, cu liniile de operaţie şi comunicaţie 
barate de numeroase cetăți ce trebuiau cucerite. cu 
restabilirea convenţiunilor politice datorite numeroass- 
lor state mici germane animate de interese diverse, 
nu eră posibilă! lo repeciziune mai mare în operaţiuni. 
Aceasta o recunoaște însuși Napoleon în memoriile 
sale: „O aşă scurtă garieră a lăsat urme pronunțate prin 
îndrăsneala repeziciunii mișcărilor, ordinea şi între prinderile trupei. Gustav aveă principiile lui Ale xan- dru, Aniba! și Cezar. P
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14) Gustav Adolf dă războiului caracterul mo- 
dern, adoptând ofensiva, însă luând precauţiunea de 
a'și asigură baza și liniile de comunicaţiune ; atâta cât - 
mijloacele îi permit, el caută bătălia decisivă. 

Numai prin echilibru între îndrăsneală şi prudenţă! 
se poate explică cum o mică armată, departe de ţara 
sa, a putut să fie în stare să execute operaţiuni atât 
de grandioase. (Maior Al. Lupescu, op. citat, pag, 
101—102). 

15) Victoria căștigată de ducele d'Enghien la Ro- 
“croi schimbă norocul Franţei. 

Materialiceşte victoria aceasta a slăbit, cu totul, 
prestigiul armatelor spaniole. 

__ Până la Rocroi armatele franceze au luptat greu, 
cu alternative de succes și de pierdere pe care istoria: 
deabia le aminteşte; — bătălia dela Rocroi deschide 
un secol de glorie și de mărire militară. (Colin, op. 
citat.) | 

LUDOVIC XIV. 

Situația poiitică. Ludovic al XIV-lea a fost ajutat 
la început, de Mazarin și "mai târziu de Colbert (mi- 
nistru de finanţe), Couvois (ministru de război). Ur- 
măreă în politica externă: Intinderea teritorială a Fran- 
ţei, desvoltarea și preponderența marinei franceze şi 
supremația” Franței în diplomaţie. Pentru aceasta a 
trebuit să se lupte cu Germania, Spania , Austria; An- 
glia. Italia, Olanda;, etc.. A auvt lupte şi în interior, 
mai ales după moartea lui Mazrin, (prim ministru) , 
când a voit ka politica în interior și exterior să o con. 
ducă el.însuși („L'etat c/est moi”). A fost un rege 
energic, înţelept, iubitor de glorie ; foarte tiran; ar- 
bitrar şi wanitos. Vanitatea i-a adus și 'nenorociri. 
Din punct de vedere militar domnia lui prezintă 

2 perioade: | | 
- Intâia, durează până la 1678, când se încheie cu 
Olanda pacea dela. Nimeque. in această perioadă ar- 
atele sale sunt puțin numeroase, dar conduse de ge-
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generali distinși ca Turenne, Conde și mareșalul 'de 
Luxemburg. 
„A doua perioadă, până la 1715, în care armatele 
luară 'o idesvoltare exagerată din cauza înmuiţirei răz- 

boaielor şi întinselor teatre de operaţie. În această! 
perioadă, armatele fiind numeroase, regele având am- 
bițiunea să conducă singur operaţiile, iar generalii: 
săi nefiind de forța lui Turenne și Conde, războaiele 
de pozițiuni și fortificaţiuni luară o mare desvoltare. 
In această operaţiune găsim ca generali pe Bernard de 
Veimer, prinţul Eugeniu de Savoia, Catinat, Vendome, 
renumiți prin modul cum au condus operațiunile în- 
tre perioada în care războiul nu are nici-un carâcter 
ştiinţific. 

In timpul perioadei lui Ludovic XIV se mai pe- 
treceau următoarele evenimente istorice principale în 
Europa. 

Anglia, a doua revoluţie engleză, fără vărsare de 
sânge, s'a stabilit, pentru prima loară, în Europa, drepr 
turile poporului şi ale suveranului, admiţându-se mo- 
narhia constituţională care există şi astăzi. 

“ Turcia, începu să piardă din cuceriri spre nond: — 
și prin pacea ldela Carlovitz cedează Austriei toâtă Unr 
garia de jos (afară de Banatul Transilvâniei şi Bel- 
grad”); rușii îi cedează Azovul, iar Veneţiei Marea. 
Punctul de plecare al pierderii splendoarei imperiul 
otoman, al semnului de putrezire, începutul desmem- 
brării. De aci Înainte tot turcul plăteşte. 

| Polonia... Încep, în interior, luptele dintre partide, 
care avură ca rezultat, mai târziu, desmembrarea Po- 
loniei. 

România. |n timpul revoluţiei a 2-a din Anglia, 
mureă, în București, Șerban Cantacuzino, iar boerii 
ridică pe tron pe Constantin Brâncoveanu, (1688 — 
1714), ultimul domn care a urmat politica strămoşilor 
săi. A scăpat țara de sub Austriaci şi a pus"o sub su- 
zeranitatea- Porţei. La un an după moartea lui Ludo- 
vic al XIV, domnul român fu închis și iomorât'la Con- 
stantinopol. :
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Rusia. Incepuse săi însemneze ceva în concertul 
statelor europene, încă de pe la sfârșitul secolului: 
XVII. Sub Petru cel Mare, 1689—1725, şi succesorii 
săi, merge crescând şi ajunge a fi unul din statele cele- 
dintâi din Europa. 

Turenne se ilustrează în l-a perioadă a lui Ludo- 
vic :XIV. A condus luptele contra olandezilor pornite 
din ambițiunea lui Ludovic XIV, care voiă să împingă 
pe olandezi și să! ocupe ţările de jos spaniole. 

Olandezii aveau situațiunea cea mâi înfloritoare, 
aveau întâia piață comercială din lume și deveniseră! 
stăpânii comerțului porturilor. | 

Până la 1672, armatele franceze, conduse de îm- 
părat și comandate de Turenne și Conde, cuceresc a- 
proape toate cetățile olandeze, dar la, âceastă dată: 
sânt opriţi în loc, pe Kleoparte, de olandezi, cari rup 
digurile, iar pe ide altă parte de o puternică ligă a: sta- 
telor Europei, care deveneă din ce în ce mai mare con- 
tra Franţei, sub impulsiunea Austriei care nu vedeă 
cu ochi buni progresele Franţei. 

Acest eveniment schimbă luptele din Olanda și le 
îndreptează contra trupelor austriace şi ale Brândem- 
burgului, în anii 1672 și 1673. In aceste lupte, Tu- 
renne, stabilit pe Mein, apoi pe Tauber, este maner 
vrat cu abilitate de către 'Montecuculi și silit a se re- 
trage în Alsacia. După! retragerea în Alsacia la 1674, 
situațiunea eră: Toate statele germane se aliază con- 
tra Franţei, mai puțin Bavaria, Hanovra, Olanda și 
Spania. Olandezii se hotărăsc să invadeze Franţa pela 
N. E. şi sud. Pe la est trebuia să; invadeze în Alsacia: 
trupele austriace (40.000) și ale Brandenburgului, 
(16.000) sub ducele Burnoville. 

Franţa dispuneă de 115.000 oameni, pe care-i îm- 
parte în așă fel: 60,000 sub Conde în Flandra, 17000 
sub Turenne să apere Alsacia, 12.000 spre frontiera 
Pirineilor, iar restul rezervat regielui pentru a cuceri 
Franche Conte. | 

Trupele lui Bournonville erau împrăștiate astfel: 
contingentul Brandenburgului eră în curs de organi-
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zate, o parte din austriaci (9000) sub Caprara, în marş 
pe Neckar, către Heidelberg, unde trebuiă să sosească: 
Bournonville cu cealaltă parte. Ma 
Lu început Turenne dispuneă numai de 10.000: 

oameni. | 
Turenne eră la Saverna și îşi propune: a se. inter- 

pune între cele două grupe și a le împiedică întruni- 
rea. In acest scop plorneşte dela Saverna, trece Rinul 
la Filisburg; şi se îndreaptă kătre Sintzheim, direcţia. 
de mișcare a lui Caprara, Aceste împrejurări au dat 
naștere bătăliei dela Sintzheim. 

Bătălia dela Sintzheim (16 lulie 1674). 

Turenne dispuneă de 32000 infanteria, 5800 ca- 
valerie și 6 tunuri. 

Imperiatii dispuneau de 1500 infanterie, 7000 ca- 
valerie, fără. artilerie. | 

Caprara, surprins de -'Turenne, se decide pentru de- 
fensivă, alegând ca poziţie de rezistență râulețul El- 
satz și platoul dinnapoi, având ca. punct înaintat ora- 
şelul Sintzheim (defensivă). 

Turenne, pentru a'și atinge scopul, se hotărăște: 
la o ofensivă energică, neţinând seama de tăria po- 
ziției.. 

Caprara ocupă” cu 1000 infanterie Sintzheimul şi 
grădinile dinnainte, iar cavaleria o lasă destășurată 
înapoia râulețului, pe lun platou triunghiular, ale că- 
rei margini erau mai pretutindeni acoperite cu vii şi 
bălării. Un singur drum practicabil există pentru cele: 
trei arme, pe platou trecând printr'o strâmtoare foarte: 
îngustă. | 

Turenne trebuiă să ocupe, mai fîntâi, Sintzheim, care 
apără trecerea peste E satz. Insărcinează, în acest scop, 
pe Duplessis, căruia îi pune la “dispoziție 1500 infan= teriști susținuți de 500 dragoni şi artilerie. Aceasta, în urma unui atac viguros, goneșşte pe apărători din grădinile de pe malul stâng Al Elsatzului. In mai pu- țin de 2 lore, — Sintzhieimul e luaţ și o parte din a- părățorii săi prinşi sau omorâţi, iar o altă parte s'a re-
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ras pe platou, având în piept infanteria, franceză, -In- 
fanteria franceză victorioasă trece râul, urcă ţărmul 
drept şi ocupă ambele flancuri ale defileului (capul ide 
pod), prin care trebuie să debuşeze grosul. Castelul, 
pe care Caprara neglijase a-l apără, este, de asemenea, 
ocupat şi tentativele inamicului. pentru a-l. relua sunt . 
respinse. . 

Caprara ocupase, în acest timp, prima poziţie de 
rezistență pe creasta platoului. Deși Turenne eră stăpân, 
pe treceri, deși trecerea se puteă execută, totuşi , din 
cauza terenului, desfășurarea nu se puteă face în bune 
condițiuni, ci totdeauna pe un front mai mic ca al âd- 
versarului fiind expuși astfel la o învăluire. 

Turenne profită de împrejurarea că flancurile pla- 
toului erau acoperite, trimite o parte ide infanterie prin 
defileu, cu însărcinarea de a se urcă pe platou și păs- 
trează alte câteva detașamente în fața cavaleriei ad. 
derse, pe care o silește, prin focul lor, a se retragie 
în a Il-a poziţie, lăsând marginea platoului nebătută 
de “focuri. Cavaleria franceză trece, atunci, râul, se 
desfășoară pe platou, fiind susţinută la cele două aripii 
de infanterie şi își întinde frontul pe măsură ce spar 
ţiul se lărgeşte. o 

“Ducele de Lorena își asvârlă cavaleria contra acer 
leea a iui fTurenne, dar neputând obţine nici un succes, 
din cauza focurilor infanteriei dela aripi, e silită a. da 

înapoi. 
Turenne, socotind fără rezultat un atac de flanc, 

își face planul die a învălui aripa stângă a imperialilor. 
In acest scop, prelungeşte aripa lui dreaptă cu grosul 
mușchetarilor, care trecuseră! inâuul şi care înaintau prin 
vii, în timp ce cavaleria şi cu mușchetarii dela aripi ţi- 
neau pe imperiali de front şi înaintau pe măsură! ce 
frontul se desvoltă prin intrarea în linii a noui forțe. 

“In acest moment artileria trece podul în grabă şi 
sub protecția mușchetarilor se urcă 'pe platou și ia 
poziţie la flancul stâng) lângă valea castelului. - | 

'Turenne aduse, pe linia de 'luptă, toată. forțele şi 
când frontul său întrecu pe acela al adversarului, fice 

„o schimbare de direcție la stânga, pentru a învălui,
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stânga imperialilor. Artileria formă flancul ocolitor, 
având eșălonate, înapoi și-spre dreapta, unități de sus- 
ținere. | 

“Faţă de această imișcare, imperialii își retragi aripa 
tor, (stângă), înapoi, formând un unghiu defensiv. 
„Ei încearcă şi două şarje, care însă sunt respinse. 

Atacul, condus de 'Turenne, produce atâta dez»: 
ordine în rândurile imperialilor, încât ei sunt siliți a 
cedă terenul și se retrag) parte spre Heilbronn, parte 
spre Heidelberg. 

Evenimentele după bătălia dela Sintzheim. 

Resturile trupelor lui Caprara se unesc cu armată 
lui Bournnoville la Brandenburg și așteptau ac sosi- 
rea contingentului Brandenburghez. 

Turenne urmărește numai până la Weibstadt, din 
cauza efectivului redus. | 

La 2 Septembrie, STurenne. se retrage în Alsacia 
pentru a”și mări efectivul faţă de sporirea efectivelor 
lui Bournonville, căruia trebuiă săi sosească în cu- 
rând și armata Brandenburgului. 

Cabinetul regelui, înspăimântat de sporirea efecti- 
velor imperialilor, dă ordin lui 'Turenne să se retragă, 
însă ei nu execută, deoarece formase 22,000 oameni 
și dă bătălia dela Entzheim icontra lui Bournonville. 

Bătălia dela Entzheim. 

„__ Contingentele Brandeburgheze, 25,000, se îndrep-. 
tau spre Strasburgi. Bournonville (40,000) se îndreaptă 
către ei pentru a se întruni. 

Turenne, înțelegând că-i sar agravă situaţiunea 
dacă s'ar uni trupele lui Bournonville cu cele ale elec- torului de Brandeburg, hotărăște să atace pe Bournon- 
ville înainte de întrunire. 

Trupele lui Bournonville se găseau în ajunul zilei „de 4 Octombrie, întrun câmp întărit al cărui centru eră! 'Entzheim şi ale cărui aripi se rezemau pe două păduri organizate defensiv. 
Turenne execută marșul ide apropiere în noaptea de 3/4 Octombrei și atacă pe Bournonville în zorii
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zilei de 4 Octombrie la aripa stângă cu 8. escadroane 
descălicate pentru a-l 'rupe de Rin și de Strasburg;. A. 
tacul escadroanelor a fost susţinut de o baterie. 

De o parte și de alta se desfășura o luptă serioasă: 
şi se aduc întăriri, totuși, trupele lui Turenne reuşesc 
în cele din urmă să ocupe! toată pădurea dela aripa 
stânga. 

Trupele germane rezistă ia început pe restul fron- 
tului şi formează înapoia ambelor aripi câte o massă 
mare de cavalerie cu scopul de a respinge pe francezi. 
Mai în urmă însă germanii se retrag pe diferitele. 
puncte ale poziției, tărăgănind însă lupta, până: noapr 
tea, în pădurea dela cealaltă aripă 

Bournonville pierde 4000 oameni, 13. tunuri şi 
mai multe drapele, dar se retrage în ordine spre Stras- 
burg: unde mărește efectivele la 60.000. 

După 4 zile Bournonville reocupă Entzheim, iar 
Turenne se retrage mai întâi spre Saverna și apoi spre 
Hagenau. 

- Evenimentele dnpă bătălia dela Entzheim. 

Aliaţii s'au retras, la început, sub Strasburg, apoi 
mărindu-și efectivul, iau ofensiva în Alsacia, însă mau 
curajul să atace pe francezi ; în fine la sfârşitul lui 
Noembrie, crezând căi francezii au luat cartierele de 
iarnă, se întind și ei în cantonamente largi dela Belfort 
la Strasburg; pe un front de peste 100 km. 

Această împrejurare dă naştere bătăliei dela Tur- 
ckeim. 

Bătălia dela Turckheim. (5 Ianuarie 1675). 

Turenne știind că trupele adversare sunt răspândite 
pe un froni prea mare și că—diupă obiceiul timpului— 
nu se așteaptă a fi atacate în miezul iernei, se hiotă- 
răște să atace executânid: '0 (manevră: îndrăsneață şi priin 
surprindere, pe la apus de Vosgii. 

In acest scop, Turenne lăsă diferite posturi pe 
Sarre, la picioarele Vosgilor, înparte trupele de vete- 
rani în coloane mici pe diferite poteci ale munților. și 
ajunge în 25 zile la Belfort, extremitatea meridonală;
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a-Alsăciei, fără ca trupele adversare să afle ceva des- 
pre această mișcare. 

De aci pătrunde prin surprindere în cartierele de 
iarnă ale adversarului și captivează numeroase ;deta- 
şamente. 

Marele elector înspăimântat, se retrage « cu restul 
trupelor între Colmar și Turckhleim și ocupă! aci o po- 
zițiune defensivă! având în faţă un râuşor. 

Turenne dă un atac demonstrativ în timpul nopței 
de 4/5 lanuarie către Colmar iar el atacă și ocupă cu 
grosul, orașul Turckheim. 

Trupele coaliţiei se retrag chiar în timpui nopței 
pierzând 3000 oameni. | 

In dimineaţa ide 5 Ianuarie francezii ocupă Colmar 
luând mulți prizonieri. 

Trupele coaliţiei se retrag; în zilele următoare dir 
Asacia şi astfel Turenne ajunge să îndeplinească legă- 
mântul ce făcuse întro scrisoare către Ludovic al XIV : 
„fu trebuie Să rămână nici un om de război în Franta 
cât timp va fi un german în 'Alsacia”. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1.. Sub domnia lui Ludovic XIV cauza războaielor 
sunt succesiunile, mioştenirile ide tronuri și supremaţia, 
ceeace se întâmplă întotdeauna: când fiinţa unei na- 
turi este concentrată, complectamente, în persoana mo- 
narhului absolut. 

2. 'Monarhul, care konduce operaţiunile dela reşe- 
dință, adică ide acolo unde curtezanii şi favoriţii au mas 
multă influență decât realitatea faptelor de pe câmpul 
de luptă, înlănțuește, adesea, libertatea de acțiune a. . 
marilor căpitani, ceeace s'a putut vedeă din unele 'mă- 
suri pe care a trebuit să le ia Turenne contra principii- 
lor de conducere a războiului. 

3 Caracteristica strategiei pe timpul lui Ludovic 
XIV. este războiul ide poziţiuni, iiar tactica din acel timpr 
are o tendinţă: către defensivă. Bătăliile se evitau pen-
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“ru a nu expune ia distrugere o armată, ce greu sar fi 
putut reconstitui, dat fiind sistemul de recrutare al 
:epocei. | 

În asemenea condițiuni, strategia este redusă nu 
imai la manevre, a căror scop nu este bătălia, și de a 
sili pe adversar să se retragă ș și să părăsească teri- 
toriu, 

4.. Manevrele strategice, din această epocă, erau 
lipsite de repeziciunea celor ce am văzut în antichitate 
şi pe care le vom vedeă, mai în detaliu, în războaiele 
napoleoniene. 

“Cauza încetinelei operațiunilor strategice, în 
această epocă, este sistemul de aprovizionare prin ma-. 
gazine (depozite). Cum magazinele erau închise în 
cetăţi, operațiunile militare se reduceau, în mod fatal, 
la războiul de asediu. 

Totuși, geniul militar al lui Turenne ne dă răz- 
boaie pline de jactivitate, de îndrăsneală şi de mişcare, 
cu rezultate decisive. 

5. Asupra bătăliei (dela Sintzheim Napoleon zice: 
„Marşul lui Turenne, în contra lui Caprara, pentru a-l 
surprinde, înainte de a se îi unit cu ducele de Bournon- 
ville, este foarte frumos”. 

Unei concepțiuni, simple, dar geniaţă, urmează o 
execuțiune repede şi în cel mai mare secret. Caprara 
este, în adevăr, surprins, “căci 'se vede urmărit de Tu- 
renne pe care-l credeă, în acest moment, la Saverna; 

Clausewitz critică atacul Tui Turenne la Sintzheina, 
pe cuvântul că nu aveă un motiv atât de: puternic de a 
riscă un atac în condițiuni atât de grele, şi mai ales 

„că scopul urmărit (de manevra lui Turenne ma isbutit ; 
cele două grupe adversare-au reușit să se întrunească. 

Noi credem — împreună cu Enrico Barone — că 
concepția operațiunei lui 'Turenne eră logică și aveă' 
un scop care valoră, cu prisosință, bătălia dela Sintz- 
heim, dacă rezultatul imaterial nu ie decisiv, rezultatul 
moral este enorm. Imperialii, deși. superiori în forţe, 
nu îndrăznesc „a trece Neckarul până 'la finele lui Au»
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gust, când primesc alte ajutoare din interiorul impe- 
riului. | 

Acest rezultat este în perfect acord cu misiunea 
încredinţată lui Turenne: 2 acoperi Alsacia. Războiul 
trebuiă să se decidă în altă parte. Din acesti punct de 
vedere rezultatele manevrei dela Sintzheim satisfac mi- 
Siunea armatei lui Turenne. (Maior Al. Lupescu, op. 
citat). | 

6. Prin operațiunile din 1674 Turenne ne dă un 
exemplu, remarcabil, de defensiva activă, adică defen- 
siva sirategică combinată cu ofensiva tactică. , 

Misiunea încredinţată lui Turenne este apărarea 
„Alsaciei. Slabul efectiv ide care dispune nu i-ar fi per- 
mis să primească lupta pe jo pozițiune aleasă și întărită, 
după obiceiul timpului său, iar retragerea continuă din 
faţa inamicului, descopereă Alsacia. 

In asemenea condițiuni Turenne ocupă o pozițiune 
de așteptare înapoia Rinului, cu intențiunea de a ataca, 
pe rând, grupele separate ale inamicului, dispunând 
față de fiecare grup de forțe suficiente, sau compen- 
sând inferioritatea numerică a forţelor prin efectul mo- 
ral al surprizei, rezultată din repeziciunea și secretul 
operațiuni. - 

Turenne repetă de trei ori această manevră: la 
Sintzheim, Ludenburg şi Enzheim, cu rezultat satistă- 
cător, de oarece efectul moral al acestor mânevre im- 
pune inamicului prudenţa de a nu invadă în Alsacia, 
până când nu Wa întruni toate forţele destinate teatru- 
lui de est. Chiar când superioritatea numerică încu- | 
rajează pe imperiali a trece Rinul, ei ezită a. âtaca pe 
'Turenne ; atât de 'mult influenţase cele trei operațiuni 
îndrăsnețe ale francezilor, în cât imperialii sunt încă 
sub impresiunea sentimentului ide inferioritate, rezul- 
tat al efectului imoral produs de ofensiva îndrăsneaţă 
a lui Turenne (Maior Al. Lupescu, op. citat). - 

„7. În execuțiunea operaţiunilor ofensive ale arma- 
tei lui Turenne observăm, mai întâi, că ele se. execută 
cu forțele întrunite ; apoi, prin repeziciunea şi secretul
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execuțiunei, asigură surprinderea ; în fine, cu toată 
repeziciunea mișcărilor fizice 'sunt menajate, econo- 
misite prin faptul că Turenne atacă întotdeauna grupul 
inamic cel mai apropiat, nu urmăreşte prea, departe. 
(Maior Al. Lupescu, 'op. citat). 

8. Situaţiunea iniţială a celor doi adversari îna- 
inte de bătălia dela Turckheim: prezintă, de o parte, 
un grup concentrat de 27000 francezi, de altă parte 
peste 50.000 oameni de trupe aliate, răspândite pe un 
front foarte întins (5 zile de marș) şi, după obiceiul 
timpului, hotărâte a se odihni, iar nu a luptă. 

In asemenea condițiuni, ofensiva lui Turenne este 
foarte logică: atacând un punct al frontului imperia- 
lilor, se asigură armatei franceze avantajul superio- 
rităţei numerice ; executând operaţiunea în cursul ier- 
nei, atunci când inamicul nu se aşteptă la această, se 
dobândeşte superioritatea morală prin surprinderea ce - 
operațiunea produce și prin nepregătirea inamicului 
de a face război iarna. (Maior Al. Lupescu, op. citat). 

9. O ofensivă! pe la sud asupra flancului stâng al 
împerialilor la Turkheim avea mai puţine avantaje decât 
o aceiaşi operaţiune pe la nord, sau asupra centrului 
aliaților. Totuși, Turenne alege prima direcţiune, 
ceeace ar părea criticabil din punctul de vedere al prin- 
cipiilor de conducerea războiului. 

Clausewitz explică această hotărâre a lui Tu- 
renne, admițând că acesta avea intenţiunea de a face 
pe imperiali să părăsească Alsacia, iar nu de a-i bate 
(a-i distruge). Clausewitz deduce această intenţiune 

- a lui Turenne din următoarele fapte: a) Turenne atrage 
atențiunea inamicului prin demonstraţiuni făcute în 
toate trecătorile Vosgilor, în timpul cât execută mane- 
vra de întoarcere ; ideci îi încunoștiinţă de această ma- 
nevră ; b) 'Turenne prelungește lupta dela Turckheim. 
până în noapte; în fine c) După luptă nu urmărește. 
cu toată energia. “Toate aceste fapte nu sar fi pro- 
dus, dacă Turenne aveă intențiunea să execute un atac 
ă fond prin surprindere şi cu rezultate decisive, şi suint 

*
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în acord cu principiile strategiei din acea epocă, când 
manevrele strategice nu aveau de scop „a asigura con- 
dițiuni favorabile pentru o bătălie decisivă. 

„Dacă nu ne raportăm decât numai la condițiunile 
in care un general puteă conduce o operaţiune, în e- 
poca lui Turenne, trebuie să tonvenim că linia de ope- 
rații și obiectivele alese de acesta erau singurele care 
corespondeau ideilor din acel timp, idei de care eră do- 
minat cabinetul regelui, ce conduceă, sau aveă preten- 
țiunea să conducă operaţiunile militare. In adevăr, în 
epoca lui Turenne predomină ideea de a face război 
fără a uză trupele, a căror organizare costă atât de 
scump. În asemenea condițiuni Turenne nu puteă aveă 
în sedere o bătălie decisivă cu rezultat decisiv, aceasta 
cerând sacrificii în oameni. Ori, dacă ar fi ales ca line 
de operaţie aceea 'dela nord, care tăiă retragerea ahaţi- 

„tor prin Strasburg, 'Turenne ar fi silit pe aceştia să pri- 
mească lupta ; ide asemenea, manevra prin centrul Vos- 
gilor mu ar ffi dat rezultate decât tot în urma luptelor 
cu cele două grupe în care se separă armata imperială, în 

urma manevrei lui Turenne. | 
In fine, nu poate fi siguranță absolută de victo- 

rie decât de partea celui ce are o superioritatea nume- 
rică foarte mare asupra adversarului. Acesta nu eră 
cazul pentru Turenne. | 

In asemenea condițiuni Turenne, având în vedere. 
că misiunea ce î se încredinţase de regele Luudovic XIV; 
eră numai de a acoperi Alsacia, alege ca linie de ope- 
rație pe aceea care, fără a impune o bătălie decisivă, 
îi permite a goni pe imperiali din Alsacia, lăsându-le 
eșirea liberă prin Strasburg, 

Dat fiind obiceiul epocei de a nu face război iarna, 
Turenne eră sigur că .o simplă ameninţare ar fi decis 
pe aliaţi să prefere de a evacuă Alsacia, decât a face 
război iarna. | ia | 

Această prevedere a lui Turenne s'a realizat, şi de 
aceea nu trebuie să vedem în bătălia tărăgănitoare dela 
Turkheim, decât numai un mijloc pentru a grăbi retra- 
gerea adversarului, iar mu un mijloc de distrugere a 
armatei acestuia. (Maior Al. Lupescu, op. citat). |
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10. Napoieon critică, în modul următor, execuțiu- 
nea în manevra dela Turckheim : 

Turenne sosește „la Belfort la 27 Decembrie ; la 
5 Lanuarie dădii bătălia dela 'T urekheim, adică. cu 9 
zile în urmă. Aceasta seste o întârziere de 6 zile. Dela 
Belfort la Colmar sunt 14 leghe. Odată trupele întru- 
nițe la Belfort, manevra este Idescoperită, numai eră 
de pierdut niciun moment. Dacă Turenne mergeă cu 
mai mulță; repeziciune, ar fi obținut mari rezultate. 

Toate trupele inamicului, răspândite în cartierele 
lor, au avut, totuși timpul să se întrunească, astte! că 
pe câmpul dela Colmar el găsește toată armata intru 
mită ; trebuiă, totuși, 'să previe această întrunire. Cu a- 
această ocaziune Turenne arată mai mult talent în 
conceperea acestui plan decât în execuțiunea lui (Din 
op. câtat de imaior Al. Lupescu ). 

-11. Ținând seamă de influența, mediului și mijloa- 
celor epocei, trebuie săi recunoaştem că această pen- 
ultimă campanie a lui Tunenne este un exemplu din. 
cele mai frumoase de perseverenţă, (de activitate şi de 
spirit ofensiv ; un exemplu clasic de defensivă activă pe 
un teatru secundar de operațiune. 

El are o misiune curat defensivă și forțe cui mult 
inferioare aliaţilor ; şi, totuşi, în puterea reputaţiunei 
sale și a luptelor dela Sintzheim şi Enzheim — re- 
zultate din conducerea sa esențialmente ofensivă — 
reușește să oprească pe adversar dela orice operațiune, 
până la sosirea anotimpului înaintat. Abia primeşte, 
aipoi, ajutoare, în mijlocul iernei, el , în contra obiceiu- 
rilor timpului, se întoarce neaşteptat pe teatru de război 
și silește pe adversari a părăsi Alsacia, prin a mişcare 
din cele mai îndrăsnețe, deşi nu-i scutită de orice cri- 
tică. (Din 'op. kitat de Imaior Al. Lupescu). 

RĂZBOAELE LUI FREDERIC (1740-1786). 

Provincia dintre Vistula și Niemen purtă numele 
de Prusia încă din perioada barbară. Poporul! :aces- 
tei provincii eră slav şi se germanizase după cru-.
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ciate. Cu timpul se mai mări cu Brandeburgul și la în- 
ceputul secolului: XVII lo găsim cu titlul de „Electora- 
tul de Brandeburg””, fiind condus (de către un elector. 
Celdintâi elector de Brandeburg: și duce de Prusia este 
Albert Frederic, (1618), dintr”o ramură a familiei Ho- 
henzolern. din Franconia. 

In fine, după alți 2—3 electori, din aceiași ramură) 
2făsim, la 1700, pe Frederic I; intitulat pentru prima 
oară „Rege al Prusiei”. 

In acest timp, Germania eră împărțită în foarte 
multe state, urme ale feudalității, şi din această cauză, 
nu puteă să ajungă o putere mare europeană. Cassa 
de Austria înglobase mai multe provincii sub ea şi 
luase înaintea Germaniei ca putere europeană. Ideia 
de unitate a Germaniei pluteă în aer, dar deocamdată 
Prusia ru puteă încercă realizarea ei, deoarece nu eră 

- destul de întărită în interior. | 
Frederic Wilhelm I-iul, pentru a asigură regatul 

scontra încercărilor din afară și pentru a-i da timp să: 
se întărească în înterior, organiză armata sa pentru 
defensivă, înființând Landwehrul, adică o miliţie na- 
ţională, pe lângă cei 30,000 oameni din armata per- 
manentă organizaţi încă dinainte de către predecesorul 
său Frederic, (1620). 

| Landwehrul aveă însărcinarea să complecteze gar- 
nizoanele cetăților și să ajute armata permanentă, însă 
numai în interesul țării. Instrucţia acestei armate eră 
încredințată ofiţerilor activi și se făceă Dumineca câte 
4 ore. 

După dezastrul dela lena fixându-se Prusiei efecti- 
vul pe care aveă dreptul a”l ţine sub drapel, a fost ne- 
voită a recurgie din nou la Landwehr, pentru a mască 
mărirea efectivului. 

Intre 1713—1740 găsim pe Frederic 1 intitulat 
„al.Il-lea rege al Prusiei.. Harnic şi econom. A căutat 
să înflorească comerțul, industria și agricultura ; dar, 
pentru aceasta, a spus că mai întâi-are nevoie de o. 
armată tare ; de aceea a luptat mult pentru tăria ar- 
matei.
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FREDERICIII. 

Fiul lui Frederic I, pe lângă gustul şi talentele sale 
literare şi filozofice, eră mare general, mare om de 
stat şi fără frică în faţa pericolelor. 

In afară de Prusia niciunul din celelalte state ger- 
mane frământate de lupte religioase, de slăbiciunea 
politică internă, nu ar fi fost în stare să dobândească. 
o hegemonie, fie impusă, fie -acceptată , asupra state» 
lor germane. Această problemă de integrare națională 
nu puteă s”o îndeplinească decât numai Prusia. 

La suirea pe tron, Frederic găseşte repatul său 
încă 'mic, ca întindere, fără fruntarii determinate, dar 
destul de bine organizat și întărit economiceşte, pentru 
a puteă încercă realizarea aspirațiunilor de integrare 
națională a statelor germane. 

EI îşi propune să convalideze regatul Prusiei prin 
întinderea teritoriului în detrimentul Austriei, pentru 
a puteă căpătă rangul necesar în concertul statelor ger- 
mane, prin prestigiul militar și politic. 

Această hotărâre aduce războaiele lui Frederic, 
grupate în două serii. 

Prima serie de războaie a avut loc dela 1740 la 
1748, când au avut loc următoarele evenimente prin- 
cipale. 

Frederic al Il-a intră, cu armata, în Silezia, pe 
care o ocupă cu multă înlesnire, (1740, Decembrie), 
afară de împotrivirea ce găsi în faţa. câtorva cetăţi; 
iar, apoi el intră în Breslau (3 Ianuarie 1741). 

In primăvara anului 1741, (10 April), avu ioc bă- 
tălia dela Mollwitz, aproape de Brieg. 

Prusienii erau cu mult superiori în infanterie ; însă) 
inferiori în cavalerie. . 

Cavaleria austriacă șarjează aripa dreaptă pru- 
siană, pe care o puse pe goană, încât însuși regele 

sugă. 
Contele Schwerin și prinţul Leopold sfărâmară 

atacurile austriacilor prin focurile puternice ale in- 
fanteriei lor.
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Austriacii trebuirăl să se retragă și Brieg: - ca- 
pitulă. Ă - 

După bătălia dela Molwitz, Frederic se hotărăşte 
să-și facă aliați. Astfel, semnă tratatul dela Breslau, 
(5 lunie 1741), cu Franţa şi cu Bavaria, 

Concepu planul de desmembrare a Austriei ; ho- 
tări să ajute Saxonia şi Bavaria şi să smulgă Boemia 
și Moravia. Frederic se văză, atunci, șeful unei confe- 
deraţiuni de state germane, zădărnicit însă de Austria.. 
Populaţiunea Sileziei primi administrația prusrană. 

Maria Tereza ţineă să! anexeze Bavaria, şi să reiă 
Silezia, Alsacia şi Lorena, | 

Franţa intră, oficialmente, în război. 
Frederic al II-a încheie, de iastădată, o alianţă o- 

fensivă - împotriva Franţei și intră în campanie: in- 
vadă Boemia cu fo armată| de 80,000 oameni. Austriacii 
HI se opuseră.i. | | 

Frederic luă dispiozițiuni strateglice admirabile : îm- 
piedecă reunirea armatelor saxonă și austriacă, — pe 
care le puse în dezordine. Cavaleria prusiană repurtă, 
de astădată, la Hohen Friedberg) io -victorie strălucită 
(4 lunie 1745).. IE 

Cartierul de iarnă fă mutat din Boemia în Si- 
lezia, | 

Noui lupte avură loc. Apoi Frederic ocupă Lipsca: 
și Dresda. 

Austriacii, sfătuiți de englezi, semnară tratatul 
dela Dresda, (25 Decembrie 1745), — ca unii ce greau 
învinşi şi în Italia, în acelaș timp. | 

Frederic al Il-a recunosci ca împărat pe Francisc 
l-iul, soțul Mariei Tereza. 

lar, în 1748, pacea generală idela; Aix la Chapelle 
confirmă stipulaţiunile prevăzute în pacea dela Dresda. 

A doua serie de războaie a fost războiul de 7 
ani, (1756—1763), purtat de Frederic contra Austriei 
susținută ide Franţa, de unele state germane, de Prusia 
și de Suedia. Frederic este ajutat de Englitera' cu 
bani... El hotărăște să; atace repede pe fiecare în parte, 
pentru a nu le da timp să se pregătească, începând cr
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inamicul cel mai apropiat: Saxonia. Astfel au luat naş- 
tere următoarele bătălii principale. 

Operațiunile din 1757. 

Situația militară şi proecte de operațiuni, La în- 
ceputul lui August. 1756 Austria aveă 30.000 oameni 
la Praga, sub Browne şi 20 mii la KOniggrătz/sub Pico- - 
lomini. Saxonia aveă 18,000 ioameni răspândiţi în di- 
ferite sarnizoane, grosul la Dresda, 

Frederic are 120,000 oameni dislocați astiel: 20 
mii în provinciile dela nord, 130 mii în Silezia, 70 mii 
între Magdeburg și Kustrin. 

Frederic, mobilizat mai dinainte şi cu armată mai 
bună, voeşte să înceapă războiul din 1756 înaintea 

mobilizării şi concentrării adversarilor și să ocupe Sa- 

xonia, silind-o a se retrage din coaliție, apoi să ocupe 

Boemia pentru a obține următorul împătrit avantaj: 
a'şi “mări armata cu contingentul saxon; a înlăturăi 

formarea coaliţiei prin efectul moral al unei prime 
calmpanii fericite și a face ldin Boemia baza sa de ope- 

raţie pentru campaniile viitoare, sau cel puţin a se 

apropiă de munţii Boemiei, în fine, a ozroi feritoriul 
Prusiei de neajunsurile războiului și ia se folosi de re- 
sursele bogate ale Saxoniei. 

Poziţiunile dela Pirna fiind tari, Frederic blo- 

chează armata saxonă la Pirna, pentru a o face. să se 

predeă prin blocare. 
Corpul austriac Browne înaintează până la Bu- 

din. Frederic trimete un corp de observaţie la Aussig! 

sub Keith (20:000). Rămâne la Pirna 44 mii pru- 

sienii. ” - | 

- Imaintarea lui Browne tătre nord, face pe Frede-;, 

ric a menge cu 10,000 ioameni în ajutorul lui Keith, și 

“a da băţălia dela Lawositz (1 Octombrie), în contra 

forţelor egale austriace. 
Browne se retrage distrugând podurile după E- 

ger ; Frederic rămâne la Lawositz în observare. 
La mijlocul lui Octombrie Browne încearcă: a de- 

blocă, din nou, pe saxoni ; însă prusienii se opun, la
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“timp, ocupând și lagărul părăsit de saxoni, care tre- 
cuse pe dreapta Elbei pentru a se întruni cu: Browne. 

Invaziunea prusienilor în Saxonia se face la 29 

August, cu 64 000 oameni, pe 3 linii de operaţiune şi 

anume : 
a) Trupele dela Magdeburg, sub ducele de Brun- 

swick, prin Leipzig—Borna—Chemnitz—Pirna. 
b) Trupele din jurul Berlinului, sub comanda re- 

gelui, prin Wittenberg-stânga Elbei-Dresda. 
c) Trupele dela Francfurt-Kustrin, sub Bevern, 

prin Bautzen-Staipen-Piina. 
Trupele din Silezia, (30,000), sub ordinele lui 

Schwerin, trebuiau să între în Boemia' pentru a men- 
ține, aci,.prin demonstrațiuni cele două corpuri aus- 
triace din Boemia. | 

In fine, 20,000 prusieni sunt lăsaţi ca trupe de 
observaţie în Prusia orientală, contra ruşilor, iar 6000 
la nordul Pomeraniei contra suedezilor. 

Trupele dela Magdeburg Și cele dela Francturt a- 
jung la Pirna la 4 Septembrie, unde armata sâxonă 
se închisese întrun lagăr întărit. Saxonii strânși în- 
tre Pirna şi Elba capitulează, la 15 Octombrie, și sunt 
încorporaţi în armata prusianăl. 

Operațiunile din 1757. 

Situația militară şi proecte de operațiuni. Armata 
prusiană, — 115,000 oameni, — se găsea dislocată 
în cartierele de iarnă astfel: | 

La Chemnitz, 19000, sub principele de Anhalt. 
La Dresda, pe stânga Elbei, 38.000, sub ordinele 

directe ale regelui. 
La Zittau, 25000, sub Bevern. 
In Silezia, (Landshut-Glatz), 33000, sub Sch- 

werin. 
Afară de aceasta, 25000 observau în Pomerânia 

pe rusi şi pe suedezi ; iar 40000 ocupau diferite ce- 
tăți și garnizoane.
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„Im fine, o armată anglo-germană apără Hano- 
vra cu 45000 oameni. 

In total 225.000 oameni. 
Aliaţii dispuneau de (300,000 oameni şi anume: 
Austria: 110.000 oameni, în Boemia şi Moravia, 

sub :ducele de Lorena, grupați âstfel: 27,000 sub Daun 
la Kâniggrâtz, 23,000 la Reichenberg-Niemes, 40 mii 
Browne, între Praga-Budin-Aussig, 25,000 la Pilsen 
și Egra, iar restul în Moravia şi Silezia. 

O armată franceză, 250,000, sub prințul de Sou- 
bise, trebuiă să se unească cu alte 25.000 trupe ger- 
"mane în Turingia (Erfurih-Weimar),. 

O armată rusă 60,000 şi suedeză 15.000, puteă 
intră în acțiune către finele campaniei. 

Armata franco-bavareză, 70,000, destinată ă o- 
peră în Hanovra, sub ducele d'Estre ; acestei masse se 
puteă opune armata anglo-germană din Hanovra. 

Frederic, bazat pe împrăștierea forțelor adversa- 
rilor, și pe intrarea succesivă în acțiune a primelor 3 
masse inamice, își propune de a invadă Boemia, â bate, 
aci, armata austriacă, înainte de sosirea armatei franco- 
bavareză în Saxonia, a se întoarce, apoi, asupra 'aces- 
tei din urmă armate, rămânând a luă ofensiva, către: 
finele campaniei, în contra armatelor ruse-suedeze 
care nu puteau sosi pe teatrul de operaţie înainte de 
mijlocul toamnei. 

Austriacii se decid, la început, a luă ofensiva în 
Saxonia și Silezia, pe patru linii de operaţii, pornind 
dela Egra, Budin, Reichenberg şi Olmiitz (K5nig- 
graetz)., In acest scop se dislocă trupele și se organi- 
zează magaziile înaintea celor patru grupuri lângă fromn- 
tieră. 

Mai în urmă consiliul de război preferă planul du- 
celui de Lorena, ide a luă ofensiva cu grosul forțelor, 
pe 2 direcțiuni, în Saxonia și Lusacia, şi cu un deta- 
şament de trupe ușoare în Silezia. 

Ministrul Kaunitz decide, în fine, a amână ofen- 
siva până ce armatele aliate vor sili pe Frederic ca să'și 
împrăștie “forțele.
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: Insă, magaziile şi trupele rămân dislocate cum 

fusese dislocate în vederea ofensivei. o. 

Desfășurarea operațiunilor. Frederic invadează! în 
Boemia pe patru linii de operaţie: 

Corpul Anhalt dela Chemnitz spre Komotau, 
Corpul regelui dela Dresda spre Aussig, 
Corpul Bevern dela Zittau spre Turnzu, 
“Corpul Schwerin dela Giatz spre KOniginhof, prin 

Nachod. - - 
Principele de Anhalt, după ce menține, prin de 

monstraţiuni, corpul austriac dela Egra, trece muntii 
și amenințând corpul austriac Browne, înlesnește der 
buşarea corpului regal, cu care se întrunește, trece 
Egerul la Budin, și locupă magazinele austriace de aci. 

La 2 Mai, aceste două corpuri prusiene ajung în 
faţa Pragei, pe Stânga râului Moldau ; tot aci -se retrag: 
şi cele două corpuri austriace care le făceau faţă. 

- Im acest timp corpul prusiac Bevern atacase corpul 
austriac Konigsek dela iReichenberg, (20 Aprilie), care 
se retrage pe o piozițiune foarte tare la Liebenau. KO- 
niggsek, -amienințat; însă, de înaintarea corpului pru- 
sian Schwerin dela KOniginhot către Turnau, se re- 
trage la Praga, 3 Mai. 

Bevern şi Schwerin se întrunesc la Jung-Bunzlau, 
ocupă imagaziile austriace, însă; nu ipot trece Elba, la 
Brandeis decât numai la 4 iMai, trebuind a repară po- 
Xdurile distruse de austriaci. a 

La 4 Mai 1757 austriacii au întrunit, la Praga, 
70000 de oameni. Situaţia lor, între cele două: grupe: 
prusiene, din faţa Pragei. (45000), şi dela Brandeis, 
(40000), separate de două cursuri de apă, Moldau şi 
Elba, și depărtare de 30 km., le-ar fi permis să bată, 
pe rând, aceste grupe, cu avantajul superiorităţei nu- 
merice. A | : 

„Cu toate acestea,. austriacii sunt în neputinţă de 
a profită de avantajele situațiunei lor, din cauza de- 
presiunei morale în care se-găseaui generalii, surprinși 
de ofensiva lui Frederic, şi trupa decimată prin dezer- 
tări şi eforturile marșuriloi de retragere, și demorali= 
zată de o retragere din faţa inamicului, fără săi fi
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rezistat un singur momeat. (Maior Al. Lupescu, op. 
citat). 

- -- O asemenea stare de demoralizare vom mai în- 
tâlni la francezi în 1870.) 

Manevra dela Praga. . 

La 4 Mai armata prusiană eră în două grupe: 
45000 lângă Praga, pe stânga lui Mioldau ; 40000 la 
Brandeis, pe dreapta Elbei; — iar austriacii aveau: 
70000, sub ducele de Lorena la Praga, pe maiul drept 
a lui M oldau. -Daun, în marş, cu 27000 dela Kânig- 
grâtz spre Kiolin-Praga; Mai aveau încă un grup de 
15000 în :Moravia, sub Nadasdy. 

Frederic se decide a da o bătălie, atacând pe aus- 
triacii dela. Praga, înainte de sosirea lui Daun, care 
ar. fi pus în faţa. lui Frederic 95,000 oameni și o ce- 
tate, 

in acest scop, Frederic lasă în stânga lui Moldau 
20000 oameni, sub ordinele lui Keith şi în noaptea de 
dela 4—5 Mai trece cu restul de 25000, iMoidau pe 2 
poduri la 2 km.. mai sus de Praga. 

In seara de 5 Mai regele se află la; Crimitz, ia 
corpurile întrunite Schwerin şi Bevern, (40000), | au 
trecut Elba. 

La. 6 Mai cele două grupe prusiene, (63000), se 
întrunesc la Prosick, în faţa lagărului austriac. | 

Ducele de Lorena destășură 60000 oameni pentru - 
luptă, lăsând 10000 în Praga. 

“ Frederic atacă aripa dreaptă ăustriăcă, unde tere- 
nul <ră mai favorabil atacului infânteriei şi căvăle- 
reii. 

Infanteria austriacă este atacată de front şi în 
flancul stâng de infanteria prusiană, în flancul drept 
și în spate de cavalerie. Cavaleria austriăcă, deşi supes 
rioară în număr, fu gionită după câmpul de luptă de. 
cavaleria prusiană, 

1) In „Debacle“ de Zolla se poate vedea bine starea din (870,
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Austriacii, bătuţi, se retrag; parte în Praga, parte 
pe la sud, (Sozawa), către corpul lui Daun. . 

Austriacii pierd 12,000 imorţi și :4000 răniți și pri- 
zonieri ; iar prusienii pierd 12000 morţi şi răniți, 1500 
1500 prizonieri. 

Frederic blochează Praga. 

Bătălia dela Kollin. 

Situația militară şi primele dispozitiuni. Ducele de 
Bevern, cu 25000 oameni, eră trimis de Frederic să 
observe pe Daun şi să-l împiedice de a veni spre 
Praga. 

Daun, întrunindu-se cu forţe noui, respinge pe Be- 
vern, în ziua de 12 Mai, dela Pichau la Kollin. 

Bevern ocupă pozițiunea dela Kollin, iar Daun îna- 
intează prin Gintitz și Krichenau până în apropriere 
de Kollin. | 

Frederic, văzând pericolul, pleacă dela Praga cu 
o parte din trupe, şi în ziua de 14 se reunește cu:tru- 
pele lui Bevern, instalându-se cu dreapta la Malohtiiz 
și cu stânga la Kaurzim, așteptând, aci, în zilele de 
15—16 Mai, sosirea trăsurilor cu hrana dela Nim- 
burg şi un detașament de '8 batalioane şi 6 escadroane 
dela Praga. 

Sosind alimentele, în ziua de 17, Frederic por- 
nește să ocupe malurile dela Suchdol, chiar în acea 

„zi ; dar, în aceiași zi, Daun ocupase o poziţie cu dreapta 
pe Chotzenutz şi stânga pe Swoyschitz, așă că drumul 
dela Kaurzim la Suchdol eră închis pentru Fre»- 
deric. 

Frederic schimbă proiectul și execută un „marş 
pe linii prin 'ocolire la stânga, în direcțiunea Nimburg, 
astfel că Planian se găsește înaintea stângei de ca- 
valerie ; iar dreapta către Kaurzim. 

Daun schimbă pozițiile în timpul nopţei, sprijinind! 
dreapta de Krezor; corpul dela stânga, (Nadasdy), 
îl trece înapoi pe înălțimile din apropriere de Kirezor, 
iar cavaleria saxonă o instalează în apropriere de Ra 
dowesnitz.
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In dimineața de 18, ne mai existând austriaci, pe 
pe prima poziţiune, Frederic schimbă (direcția marșu- 
lui tot către Suchdol.1) 

Când capul coloanei lui Frederic atinge Planian, 
atunci se descoperă armata austriacă pe înălțimile din- 
tre Krezor şi Brezan. . 

Trupele lui Daun erau aşezate, aci, pe două linii, 
cu front acoperit de localităţi şi de defileuri, în parte, 
inaccesibile. . 

Artileria eră dispusă pe front, astfel. ca să poate 
bate toate acele defileuri, 

Frederic își propune să ocupe numai înălțimile. 
In acest scop, oprește capul coloanei la Novimiest, şi 
împinge avangarda până la Slatizluntz ; iar el, după 
ce recunoaște poziţia, hotărăște astfel: 

Ziethen, va înaintă cu avangarda către Kollin, va 
ataca cavaleria lui Nadasdy, va acoperi stânga ar- 
matei și va susține atacurile pe care le va da această 
aripă. 

Grosul armatei, va continuă marșul pe trei co- 
loane, până ce capetele coloanelor vor trece de dreapta 
inamică, (cam în dreptul localităței Krezor), după care, 
um detaşament din linia II compus din. 3 batalioane 
grenadieri, 2 regimente și încă 5 escadroane, (sub ge- 
neral Hulsen), va ataca posturile înaintate din taţă lo- 
calităţii Krezor şi va prelungi, spre stânga, până ar 
proape de pădurea 'Radowesnitz, 

In acest timp, grosul armatei își va continuă mar- 
şul în aceiași direcţie și va susține pe generalul Hul- 
sen în caz ide respingere, Sau, dacă el reușește, batalioa- 
nele coloanei din stânga vor înaintă, spre dreapta, 

austriacă, căutârțd a o respinge. 
Cavaleria, se va formă înapoia stângei, ca să poată 

susține, la nevoie, pe Zeithen, sau infanteria, și să: 
ajute, printr” o şarje puternică, isbânda infanteriei. 

„Se mențin, la dreapta, 10 escadroane, pentru a 

se opune încercării inamice către acel punct. 
Din aceste dispozițiuni se vede că Frederic voeşte 

  
1) A se consultă ordinea de bătae dela Kollin anexată la planşe.
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să lovească şi să învăluiască, cu stânga sa, întărită; 
succesiv, dreapta inamică | 

In acest timp, generalul Nadasdy aşează cavaleria 
sa pe mai imulte linii, la Kutlierz, astfel că frontul său 
tace un unghi intrând față de frontul armatei. 

__La orele 2 d. a., icapetele coloanelor lui Frederic 
sosesc la înălțimea lextreniei drepte ia austriacilor. | 

„ Ziethen se desfășoară la stânga lui Hulsen ; iar 
restul armatelor continuă imarșul 

Austriacii deschid focul de aitilerie, dar fără efect 
din cauza distanţei mari. Prusienii nu răspund cu ar- 
tileria. Infanteria lui Hulsen se ridică pe înălțimi, se 
ajruncă asupra, infanteriei austriace dela Krezor și ocupă 
localitatea ; iar austriacii se retrag, parte în pădure, 
parte spre rezerva saxonă, | 

Hulsen reformează trupele şi se pregătește să a- 
tace pădurea, ; dar, observând! lo linie inamică dela pă- 

" xdure până înapoia localităţii Krezor, oprește înaintarea, 
de teama de a nu 'fi întors, deoarece grosul armatei eră: 
mult înapoi. | | 

In acest timp, Ziethen atacă pe Nadasdy și îi.res- 
pinge o parte către Kollin şi o parte către Radowes- 
nitz ; dar, în acelaș timp, flancul drept al lui Ziethen, 
fiind ameninţat de bateriile şi infanteria austriacă din, 
pădure, este silit a reveni în prima poziţie. 

In timpul când avangarda lui Frederic se angajase 
cu aceste lupte, cu rezultate promițătoare „grosul arma- 
tei pierzând din vedere concertul luptei, își trece vre- 
mea cu amănunte de execuție și astfel se produce ur 
mătorul eveniment dezavantagios pentru Frederic. 

Frontul austriac, fiind presărat de localităţi şi cul- 
turi mari, croații, ascunși în grupe 'mici, au deschis foc 
de infanterie asupra grosului coloanei cauzând, din 
când în când, câte o rănire. 

Aceasta face ca un comandant din mijlocul gro- 
sului coloanei să: trimită fun batalion pentru a depărtă 
pe croați. Acest ibatalion (Bornstedt), desfășurându-se, 
a făcut să se creadă de celelalte batalioane din urmă 
că se începe (desfășurarea ordonată de Frederic, şi 
astfel batalioanele următoare fac front dând forma
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unei: linii oblice pe care s'au aliniat, apoi, următoarele 
batalioane. Din acel iincident s'au născut -patru lupte 
izolate pe înălțimile pozițiunei dela Kollin, unde in- 
fanteriă -prusiană! a- desfăşurat multă bravură şi a lup- 
iat până noaptea fără niciun rezultat practic. 

În timp, cânid jse petreceau aceste lupte izolate, ba- 
ialioanele din grosul coloanei, care trecuseră înainta 
de a se desfășură batalionul Bornstedt, continuaseră| 
marșul pentru a susține pe generalul Hulsen, produ- 
cându-se, astfel, un imare interval între trupele g grosului 
coloanei. | 

Dreapta prusiană, după oarecare succese, pe înăl- 
țimile poziţiei, a fost respinsă. 

In acest timp generalul Hulsen, încurajat de so- 
sirea batalionelor grosului, reeă atacul asupra pădu- 
rei, respinge trupele de aci; însă, sosind noui întă- 
riri, austriacii reușise a dia î înapoi stânga lui Hulsen. 

Generalul Daun, văzând atacul prusienilor dela 
stânga și depe front, crede situațiunea pierdută, și 
ordonă retragerea. Insă, comandalnții în subordine, a- 
vând: credinţa în succes, se mențin pe poziţii, resping! 
pe prusieni de pe uneie poziţii și aruncă a parte din 
cavalerie asupra spatelui prusienilor. 

Această. situațiune produce panică la unele trupe 
prusiene şi astfel se produce retragferea independentă) 
a. unora din corpurile lui Frederic. Altele intervin pen-. 
tru restabilirea situațiunei și îşi vând scump viaţa: 
Insuși Frederic se pune în capul unei șşarje de infan- 
teriei ; însă, înfrângerea inu se mai poate înlătură, 

“Stânga şi centrul prusian sunt silite să părăsească) 
câmpul de bătaie şi să se retragă, în dezordine, spre 
Nimburg ; după care, apoi, se retrage și dreapta, care: 
susțineă lupta necunoscând situațiunea generală. 

“Prusienii pierd 137000 morți, răniți şi prizonierii. 
Austriacii pierd circa 16000 oameni. 

e 
-* % 

„1... Marşul.de flane al prusienilor, în fața, poziţiei 
austriace dela Kollin, s'a executat la distanță mai mică! 
ca 5000 pași, cum prevăzuse Frederic în instrucțiuni, ..
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Acest 'marșş a fost, tot timpul, neliniștit de focurile 
de armă ale infanteriei austriace şi a artileriei care, o- 
cupă satele din faţa poziţiei. Din această cauză, fără 
ordin, coloana s'a desfășurat prea. ide timpuriu, aşă: 
că intențiunea de a învălui dreapta austriacă nu sa, 
putut împlini. | 

___2. Dela satul Planian, Frederic sar fi putut în 
dreptă, cu succes, asupra aripei stângi austriace; dar 
a preferat a defilă ziua, de vederi, prin faţa anmatei. 
austriace în poziţie. 

3.. Retragerea începe spre seară; austriacii nu 
urmăresc. Frederic, complect deprimat, se retrage la 
Praga. De aci, în Saxonia, și operațiunile urmează, 
în Turingia și Silezia. 

Dela Kollin la Rosbach. 

Trupele, bătue la Kollin, se retrag în dezordine 
până la Nimburg, apoi la Lissa. 

Frederic se hotărăște a evacuă Boemia ; însă, 
voește a rezistă pe Elba, până va strămută magaziile 
dela Leitmeritz, în Saxonia, 

La 21 Iunie întrunește toate forțele sale între 
Brandeis-Lisa ; însă, văzând că nu este urmărit, lasăi 
pe fratele său, (prrințul Enric), cu 10000 oameni pen- 
tru a acoperi magaziile dela Zittau ; iar el, cu: 55000 
oameni, acoperă Leitmeritz, pe malul stângi al Elbei. 

Austriacii abia la 1 Iulie trec Elba la Brandeie, 
cu toate acestea norocul îi favorizează. 

Prințul Enric ocupă, la mijlocul lui Iulie, poziţia 
dela Leipa, care acoperea, de flanc, magaziile dela 
Zittau, și îl puneă în legătură cu Frederic (Leitme- ritz). 

Forţele prințului Enric erau însă prea mici, pentru a atrage pe austriaci în laceastă; direcție 
Ducele de Lorena demonstrează, cu puţine forțe, în fața poziţiei dela Leipa ; iar, cu grosul armatei sale,
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înaintează prin Gabel la Zittau, unde ajunge la 22 
lulie şi bombardează magaziile prusiene. 

| Prinţul Enric, prevenit, prea târziu, aleargă spre 
Zittau, pe drumurile foarte grele din munți ; însă a- 
junge prea târziu şi e silit a ee retrage la Bautzen, 
unde sosește și regele, la 29 Iulie, după ce evacuase 
magaziile din Leitmeritz. 

In acest timp ruşii ocupaseră Prusia orientală, dar 
au constituiau încă un pericol pentru Frederic, fiinid | 
dprea depărtați. 

Armata franco-bavareză, bătuse armata anglo-ger- 
mană şi puteă să se îndrepte fie spre Magdeburg-Ber- 
lin, fie spre Saxonia ; totuși, io schimbare adusă în co- 
mandamentul acestei armate dădă naștere la. o întâr- 
ziere, favorabilă, pentru armata lui Frederic, 

Armata franceză a prințului de Soubise eră pe 
cale de a se întruni în “Turingia cu armata germană 
de aci, comandată! (de Hildburghauser, 

„Aceste armate, întrunite, puteau operă în scurt 
timp fie spre Berlin, centrul politic, fie spre Dresda , 
centrul operațiunilor lui Frederic. 

Frederic se află, cu 58000 oameni, la Bautzen, în 
faţa ducelui de Lorena, ce dispuneă de 80000 impe- 
riali. Armata lui Frederic eră acoperită spre Turin- 
pia, (Erfurth-Weimar), de prințul de Anhalt cu 8000 
oameni pe linia Elbei. 

Frederic se decide a luă ofensiva contra ducelui 
de Lorena, sperând a”l bate înainte de sosirea armatei 
francoigermane, şi a se îndreptă, apoi, contra acestei 
din urmă armate, după ce va fi respins pe imperiali. 
în Boemia. 

Prinţul de Anhalt urmă să observe pe franco-ger-: 
mani. 

Manevrele repetate de Frederic, între 16—20 Au- 
gust, nu reușesc a face pe ducele de Lorena să pri- 
mească o luptă în teren deschis. Imperialii, superiori; 
în număr, (80000), ocupă pozițiuni foarte tari, pe 
care Frederic nu le pioate atacă cu efectivul mult infe- 
rior al armatei sale (58000). ,
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In -acest timp armata franco germană, (Soubise 
și Hildburghausen), se întrunește la Erfurth, (50000), 
se pregăteşte să intre în cantonamente de iarnă. 

Frederic, neputând atrage în luptă pe ducele de 
Lorena, se decide a luă ofensiva contra franco-germa- 
nilor, care, prin întrunirea şi aproprierea lor de Saxo: 
nia, devenise periculoși. -. | 

In acest scop, Frederic lasă pe Bevern, (40000), 
cu misiunea. a ține de front armata ducelui de Lorelna, 

- Și, în caz când acesta ar înaintă, a o manevră, atră- 
gtândo spre Silezia, (Breslau) ; adună, apoi, la Dresda 
o massă de '26000 oameni, (Frederic 18000 şi Anhalt 
8000), cu care ajunge la 12 Octombrie la Ertfurth. 

Armata franco-grermană, care înaintase până la: 
Elster, se retragie dinaintea prusienilor şi părăseşte: 
Turingia prin Gotha-Eizenach. 

| La 15 Septembrie Bevern se retrage spre Silezia, 
urmărit de ducele de Lorena, care lasă pe Marshal! 
cu un corp la Bautzen, spre a acoperi comunicațiile. Um 
corp de partizani, sub ordinele lui Haddig, ameninţă. 
teritoriul Prusiei și Berlinul. 

| Rușii bat la Gross-Jăgerndorf, (30 August), gru- 
pul prusian ce li se lopuneăi de generalul: Lewaldt. 

Englezii încheie cu ducele de Richelieu o con- 
vențiune pentru încetarea ostilităților. 

Armata franco-germană se găsește la Eisenach. 
Așă, dar, teritoriul Prusiei este ameninţat pe la sud: 

de Haddig, pela est de ducele de Richelieu, care. ame- 
nință și flancul armatei lui Frederic, 

Rușii sunt încă ideparte de Oder ; austriacii sunt o- 
cupaţi în Silezia. 

Frederic doreşte să aibă libertatea de a continuă 
"manevra contra franco-germanilor. In acest scop, dis- 
pune: 35000 oameni, sub ducele de Brunswig-către 
Faiberstadt, pentrit a iobzervă pe Kucele de Richelieu, 
iar 6500 eameni sub pricipele d'Anhalt, la Leipzig, 
pentru a protejă Saxonia şi a se opune incursiunilor: 
lui Haddig, 

Regele rămâne cu 20000 oameni la Erturth, de 
unde întreprinde cu cavaleria lui Seydlitz mai multe
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surprinderi asupra detașamentelor înaintate ale arma- 
tei franco-germane. Mai târziu, informat de înain- 
tarea lui Richelieu, către sud, și a lui Haddig către 
nord, se retrage în câmpul întărit dela Butistadt, (28 
Septembrie), pentru a'şi acoperi, mai bine, flancul 
drept, a fi în aproprierea celor 2 detașamente ale 
sale şi a atrage pe ffranco-germani în (Turingia. 
„La 23 Octombrie rușii se retrag, fiind reclamaţi. 

de evenimentele politice ce se desvoltau în Rusia. 
(Impărăteasa Elisabeta grav bolnavă). 

Ducele de Richelieu, invitat de regele Franţei să 
evite bătălia decisivă, rămâne în complectă pasivitate, 
refuzând, pentru moment, să dea chiar ajutorul cerut 
de principele de Soubise. | | 

Haddig, invadează Prusia, ocupă la 16 Octombrie 
câteva ore Berlinul, și ridică o contribuțiune de război. 

La aproprierea detaşamentului Anhalt se retrage, 
urmărit de acesta prin Kottbus ; dar scapă armatei lui 
Frederic, ce alergase prin Leipzig-Torgau la Hertz- 
berg, pentru a -i tăiă retragerea, 

In urma acestor evenimente, pe teatrul de ope- 
- raţie găsim, la 23 Octombrie, următoarea situaţie : 

Armata 'franco :gjermană, primind ajutoare dela Ri- 
chelieu şi încurajată (de retragerea lui Frederic, intră! 
în Turingia şi trece Salle cu intențiunea de a merge 
spre Elba, In fața ei se găsește numai Keith, la: 
Leipzig, cu 4000 prusieni. 

Detaşamentul Brunswig este la Magdeburg în fața 
ducelui de Richelieu. 

In Silezia Bevern se găsește sub zidurile cetăţei 
Schweidnitz. . 

Frederic se găseşte la Hertzberg cu 20.000 de 
oameni. 

„Frederic se decide pentru direcțiunea Sale spe- 
rând să poată distruge armata lui „Soubise într?o, 
bătălie decisivă. 

In acest scop el concentrează, în zilele. de 26 — 
128, la Leipzigi, o massă (de 24000 ooameni (D. Brun- 
schwig, P. Anhalt, Keith și grupul regelui),
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Bătălia dela Rosbach. 

Armata franco-giermană trece înapoia Sallei, dis- 
putând trecerile dela Weissentels și Merseburg. 

La 30 Octombrie Frederic demonstrează cu. a- 
vantgarda sa în faţa celor 2 poduri, pe când Keith 

- surprinde trecerea dela Hall, 
Franco-gtermanii, ameninţaţi în flancul stâng, se 

retrag, distrugând podurile și ocupă o poziţiune la 
Mucheln cu frontul către Weisenfels. 

Armata prusiană trece Salle în trei colooane pe 
cele 3 poduri (reparate) şi se întruneşte, la 3 Noem- 
brie, la Braunsdortf, pe flancul poziţiunei inamice. 
Regele se hotărăște a atacă. 

In ziua de 4, aliaţii schimbase poziţia între Mu- 
cheln și Branderode și se fortificase. | 

Regele, neputând atacă, ocupă o poziţie de aștep.. 
tare între Bedra-Schartau și Rosbach, pe comunica- 
țiunile dintre Unstrutt și Salle. 

Intențiunea regelui este ide a atacă inamicul ime- 
diat ce acesta va părăsi poziţiunea întărită dela Mu- 
cheln. » 

La 5 Noembrie, aliații, crezând că mişcarea lui 
Frederic este o retragere, se decid: a atacă armata pru- 
siană după procedeul lui Frederic. 

Pentru acest scop generalul St. Germain trebuiă 
să menţină, cu puține forţe pe Frederic, de front, 
pe când grosul trupelor, în două coloane, formate de 
cele 2 linii ale ordinei de luptă, va execută un marș 
procesional în jurul aripei stângi prusiene, va cădeă 
pe flancul și în spatele acesteia și o va tăiă de podu- 
rile dela Weissenfels. 

Aliaților le lipseă însă ordinea, disciplina şi cali- 
tățile manevriere ale armatei prusiene, așă că abia 
la ora 12 ajung, cu capul coloanei, în drept de Ros- 
Dach. 

Frederic trimite pe Seidlitz cu 36 escadroane şi 18 . 
tunuri ca să atace capetele de coloană ale inamicului, 
acoperind mișcarea înapoia dealului Ianus. Infanteria 
trebuiă să atace flancul stâng al coloanelor inamice,
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„Mișcarea trupelor prusiene fiind luată, de Sou- 
bise, drept o retragere, ordonă continuarea marșului 
spre Merseburg, trimeţând toată cavaleria înainte (45 
escadroane ). 

Cavaleria aliată este șarjată, în capul coloanei, 
de escadroanele lui Seidiitz şi bătută în flancul stâng; 
cu focul tunurilor acestuia. Infanteria, din capul coloa- 
melor, se desfășură ; însă, este decimată de focul arti- 
leriei prusiene şi de şarjele lui Seidlitz. 

Apariţiunea, la ora 4 p. m., a principelui Henric: 
cu 7 batalioane pe flancul stâng. ai infanteriei inamice 
ce se puituse desfășură, produce o panică teribilă, care 
determină fuga restului trupelor inamice spre Frei- 
burg, - - 

Armata franco-giermană este fugărită, a 2-a zi, 
de cavaleria prusiană până la Erfurth, lăsând 7000 
prizonieri și 67 tunuri în mâjnile prizonierilor. 

Dela Rosbach la Leuthen. 

După bătălia dela Rosbach, Frederic îndreaptă 
armata sa către Silezia, cu cea mai mare repeziciune. 
El nu lasă în Saxonia decât 2500 oameni, sub prințul: 
'Enric, pe Salle, neavând a se mai teme de nimic, pentru 
moment, din partea franco:yermanilor. 

Pentru a activă imarșul spre Saxonia, el adoptă re» 
chizițiunea locală, ca procedeu, pentru aprovizionai 
rea trupelor, 

in asemenea condițiuni armata prusiană reușește 
a parcurge distanța ce separă Salle de Oder, 300 km.. 
în 17 zile, viteză de marș nemai pomenită în aceea. 
epocă. 

Calea spre Silezia eră barată de trupele lui Marr 
sha!l și Haddig' la Bautzen și Stolpen. Orice luptă 
ar fi întârziat 'marșul armatei prusiene. 

Frederic manevrează aceste trupe inamice, trime- 
ţând pe Keith, cu 6000 oameni, în Boemia, către Leit- 
meritz. 

Marshall aleargă să apere Boemia, Haddig este 
prea slab pentru a se opune înaintărei lui Frederic.



In acest timp, în Silezia, ducele de Lorena cucerise 
cetatea Schweidnitz și bătuse pe Bevern lângă Bros: 
lau, iar Bevern este făcut prizonisr. Noul comandant 
pruzian Kyau se retrage pe dreapta Oderului spre 
Giogau. Bresiau capitulează. 

La 24 Noembrie „armata prusiană se găsește sepa- 
rată în două grupe: Frederic cu 17,900 la Naumburg; 
Ziethen cu 15900 la Glogau lu moralul foarte scăzut. 

Ducele de Lorena se găiseşte cu82000 oameni,. 
lângă Breslau, cu imoralul foarte. ridicati. 

Frederic, dorește a da, imediat, o bătălie, deși for- 
ele inamicului sunt întreit superioare ca număr. Dar 
el ştie că dacă nu va alungă pe imperiali, din Silezia, 
înainte ca iarna să împedice orice acțiune militară, cam- 
pania se va termină în favoarea Austriei, iar armata 
prusiană va fi lipsită de resursele Sileziei pe timpul 
staționărei de iarnă. 

Cum, însă, armata prusiană eră separată în două 
grupe, Frederic vreă, mai întâi, a o întruni și! apoi a. 
o îndreptă cu toată repeziciunea acolo unde se va află 
inamicul. 

Ducele de Lorena presupune că Frederic va în- 
cetă operațiunile, şi, în consecinţă, se pregătește a 
ocupă cartierele de iarnă, 

Bătălia dela Leuthen. 

Dispozițiunile preliminare şi recunoașterea. — În 
seara de 4 Decembrie, armata prusianăj (32,000), se 
găseă la Neumarkt, ea austriacă, călare pe drumul 
Neumarkt—Breslau, având în spate, la 4 km., râul 
Weistritz. 

Austriacii, deși superiori numericește, se decid 
pentru defensivă, din (cauza puţinei mobilități a arma- 
tei lor. 

„Poziţia ocupată, are dreapta rezemată pe pădurea 
Leuthen ; stânga dela Sagschutz, O serie de înăl- 
țimi erau presărate pe poziţie. Cea mai mare înăl- 
țime. de Sagschutz, apoi mergeă (descrescând spre Ny- 
pern.. i a 

In faţa poziţiei, între 4000—1800 m, depărtare,
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o altă serie 'de coline (dela Borna spre Sagschutz până 
în râul Weistritz. | 

Austriacii. au, ocupat poziţia pe idouă linii, astfel: 
dreapte, sub Luchesi, cavalerie, pe două linii. Centru, 
infanteria şi cavaleria, pe două linii și o rezervă sub. 
Daun. ” 

Stâuga sub Nadasdy cu cavaleria pe două linii. 
Artileria înaintea frontului şi în intervalele din- 

re. aripi şi centru 
Post înaintat la Borna: patru batalioane și ca» 

valeria sub Nostitz. 
Frederic, în dimineaţa de 5 Decembrie . își for- 

mează armata astfel: | | 
Avanigarda: (Zietnen), 25 escadroane, 20 piese 

artilerie şi 10 batalioane infanterie, sub ordinele lui 
Wedel. A: 

Linia l-a, compusă, la aripi, din cavalerie şi la cen- 
tru din infanterie. Total 48 escadroane și 24 bata- 
lioane. 

Linia Il-a, cu trupele distribuite la fel. Total 40 
escadroane și 12 batalioane, 

Rezerva cu 40 escadroane și 4 batalioane de in- 
Tanterie ușoară. 

Frederic dă osdin ca armata să se pună în marş 
spre Borna., 

Marşul de apropriere se execută pe. patrit coloane, 
(conform dispozitivului său de marș), precedat de o 
avangardă! Frederic merge cu avangarda, pe care o 
întărește cu toată cavaleria dela rezervă. 

Respinge pe contele Nostitz, care ocupă Borna, 
i sub protecția avangiardei face recunoașterea poziţiei 
i forțelor inamice „apoi hotărăşte să. atace astiel: | 

Avangarda se transformă în gardă de flanc şi va 
urmă linia colinelor spre sud. 

Escadroanele dela rezervă vor trece la locul lor. 
Grosul va face o schimbare de direcție la dreapta, 

ceeace aduce formația larmatei în două coloane care re- 
prezintau cele două linii de luptă. 

- “Marşul se va execută defilat de vederi și focuri, 
coline, ajutat de ceață! și sub protecția avangardei de- 

ș 

Ș
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venită gardă de flanc (stânga) şi astfel va ajunge 
dela Borna la Sagschiitz. 

Când fianc-piarda' va ajunge în dreptul flancului 
stâng: austriac, se va face front ta stânga şi se va în- 
cepe acțiunea. ” 

Prin faptul că! prusienii ocupaseră Borna şi în- 
treprinseră, contra punctului înaintat al austriacilor, o+ 
acțiune energică, respingând pe Nostitz, austriacii cred: 
că prusienii vor (atacă dreapta, şi în acest scop, Luchiesi 
cere ajutoare, iar 'Daun îi trimise rezerva, 

Dar, abia rezerva ajunsese la dreapta, când Frer 
deric apără la stânga, | 

„Desfășurarea luptei. Acţiunea începe la Wedel, 
(flancgarda), care bate stânga austriacă cu 20 piese 
artilerie și o atacă viguros cu 10 batalioane infan- - 
terie, 

Ziethen şi Kroktov liau ofensiva cu cavaleria și reu- 
şesc prin şarje viguroase a forţă, la retragere, pe Na- 
dasdy, care, în acelaș timp, eră atacat şi de front de 
Wedel. 

Archiducele Carol face, cu întreaga armată, o- 
schimbare de direcție în jurul centrului, luând ca 
punct de reazim Leuthien, 

Linia l-a prusiană, (infanterie), cu dreapta înain- 
tează în eșalon spre Sagschiitz, 'unde începe lupta; 
intrând în acțiune și artileria ei. 

Cavaleria prusianăi dela. stânga, (Dreissen), şart 
jează dreapta austriacă, pentru a înlesni înaintareă inv 
tanteriei. 

Printr”o ultimă şarje Ziethen, goneşte după câmie 
pul de luptă jpe Nadasdy şi astfel le lasă flancul stâng 
austriac descoperit. i 

Luchessi, dela dreapta austriacă, atacă cu escadroa- 
nele dela extrema [dreaptă a sa pe Dreissen, dar â: 
atacat și el, imediat, în spate, de Bredov carei intră 
iu acțiune cu linia Il-a şarjând, viguros, dreapta ausr 
triacă., 

Infanteria și artileria prusiană intră, complect, în: 
acțiune, amenințând Leuthenul fîn care se grămădesc- 
multe forțe austriace. | . 

„..t
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Atacul orășelului Leuthen şi urmărirea. De front, 
4oată infanteria. şi artileria prusiană înaintează, căun 
1ând ali învălui marginile, încurajați de succesele de 
până aci Bredov atacă dreapta, | 

Ziethen dă un nou atac în flancul stângi austriac 
şi astfel pe la 4t/, p. m. Leuthenul e înconjurat a- 
-proape. a 

Incepând să însereze şi victoria 'fiind hotorâtă: de 
partea prusienilor, imperialii, protejați de întuneric, 
se retrag, spre Weistretz. 

Daun intra în Breslau, . 
Ducele de Lorena în Schweidnitz. 
Frederic înaintează spre Lissa. 

Ziethen, urmăreşte cu icavaleria pe austriaci, până 
aproape de Schweidnitz şi le prinde două mii pri- 
zonieri. 

După câteva zile, (3—4), Frederic înconjoară Bres- 
Jau care capitulă cu 17000 oameni. 

Austriacii piera: morți 0500, capitulați la Bres- 
lau 17009, prizonieri 21000, prinși de Ziethen 2 mii; 
jotal 50000, așă că au rămas numai cu 30000. 

_ OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1) Proectul lui Frederic din 1756 pe lângă împă- 
tritul avantaj, arătat în text, este şi în perfectă armo:» 
nie cu legile conducerei războiului în ceeace priveşie 
alegerea liniei de invazie. 

Prusia puteă fi atacată! dinspre Suedia, dinspre 
Rusia, dinspre apus ide către francctbavarezi şi din 
spre sud de către austroşaxoni!. | 

Armata suedeză, după moartea lui Carol XII, nu 
mai eră de temut. Ruşii erau foarte departe și afară. 

de aceasta politica lor, din acel timpi nu mai tinde 

să se amestece în: afacerile Europei. Francezii, idea- 
semeni, se găseau departe și puteau fi opriţi înl drum! 
„de către armata engleză, care se găseă în 'Hanovra şi 
care puteă onganiză defensiva liniei Elba—Salle cu 
Madgeburg ca centru și baza de operațiune, 

Pericolul celmai eminent, fiind dinspre sud, de unde
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puteau atacă austro-saxonii, Frederic ia această) direc- 
ție, pentru af pune „pe aceștia, în imposibilitate de 
a atacă înainte de a fi gata. 

2) Invaziunea prusienilor în Boemia, pe trei linii, 
ar puteă fi briticată, din punctul de vedere teoretic, în- 
“trucât saxonii ar (fi putut bate pe fiecare în parte. Cum, 
“însă, saxonii nu erau încă concentrați şi cum fiecare 
coloană prusiană eră superioară trupelor pe care le-ar 
Fi putut opune saxonii, invaziulnea priisienilor, pe trei 
linii, şi cât se poate de repede, este un act de artă 
militară din cele mai lăudabile. 

De altfel vom wedeă, la '1864, 1866, 1870, 1904 şi. 
chiar 1914, asemenea exemple de invadare pe tritoriul 
inamic, pe mai imulte coloane şi înainte de a; se fi 
făcut o prealabilă, concentrare. 

Napoleon laudă concepţiunea invaziei în Saxo 
nia, însă critică execuțiunea ; în loc ide a operă'fîn două: 
masse depărtate — :64000 în Saxonia, 30900 sub Sch- 
werin în Boemia — Frederic puteă! întruni 94000 în: 
“Saxonia, ceeace ar fi corbtituit o massă suficientă 
pentru a cuceri, în scurt timp, lagărul dela Pirna, şi 
apoi ar fi putut intră, mai de timpuriu, în Boemia cu 
forţe superioare austriacilor. 

3) Corpul lui Schwerin, (30000), a menținut, în 
adevăr, corpul lui Picolomini în Boemia, însă acesta reţi 
prezentă fnarţe inferioare, (20000), corpului prusian ; 
aceasta nu este o economie a forțelor. 

Corpul lui Schwerin trebluiă adus în Saxozia, unde, 
chiar dacă soseă imai târziu, ar fi asigurat ol victonie 
dersiivă prusienilor, în bătălia dela Lowositz ; sosirea 
lui Picolomini, cu 29090, în aceiași direcțiune, nu ar 
fi compensat forțele superioare, ca număr și calitatei, 
ale lui Schwerin (30000). 

Napoleon mai crede că forţele lui Frederic erau 
suficiente pentruca asaltul Pirnei să reușească în 4 
zile, astfel Frederic ar îi putut intră de timpuriu în 
Boemia şi cuceri această provincie înainte de sosirea iarnii. (Din maior Al. Lupescu, op. citat).
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4) Proectul lui Frederic pentru începutul campa- 
niei din '1'757 este o laplicare măreaţă a principiului! eco- 
nomiei forțelor și a manevrei pe linia interioară. Pro- 
“fitând de pozițiunea sa centrală, Frederic își propune 
a lovi, pe rând, massele inamice separate; mai întâi, 
armata austriacă, care este mai aproâpe şi câre poate 
începe mai întâi operațiunile — 'obiectivul imediat pe- 
riculos, — apoi, armata francorermană atunci prin 
aproprierea sa ar ameninţă linia de retragere â prusie- 
nilor spre Berlin ; în fine, armata ruso;-suedeză, ce nu 
se va puteă apropiă (decât către finele anului, este ul- 
timul obiectiv visat de manevra lui Frederic, 

Concepţia sigură a acestui proiect ar fi de ajuns 
pentru a scoate în relief valoarea; de mare căpitan a 
lui Frederic. 

Sub raportul concepţiunei strategice, Frederic se 
Cate complectamente, de contemporanii săi.. 
(Id.); 

5) Schimbarea, succesivă, a proiectelor austriace, 
la începutul anului 1757, denotă conștiința inferiori- 
tăţii lor şi lipsa de conducere. 

Ar fi convenit pentru austriaci, la început, defen- 
siva activă, favorizată foarte mult şi de configuraţia 
Boemiei. Insă, ca Să poată căștigă timpul necesar, până 
la sosirea rușilor şi suedezilor, prin defensiva activă, 
se cereau calităţi speciale de conducere a armatei şi. 
“pregătirea trupelor, ceeace lipseau la armata austriacă. 

| Austriacii au adoptat ofensiva şi bu schimbat pro- 
iectele foarte des, așă încât, în momentul când Fre- 
deric a luat ofensiva, a gifit înaintea sa magaziile 
austriace, ceeace Pa iajutat foarte mult. 

6) Situaţia lui Frederic în ziua de 5 Mai 1757 eră 
foarte critică ; fiind împărțit în 'trei grupe de 20000, 
25 'mii şi 40000 oameni, separate prin două! cursuri de 
apă, având în apropriere o armată austriacă de 70000 
întrunită. | 

Un Anibal, un Cezar jun Alexandru și un Napo= 
leon ar fi putut profită de asemeni situaţiuni chiar
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cu o armată ca cea austriacă. Dar la austriăci nici dul 
cele de Lorena nu eră un mare căpitan, nici' armata, 
austraică nu aveă calități manevriere ca să poată bate 
separat și pe rând fiecare «in cele trei grupe ;pru- 
siene. 

Napoleon a criticat, în modul următor, manevra 
lui Frederic lângă Praga. 

Deoarece regele părăseşte linia de comunicaţie pe 
stânga Elbei și ladoptă: pe acea dela Brandeis pe ma- 
iul drepi, trebuiă să treacă şi pe mareșalul Kheith pe. 
dreapta lui Moidau și al ţine aci pentru a acoperi, 
astfel, linia de comunicaţie prin Brandeis. 

Armata toată ar fi fost reunită și nu ar, fi avut a 
se teme, de principele de Lorena. Ar fi avutr20000 oa- 
meni mai muit pe câmpul «le bătălie dela Praga, ceeace 
eră un avantaj imens. În sfârşit, linia de comunicaţie 
prin Brandeis ar fi rămas continuu acoperită şi mar 
fi fost compromisă, cum a ffost în realitate, 

7) la timpul bătăliei dela Praga, regele părăsește 
linia sa iie conrunicaţie și tie retragere, drumul ja Branv 
deis, şi se așează; călare pe drumul la Kiollin. ocupat 
de riareşalul Daun, la 6 leghe mai înapjoi (24 km.) 
Dacă prinţul de (Lorena ar fi înaintat stânga sa'în spre, 
Brandeis(Gabell, pe când mareșalul Daun ar fi îna- 
intat, regele ar fi fost înconjurat. 

Prințul de Lorena lasă ca regele să ajungă înain- 
intea Pragei şi 'mareşalul Schwerin înaintea Brandei- 
sului, la 6 leghe 'uniul de altul, fără să fi priceputi Opor- 
tunitatea de a merge contra acestui din urmă pe 
dreapta Elbei și a-l bate cu forțe îndoite, pe când 
Frederic ar fi fost inenținut înaintea zidurilor Pragei, 
și nici nu încearcă a atacă și bate pe rage, în tiinipi 
ce Schwerin, încă pe malul drept al Elbei, eră se-- 
parat prin Elba și Moldau. 

8) Când regele, în noaptea de 4—5, trecuse Mol- 
dau, principele de Lorena trebuiă în seara de 6, să re- 
intre în Praga, lasând 15000 pe poziţia dela. Lisisa 
pentru a taască mișcarea și a sosi la podurile lui Fre-
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deric înainte de ziuă, a sfărâmă aceiste poduri, a, atacă 
pe mareșalul Keith, al distruge și urmări, a reintră 
apoi în Praga. Mareșalul Daun sar fi apropiat şi la! 
Tar fi atacat împreună, dacă regele i-ar fi așteptat. 

9) lată critica ce face și soluţiunea ce dă Napor 
leon manevrei dela Kollin: 

„Scopul regelui Prusiei ke a înconjură o cetate 
ca Praga, care cuprindeă o armată! de 40000 oameniţ 
care perduse, în adevăr, o bătălie, este una din ideile 
cele 'mai vaste şi imai fîndrăgneţe ce s'a conceput în tim 
pii moderni. El întrebuințează pentru blocare 50000 
oameni ; aveă, însă, teama ca blocarea să nu fie tul= 
burată de armata imareșalului Dauni. 

„Regele trebuiă să profite de cele 6 săptămâni, ce 
a avut disponibile, pentru a stabiii linii tari de cir- 
rimvalaţiune și contravalaţiune, a formă o armată de 
observațiune, pe care so fi instalat la 6—8 leghe, 
(24-—32 km.), într'o poziţiune convenabilă și pusă 
la adăpostul unor întăriri și, în momentul în lare 
Daun sar fi apropiat pentru a tăiă blocada, să: fi în- 
tărit armata de observație cu o parte a armatei de blo- 
care; şi a bate, astfel, pe 'Daun, fără ca asediații: 
Ssă'şi fi dat seama, 
„ „Seopul său, (al regelui), de a luă poziţiune la 
14 leghe, (56 km.), de Praga, contra lui Daun, face 
ca el să nu mai poată fi ajutat, într'o zi de marș, de: 
o parte a armatei de blocare sau viceversa”, 

10) Îndrăsneala lui Frederic de a blocă numai 
cu 45000 oameni lo armată aproape egală în număr, 
este justificată de rezultatul decisiv ce ar fi dat capi- 
tularea unei jumătăți din armata Austriei, ar fi adus 
încheierea păcei și sfârşitul războiului în favoarea lui 
Frederic. 

Intreprinderea nu reușește, însă, din cauză insur 
ficienței dispoziţiunilor în jurul cetăței Praga, şi a 
conducerei tactice defectozsă la Kollin. 

După Soluțiunea lui Napoleon corpul de observa- 
ție trebuiă să ffie depărtat ide Praga la cel mult o 
zi de marş ; forţa acestui corp ar fi fost de cel mult
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15—20000 oameni, ceeace eră suficient pentru a re- 
zistă, înapoia retranșamentelor, în contra unei armate 
întreit de tare, până! la sosirea ajutoarelor, necesare 
din corpul de biocare. La rândul său, corpul dej ob- 
'servaţie puteă ajută, cu o parte din forţele sale, pen: 
tru a contrariă eșizile eventuale ale garnizoanei din 
Praga. (Din maior Alf Lupescu, op. citat), 

11) Frederic execută marşul de flanc dela Kollim 
cu scopul de a învălui aripa dreaptă a lui /Daun, tăind. 
armata acestuia. de linia de retragere spre Viena. Fre- 
deric atacă, deci „dreapta austriacilor pe motive stra- 
tejgice, 

Cum, însă, Daun se puteă retrage spre Praga, 
scopul lui Frederic, de a ţine pe Daun depar:e. de ar- 
imata piusianăi ce blocă acea cetate, nu ar fi fost 
atins. | 

Din punctul de vedere strategic, atacul  arilpei 
stângi aveă mai multe avantaje, idin care cităm : 

Daun rămâneă strâns între Frederic de front 
şi Elba în spate. 

Frederic rămâneă între Praga și Daun. 
Prusienii nu pierdeau linia de comunicaţie și de 

retragere spre Praga. (Maior Al. fupascu, op. citat). 
12) Ducele de Lorena, prin inacţiunea sa, per- 

“mite lui Frederic a detașă trupe din armata de blo- 
care, ă 

Prin numeroase eșiri, în toate direcțiunile, garni- 
zoana din Praga far fi putut menţine aproape toată 
armata prusiană imobilizată (în apropierea cetăţei, până 
la sosirea lui Daun, 

Aceasta este soiuțiunea lce da Napoleon problemu- 
lui ce ducele trebuiă să rezolvească. (Maior Al. Lu. 
pescu, op. citat). 

13) Pierderea magaziilor dela Zittau și Leitme- 
ritz se datorește faptului că Frederic aveă forțele îm- 
părțite, pe când austriacii avându le întrunite a urmat 
O grupă şi ia silit și pie cealaltă grupă a se retrage. 

Dacă austriacii ar fi fost mai activi și ar fi înce 
put urmărirea înainte de 23 Iunie, Frederic sar fi
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găsit într'o situațiune critică, căcii se puteă tăiă li- 
mia. (de retragere, 

14) Hotărârea lui Frederic, la 23 Octombrie 1757, 
de a operă pe linii interioare şi contra armatei franco- 
germană, este justificată atât din punctul de ve» 

dere al principiilor de știință militară şi prin situar: 
ţia, de fapt, în care se găseă, 

Victoria deia Rosbach idemonstrează aceasta . 
a) Conducerea lui Frederic în bătălia dela Ros- 

bach se distinge prin abilitatea manevnei, utilizarea: 
terenului şi acordul între cele 3 arme, ceeace face ca: 
această conducere să se asemene, foarte mult, cu pro- 
cedeul lui Napoleon la Austerlitz. 

b) Din punctul de vedere strategic, învăluirea a- 
ripei drepte prusiene la Rosbach, ar fi prezintat mai 
multe avantaje franco germanilor decât învăiuirea a- 
ripei stângii, căci le permitea retragerea în cazul unei! 
înfrângeri către armata lui Richelieu, Modul cum au 
executat manevra îi expuneă a 'fi strânşi între armata 
prusiană şi Salle și a pierde linia de retrageră către 
'Eisenachi. | 

c) Contra manevrelor franco-germanilor şi impe= 
rialilor în cursul operaţiuniior din Saxonia, sunt exem- 
ple clasice de deosebire de comandament pregătit și 
comandament nepregiătit. 

Procedeul adoptat de aceştia de a evită bătălia cu 
Frederic şi a înaintă, apoi, când acesta se îndepărta, 
imobilizase armata prusiană în Saxonia și permisese 
armatei imperiale să întreprindă recucerirea Siieziei. 

Vom vedeă, inai târziu, — 1813 — că aceiași ma- 
nevră reuşeşte, definitiv, aliaţilor contra lui Napoleon, 
fiind rezultatul unui plan conc: eput și convenit între 
aliaţi, şi a unui acord perfect. în executarea acestui, 
plan. „Aceste manevre restrâng! din ce în ce cercul 
operaţiunilor lui Napoleon și realizează întrunirea: ce- 
lor 3 grupuri aliate, 

Manevrele aliaţilor, în 1757, însă, sunt rezultatul 
întâmplărei, iar nu al unui plan convenit. 

Ducele de Lorena evită bătălia până la sosirea
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francaigermanilor, când Frederic, ocupat de aceștia, 
îi va lăsă libertatea de a cuceri Silezia, ţinta războiului 
ce întreprinde Austria. La rândul lor Soubise și Hild- 
burghausen înaintează pentru a ocupă cartiere de 
iarnă şi se retrag fin Gentimentul friceiș; imediat ce 
acest sentiment 'dispare, ei primesc lupta dela Rosbach. 
Acest din urmă ffapt şi operaţiunile imperialilor în Si- 
lezia, demonstrează lipsa iunui plan, unui acord în ope- 
rațiunile aliaţilor. 

Totuşi, dacă francoigermanii ar fi refuzat bătă- 
lia dela Rosbach şi sar fi retras din Turingia, Fre- 
deric sar fi găsit într?o situaţie critică, căci silit fiind 

a se ţine aproprierea acestei armate, nu ar fi putut 
interveni în Silezia, astfel că, având în vedere timpul 
înaintat, campania. s'ar fi terminat în favoarea Aus: 
triei, prin. cucerirea Sileziei. 

15) Situațiunea lui Frederic la finele lui Septem- 
brie 1757 eră foarte critică, pedieoparte ne mai putând 
aveă Ajutoare din micio parte, îiar pedealtăparte fiind 
ameninţat de sosirea armatelor inamice în Saxoniă, 
sau de invaziunea ilor în Prusia, 

El trebuiă să faleajgă sau retragerea în Prusia, 
pentru a-şi apără propriul teritoriu, unde poporul îl 
cereă, sau a profită încă de timpul ce mai rămâneă 
până la întrunirea armatelor inamice, manevrâind con- 
tra lor pe linii interioare, 

Frederic adoptă, însă, ultima soluţiune, care, deși 
eră periculoasă pentru opinia publică din patria sa, 
eră însă nemerită faţă de geniul militar al lui Frede- 
Tic care știă Sigur că va turbură, pentru moment. opinia 
publică din ţară, dar va căștigă, mai târziu, şi. pentru 
totdeauna, cauza prusiană, 

Pentru aceste motive generalul Lupescu, zice: 
„Cu toate acestea un alt general decât Frederic, 

suveranul absolut și neresponsabil al ţărei sale, ar fi 
putut fi obligat să adopte prima soluţie, sub impul- 
Siunea unui guvern ce vedeă ameninţat teritoriul său 
Și mai ales centrul său politic — capitala, — din toate 
părţile, de invaziunea inamicului. După cumi am văzut
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în studiul companiilor lui Anibal şi Cezar, un ge- 
neral, din motive (de influență politică, nu are întot- 
deauna libertatea. de a alege soluțiuneă cea mai bună, 

„Putem trage, de aci, o concluziune: avantajul. şi 
necesitatea de a organiză comandamentul superior în 
condițiuni, astfel, încât să fie cu totul sustras influen- 
țţelor exterioare, 

„Deşi Frederic nu poate obţine nicio victorie asus 
pra ducelui de Lorena, rezultatul mural este însă de 
partea armatei prusiene.. Armaia austriacă, deși a- 
veă moralul ridicat, prin victoria dela Kollin, totușă 
refuză lupta, manifestând prin aceasta sentimentul in 
feriorităței sale faţă (de armata prusiană ; acest fapt 
trece superioritatea morală ide partea acestei din urmă 
armate, care, în urma evacuărei Boeniiei, aveă nevoie 
de un reviriment imoral favorabil, | 

" „iEzitarea ducelui de Lorena de a primi lupta este 
un exemplu important care demonstrează valoarea 'fad- 
torului moral în război, cât şi: de importanța ofensivei 
ca mijloc pentru a obţine superioritatea morală. 

„O tendință constantă caracterizează pe toţi căpi+ 
tanii cei mari. | 

„A insuflă şi fînenține continuu, în sufletul ina- 
micului, prin o atitudine ofensivă, un sentiment da. 
conștientă inferioritate. Prin acest mijloc ei reușesc 
a impune voinţa lor și a subordonă pe inamic acestei 
voințe. (Op citat), 

16) Victoria dela Rosbach are mari consecințe por 
litice și militare, 

Englitera şi Germania primesc cu entusiasm ag 
ceastă victorie, a rasei anglo-saxone contra celei fa- 
tine. Populaţiunea germană admiră în Frederic şi în. 
Prusia pe reprezentantul națiunei germane. 

„Faima lui Frederic — zice iMacauly în biografia! 
acestui rege — (începuse să ocupe locul unui guvern 
şi. unei capitale comune”, 
» Richelieu se retrage în Hanovra; Englitera ret
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cepe operaţiunile, punând trupeie sale sub ordinele 
unui general prusian(D. de Brunschwick ). 

Frederic este liber a merge în Silezia (Maior Al. 
Lupescu, op. citat). 

17) Modul cum a pregătit Frederic trecerea grosu- 
lui armaţei peste Salle este foarte logic, adică: o de= 
monstrație pe front, io amenințare pe flancul stâng, 
în care timp grosul execută trecerea. Totuși, opera- 
iunea war fi reușit în faţa unei armate instruită și 
energică ; căci, 04,000 oameni, câți aveau franco-ger- 
manii, nu ar fi părăsit pozițiunea din cauza unui! de- 
taşaiment de 1000 loameni (detaşanaentul Keith), care. 
a amenințat fiancul stâng, 

18) Infrângerea suferită 'de franco-germani la Ros 
bach se datoreşte pedeoparte abilității de manevrare 
a lui Frederic şi priceperei sale de a utiliză, bine, 
cele trei arme, iar pedealtă parta &ră şi fatala 0 ar- 
mată care fugeă Kle două luni din faţa inamlidului, 
să fie cuprinsă ide panică ia ceadintâi lovitură. diibace 
a inamicului, sau ori cât 'de inferioară în număe. 

Cu drept cuvânt imaiorul Al. Lupescu zice: 
„Napoleon, apreciind înfrângerea aliaților la Ros- 

bach, o găsește explicabilă faţă cu defectele acestei 
armate, însă ceeace i se pare extraordinar este căj ea 
a fost bătută numai de 7 batalioane şi 30 escadroane”?. 

Napoleon mai judecă astfel bătălia dela 'Ros- 
bach: ii Aia 

„Prinţul de Soubisse; a voit să limite ordinea oblică! 
a lui Frederic și a executat un marș ide. flanc în faţa. 
poziției regelui Prusiei fără a se ecleră. Rezultatul: 
se ştie: Frederic, la Kollin, nu a pierdut decât armata, 
dar aliaţii, la Rosbach, au pierdut și armata și or. 
noarea”, 

____19) Frederic se găseă în situaţiune foarte critică 
în ajunul bătăliei dela Rosbach, dar eră atât de de- 
votat cauzei patriei sale încât se hotărî să lupte pen» 
tru victorie sau să moară în mod onorabil. Intr'una:
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din scrisorile sale intime se găseşte. această frază : 
„nu mi-a rămas altceva decât să mor ca un(regie”. 
(N. lorgă, op. kitat). 

20) intre alte cauze ale slăbiciunei armatei franco- 
germane sunt următoarele: Soubise şi Hildburghau- 
sen erau incapabili și geloși unul pe altul. Armata 
franceză eră imaginea desfrâului şi indisciplinei, pe. 
când armata germană, care eră protestantă nu luptă. 
cu ură contra regelui Prusiei, șetul protestantismului. 
în Germania. (V. d. Goltz, Rosbach şi lena), 

21) Marșul lui Frederic dela :'Rosbachi la Leuthen 
este un exemplu de conducere strategică. Situaţiunea 
cereă o mare repeziciune. Două cauze se puteau o, 
pune marșutrilor repezi ale armatei prusiene: inamicul 
şi sistemul aprovizionărilor prin. magazii ; Frederic e- 
vită pe ceadintâi prin imanevră, pe ceadeadoua. adiopg 
tând procedeul rechizițiunilor locale. Ambele idei sunt 
noui pentru epoca în care se aplică 

22) Conducerea strategică a lui Frederic în cam! 
pania din 1757 seste demnă de admirat, 

Dela Bautzen la Erfurth, dela Erturth la Hertz- 
berg, de aci 'la Rosbach şi apoi la Leuthen, el opereajzăi 
cu forțele întrunite, contra inamicilor divizați și în 
40 de ziie, graţie unei activități miraculoase, străbatel 
500 km.. și bate, succesiv, 140000 inamici cu forțe 
care pe câmpul 'de luptă sunt totdeauna mult infe- 
rioare adversarului sub raportul numărului, 

Rezultatele sunt la înălțimea activităței desfășu- 
rate: Silezia şi Saxonia rămân Sub stăpânirea regelui. 

Intreaga campanie este constituită din o serie de. 
manevre pe linii. interioare, executate cu mare repezi: 
ciune. în toate idirecțiunile teatrului de operaţie. | 

Este un exemplu. admirabil de defensivătactivă, ne- 
lipsindu-i nici repeziciunea, nici rezoluţiuni îndrăzneţe 
în Situaţiuni critice, nici acel: spirit ofensiv care va 
caracteriză, mai târziu, strategia napoleoniană, şi căre. 
a caracterizat, întotdeauna, pe marii căpitâni.
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__ Rezoluţiunile luate de Frederic înainte de Rosbach - 
şi de Leuthen caracterizează măreția sufletului său, 
cu atât mai mult cu cât ele nu Sunt tuate, într'un mo= 
ment de disperare, Ri cu liniștea unui erou. 

23) Valoarea lui Frederic, ca mare căpitan trebuie 
apreciată în raport cu mijloacele pe care micul regat 
al Prusiei și starea politicei socială a epocei îi pui 
neau la dispoziţiune în raport icu ideile militare ale e 
pocei, cu condițiunile logistice și adminitrative ; în- 
tun cuvânt cu mijloacele şi [mediul în care se puteăi 
exercită conducerea strategică în epoca lui Frederic.. 

Acestea sunt considerațiunile ce pot stabili o coin- 
parațiune justă între Frederic și ceilalți căpitani mari: 
ai lumei. (Maior 'Al. Lupescu, op. citat). 

24) lată ce spune însuși Frederic despre rezul- 
fatul recunoaşterei ce a făcut la Leuthen și despre 
inotivele care l-au “făcut de a adoptă proiectul de luptă; 
descrig. 

„Armata austriacă se vedeă atât de bine dela Borna, 
încât s'ar îi putut numără om cu om, Dreapta ei, re» 
zemată pe Nypern, singura care eră ascunsă după pă- 
dure, dar la centru şi la stânga nimic nu scăpă pri- 
viiei. La prima privire se vedea după teren că lo-. 
vitura decisivă trebuiă idată aripei stângi, această a» 
ripă eră desfășurată! pe o înălțime acoperită cu brazi, 
însă rău sprijinită. | 

„Odată acest punct forţat se căștigă avantajul te- 
renului pentru restul bătăliei, căci idela stânga până la 
îÎNypern el mergiă mereu coborând, 

„Dacă s'ar fi început cu atacul centrului, tot ar 
fi trebuit dat atacul acestei înălțimi, care domină toată 
Câmpia şi deci, în acest caz, s'ar fi păstrat munca cea, 
mai grea pentru sfârșit, atunci când trupele obosite 
în urma luptei mu mai sunt proprii sforțărilor mari, 
pe când dacă se începeă operațiunea cea mai grea, 
se_trăgeă folos din prima ardoare a soldaţilor Şi de: 
aci înainte munca eră ușoară. 

„Atacul asupra stângei mai aveă încă folosul de
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a amenință podurile dela Lissa şi a tăiă, astfel, retral- gerea austriacilor. 
„Deci, pentru a obţine rezultate atât de însemnate trebuiă să se părăsească drumul de urmat până aci, adică acel care conduceă pe (dreapta 'lui Daun și săi se indrepte marșul în direcția râului Weistritz pentru a se stabili linia ide lbătaie în dreptul satul ui! Saigschţutz ; odată cu asta se asigură o nouă linie da comunicaţie Jauer-Lowenbergy?. 

“Leuthen, fiind una; din cele mai complecte 8i de- 
cisive bătălii din istoria militară, iam: descris”o cu a- 
mănunte imai multe. 

REZULTATUL POLITIC DEPE URMA DOMNIEI LUI 
FREDERIC. 

Pe când Frederic al Il-lea eră în culmea gloriei, 
după Leuthen, lucrurile se schimbă altfel în Europa. 

In Spania, moare Ferdinand al VI care :u voise 
să ia parte la luptă, Şi iurmează la tron fratele său: 
Carol III, care se aliază cu Franţa contra Prusiei. 

In Anglia, moare George al II care susține, cul 
mare căldură, pe Frederic II, şi vine la troni George 
al III care se arată foarte rece pentru Prusia, 

In Franţa, vine la putere un bărbat de putere 
extraordinară, ducele Choiseul, care concepe planul 
de a uni, într”o alianţă comună, toate statele, unde 
domneau Burbonii. Această alianţă este cunoscută 
sub numele de pact de familie. | 

“Toate aceste evenimente schimbă “mersul războiu- 
lui, Astfel. austriacii năvălesc în Prusia, cuprind Ber- 
linul şi”l prădează ; iar Frederic este nevoit să sere- 
tragă în Silezia, tinde se prepară pentru o ultimă în- 
cercare. Prusia eră pe marginea pieirei, când se în- 
tâmplă o nouă ischimbare. Impărăteasa Elisabeta, vrăj» 
maşe neîmpăcată a lui Frederic. II, moare şi îi ur- 
mează Petru III, mare admirator al lui Frederic. As 
cesta nu numai Că se retrase dela alianţa cu Austria, 
dar încă, porunci comandanților armatelor rusești să 
se mmească cu prusienii. Cu chipul acesta, Frederic 

14
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al '1l goni pe austriaci din Silezia şi începu să resr- 
pire mai liniştit. 

Toate puterile beligerante, ostenite de un război 
lung: și crâncen, doreau pacea. | 

Pacea se încheie prin două tractate: unul la Pak 
ris, între Franţa „Anglia și Spainia și altul la Hu. 
bertssbung, nu departe de Lipsca, între Franţa, Aus- 
tria și Prusia. Anglia recăpătă IMinorca, căștigă, dela 
Franța, Canada, și dela Spania, Florida ; Franţa cedă, 
Luisiana, Spaniei ; iar Prusia păstră Silezia. Rezul- 
tatul acestui război este ridicarea Prusiei la culmea 
“puterei.



PARTEA Ill-a. 

Priviti generale asapra istoriei politico-militare a țărilor românesti, 

CAPITOLUL 1. 

ORIGINEA NEAMULUI ROMANESC ȘIEVOLUȚIA LUI 
PANĂ LA INTEMEEREA PRINCIPATELOR. 

PĂMÂNTUL ROMÂNESC +). 

1. Viaţa fiecărui popor este în legătură strâlnsă! 
cu pământul pe care-l locuește. Pământul acesta, priri 
felul său de a se înfățişă, prin mijloacele de trai 
pe care le dă omului, înrâurește; puternic asupra; des- 
voltărei lui ; îl face să înainteze repede sau cu ina 
multă greutate, ori îl ţine în 'înttunecimea minții, el 
hotărăște felul de îndeletnicire în ramurile de căpe- 
tenie ale muncii, și prin urmare şi chipul deosebit 
pe Care îl are civilizația poporului aşezat pe dânsul. 
Aşa fiind (lucrurile, este cu neputintăi să se înțeleagă! 
mersul unui neam de-alungul vremurilor, dacă! nu se 
cunoaște măcar în linii generale, care este înfățișarea 
pământului său și dare sunt mijloacele pa care el le 
pune la îndămâna locuitorilor. 

Pământul românesc aşa de fericit, adunat: astăzi, 
prin Jertfa uriașăi a neamului întregi, în Domnia re- 
gelui Ferdinand I-iu, nu cuprinde numai România de 

1) Rezumat din istoria românilor de N. lorga.
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ieri, aşă cum se întindeă (dela (Carpaţi până! la Du- 
năre, până da Mare şi până la linia Prutului, până 
la hotarele meșteşugite ale Dobrogei și ale des- 
părțirii de către Bucovina. Pământ românesc (este: 
price parte locuită întrun număr covârșitor încă, 
până astăzi de neamul nostru românesc, care-şi: 
are pretutindeni aceleaşi datini și așezăminte, ace-: 
leaşi forme de cultură elementară și, de un timp, 
aceiaşi viaţă superioară a sufletului. Prin urmare în 
el se cuprinde toată cetățuia de minte a Ardâalului,, 
cu văile Maramureşului, dela miazănoapte. Tot în el 
face parte Banatul Temişoarei. Pământul românesc se 
poate numi și partea dei șes care se desfășoară la poa- 
lele munților Bihorului, către Tisa, care-și are numai 
în fapropiere nemijlocită a cursului ei locuitori de 
altă obârşie, vorbinid altă limbă. Bucovina, care eră ' 
pdinioară numai partea ce mai de sus a iMoldovei, 
deși «e astăzi năpădităl de multe neamuri străine din 
oraşe, iar la ţară] de ruşi sau rusneci (ruteni), cari 
au ajuns cam tot pe atâţia la număr ca şi româhnţi, 
nu poate fi socotită decât tot ia o parte a pămân- 
tului românesc. Intre Prut şi între Nistru se întinde 
țara pe care ruşii au numit-o: Basarabia, când au cu-- 
cerit-o în 1812. Cei mai mulți dintre locuitorii dela: 
țară din acest mare și bogati ținut își ziceau ŞI-şI:- 
zic şi până astăzi moldoveni, și ei vorbesc limba. 
noastră, pe care o numesc: moldovenească; străinii. 
s'au așezat numai prin părţile Hotinului (iarăşi rus- 
neci, ca și în Bucovina) sau la miazăzi ke tot, tunde: 
“au luat locul tătarilor de pa vremuri. 

2. Dincoto ide Dunăre pe malul drept sate româ:: 
nești se întâlnesc grămădite, atât în; Serbia, cât și 
în Bulgaria de astăzi. Sunt acola sute de mii, — ori-: 
Cum, peste două sute de mii — de români( 

Și înăuntrul Serbiei și în Bosnia se găsesc ro-- 
mâni, dar aceştia; se țin de altă ramură a in eamului. 
nostru, care se numește ramura aromâlneascăţ și între- 
buințează: o limbă pe care moi mo putem înțelejoe:. 
dacă n'o învăţăm anume. 
„3. Aromâni (de aiceștia eraiu în! timpul evului 'me- diu ca păstori ide oi prini 'toate văile şi platourile:
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ânalte ale munţilor și prin Balcani, Kdar mai ales în 
toată lungimea Pindului. Astăzi aşezările lor de că- 
petenie se întâmpină, pe de io parte, în oraşelă ţi- 
nutului care se nurheşte :Macedolnia, piei de altă parte, 
în cătunele de ciobani din părţile! de căwe Miarela MA-?. 
«driatică, unde ei locuesc laolaltă; cu albaneziiţ 

4. Alte părți dintre români se pot privi ca me- 
nite peirii ; astfel Istienii, cari vorbiesa o limbă deose- 
bită de limba noastră și de limba aromânilor. Ei se 
“mai află astăzi numai prin câteva, sate, unide sunt a- 
mestecaţi ku croații slavi și au leprins dela dânșii 
o mulțime de obiceiuri, au împrumutat limba slavă, 
pe care o vorbesc în acelaşi timp şi, de cele mai 
multe ori, mai bucuros decât limba; ler însăşi, 
„Mai sunt români pe pămâhturi străine duşi de 

vitregia istoriei şi a vremurilor, culmi! sunt cei de diin- 
colo de Nistru, din Caucaz și chiar din unele! părţi 
Siberiene. 

Alţii sunt spre Peloponez (Moreea) în Thesalia, 
şi alții spre 'Moravia. 

Dar toate aceste elemente au avut soartai acelon 
locuitori ai unui pământ cari se! desfăc din rădăcinile 
lor fireşti şi se înstrăinează, perind: astfel cu su-: 
flettul. 

Strămoşii noştri cei mai vechi 1). 

Ilirii. Pe imalurile Mării Adriatice, în văile Pin- 
«dului şi în unele părți vecinercu acest şir de munţi, 
trăiă încă din veacurile vechimei celei mai depărtate 
un neam de oameni numit al ilirilor. Ei erau împărțiți 
la început în triburi. Numai din când în când câte! 
un rege puternic al vreunei seminți mai bine aşezate 
a încercat şi izbutit chiar 6ă adune laoiaită.. Religii, 
aceștia se întâlnesc prin părțile Albaniei de astăzi, 
pe la Durazzo sau Avlona. Ei nemulțăminidu-se cu 
veniturile ce li se dădeau de către sălașurile păstorilor 
se îndreptară pentru a câștiga mai mult, peațru a 

' 
——— 

1) Rezumat din N. Iorga: /storia Românilor,
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trăi o viață mai asemănătoare ru fa, românilor (dis 
preajma lor, către Mare. Aceasta făcuj să. aibă dela !o: 
bucată de vreme dese lupte cu romanii, cari, stăpâ- 
nind celălalt mal al.Mării Adriatire, doriau ca aceste 
ape să fie slobode și sigure pentru negoţul lor. 

La urmă, ilirii, au fost biruiți, şi -anumie luându-se 
triburile unul după! altul și supuindu-se domniei roc 
mane, în războaie a căror amintird îm cea măi mare: 
parte s'a pierdut. 

Cu vremea, prin colonizarea de elemente italice: 
venite de bună; voie pe malul celălalt al Mării Adria- 
tice, prin înrăurirea ostașilor români așezați pe deo- 
sebitele puncte ae “pământului iliric, precum! și prin 
alte mijloace pe care! le găseşte totdeauna: un popor 
stăpânitor, şi mlai ales cu o, organizație așa de de 
săvârșită cum eră a poporului roman, sa ajuns la o; 
nomanizare parțială! a ilirilor. S?au: romanizat, fireşte, 
mult mai lesne și nai deplin aceia cari locuiau $n 
oraşe, așă încât dela o bucată de vreme toate porturile 
de pe coasta dalmatină| și albaneză. au ajur$ să aibă 
ca limbă ide întrebuințare zilnică limba; latină, așă cun 
o vorbeă ipoporul de jos în “Roma şi im deosebite: 
părți ale Itaiiei. 

Tracii. La răsărit de iliri, în munţi, pe tot șesul: 
balcanic până la Marea Neagră, deoparte, iar, de cea- 
laltă parte, până la Archipelag, trăiau, având la 'mia- 
Zăzi ca vecini pe gretii idțn) orașele strâns grupate; 
ale Eladei, Tracii. Deşi având același Sânge și vor- 
bind b; limbă întrucâtva asemănătoare. cui iiirii, tracii! 
aveau aceleaşi aplecări şi același rost de viaţă ca 
aceştia. Ei mu locuiau în cătune, ci în sate cu lo- 
cuitori foarte mulţi, adesea așa de mulți, încât ajuwa-, 
geau să semene cu adevărate orașe, în care însă ta- 
sele, aşezate în imijlocul curților întinse, nu erau le= 
gate așa cum erau legațta cafsele. în: cetățile şi oraşele: 
Italiei. Erau și printre dânșii, prin părți de dealuri, 
păstori, şi, lângă Mare, erau traci cari se h cămeaui 
din pescărie sau și din îndeletnidirea; necinstită a hb- țiilor de mare. S'au văzut unii dintre dânșți suin- du-se în luntrile lor ușoarei și! mergând până în Asia
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6ă-şi caute sălașe nouă; dar cei mai mulți dintre ei 
erau plugari. | 
„Tracii aveau însăl dela început legături! cu grecii ; 
se înțelegeau destul de bine cul aceștia, cari erau mne- 
gustori în mijlocul unui popor de țărani ; orașele de 
pe malul Mărei Negre și Arhipelagului erau înteme- 
iate mai îmult pentru traci, dar în ele locuiau greci.. 
Mai rău s'au înțeles tracii cu, regii Macedoniei, și ei 
de sânge iliric şi dominând peste iliro-traci, cari auj 
căutat să unească toate țările balcanice subt stăpânirea : 
lor. Au avut astfel lupte cu vestitul rege Filip, pe 
urmă, cu fiul său, încă şi mai vestit , Alexanâruf cari; 
deci, sunt de același sângre ia, străm'oşii noștri neromairi. 

Regatul imacedonic a fost sfărâmat de romani, și 
regatul Tracei n'a avut nici ek viitor. Romanii au pă- 
truns încetul cu încetul în. regiunile centrale şi de 
răsărit ale Peninsulei Balcanice, au trecut linia munți- 
lor Hemus (Balcanii de astăzi), aul intrat în ținuturile 
deluroase dintre Hemus și Dunăre, și, astfel, în anul 
46 după Hr., Tracia eră încă una din provinciile mare- 
lui imperiu. 

Astfel neamul tracic, strâns de o parte de kuce- 
rirea imacedoneană și respins dela răsărit de cele dintâi 
valuri ale potopului german, trebui să! părăsească ma- 
lul apei și să se adăpostească! în regiunile mai ferite 
ale Carpaţilor. Un trib nou sau unul vechi care-şi 
schimbase numele: Dacii, își făcură astfel sălașul lor 
de căpetenie în. munții Hațegului Acolo un râu în-” 
gust, Streiul, care se varsă: înț Mureş , curge subt mari 
înălțimi rotunzite, care și astăzi sunt acoperite cu pă-: 
duri. In dnijlocul acestor culmi se (deschide o vale 
largă, şi fici zidiră dacii, cu bolovani smulși 'diin. 
munte, cetatea. regilor lor; o numiră Sarmisegetuza, 
și în ea ise îngrămădiră în cursul anilor comorile smulse 
de acești războinici neobosiți dela barbarii mai moi 

din vecinătate sau dela romanii de dincolo de Du- 
năre. | 

De sigur că| în stăpânirea; lor erau. acuma și mi- 
mele de aur pe care le ţinuseră odinioară Agatirșii, 
despre cari se pomeneşte în vremuri foarte depărtate:
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că trăiau prin părțile acestea lde apus ale Ardealuc«. 
lui și erau un popor bogati și cu imoravuri blânde. 
_-- Cu vremea tracii s'au făcut romani în ce privește 
limba și Fhiar părerea pe care 0 aveau despre pea- 
mul lor. 

Dacii. In acelaş timp! din modul de munte al Ha- 
țegului pleacă, cu mai multă repeziciune decât Streiul, 
curgând mai puternic decât dânsul, alt râu, Jiiul, care 
pe urmă, prin pasul Vâlcanului, străbate în Oltenia: 
„de astăzi. Pe această cale mergeau! cetele prădalnice 
ale dacilor, căutându-și hrana pe alt tărâm. Cu tim- 
pul, satele lor se răspândiră prin părțile mai înalte, 
ale Olteniei de astăzi, dar erau așă de puţine la mu- 
măr, încât ia bia de vor fil ajuns până dincolo de:mar- 
ginea ținutului înalt, 

In prădăciunile lor, dacii mergieau însă până foarte 
departe: trecură Dunărea și apele moldoveneşti! și a- 
junseră la ţărmul apusean și nordic al Mărei Negre, 
cucerind chiar și oraşele de pe acolo, pe care, fireşte , 
nu le țineau însă! în Bpinarea| lor, căci inu; erau în. stare 
să le ocârmuiască. Incărcaţi cu bani și cu lucruri scumpe 
se întorceau înapoi în frigul şi taina întunecoasă a 
muntelui lor, îmbiogățind visteria regală și templele 
Sarmisegetuzei cu roadele călătoriilor lor războinice. 

Această stare de lucruri aduse luptele între ro- 
îmani și daci, care aveau loc mai toate pe pământul 
rile româneşti mai ales la celei două extremități, Ol- 
tenia și Dobrogea precum și în inima Daciei la Sar- 
(misegetuza, unde Traian după ce nimiceştei ultima re- 
zistență a lui Decebal. 

După moartea: lui Decebal nimeni nu 6e găsi pentru 
ca să ducă 'mai departe. împotrivirea care ar fi fast 
zadarnică. In anul 106 dela Hristos, Dacia eră acum 
provincie romană. 

Ultima încercare a barbarilor din răsăritul Daciei 
de a-și apără 'neatârnarea; a fost zdrobită în văile. 
granitice ale Dobrogei. In amintirea acestei biruinţa 
s'a ridicat un mare monument de pomenire împodo- 
bit cu chipuri barbari îmbrăcaţi în haine sarmatice,, 
care stăteă plină mai dăunăzi, acoperit de pămânr..
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ângă satul Adam-Clisi (turcește: Biserica Omului, 
după chipui de om, (de Impălat, care se vedea dea 
supra movilei). Tot în Dobrogea s'a întemeiat o ce- 
tate menită să veşnicească! numele cuceritorului : Tro- 
teul lui Traian. lar întru amintirea, luptelor de a4 
proape patru ani de zile purtate împotriva dacilor şii 
pentru nimicirea regatului acestora, s?a. ridicat la Roma, 
de cei dintâi 'meșteri ai timpului, pe temeiul: povestirii 
Yuptătorului, un mare stâlp de marmură, împrejurat 
de jur împrejur cu scene din cele două războaie dan 

-cice: Columhna lui Traian. 

DACIA ROMANĂ. 

Traian ongtanizăl pe malul stâng al Dunărei o nouăj 
pirovincia : Daciz-Romană. (Dealungul Dunărei 'moer 
gice se întăriră castele vechi și: se întemeiară o mul- 
țime de cetăţi nouă. Un (drum mar urma, linia Oltului, 
pe malul care fusese daci și care eră acum în stăpâ- 
nirea romanilor, pe când celălalt mai slujeă drept; ul- 
timă linie de jaf pentru barbarii răsăritului. Dincolo: 'de 
inunți, în ținuturile care fuseseră: inima. însăşi a Da- 
ciei libere, interese strategice miilitare făcură să se 
croiască cu multe jertfe, și în curs de mai mulți ani 
de zile, nouă linii de comunicație; de-alungul Oltuluii, 
Murășului şi Someșului, (dela Apulum, Alba-lulia de 
astăzi, la Napoca, Clujul de acum eră o linis care 
legă cursul Murășului cu al Someşului). 

Dar Traian nu voiă numai găj asigure Dacia, pre- 
cum și Moesia vecină, să facă) |drumuri nouă sau să! 
iimbunătăţească pe cele vechi, să clădească! cetăți și 
cetățui de strajă în toate. părțile primejduite ; el; avea 
un scop imai mare: voiă, a şi marii generali şi băr- 
baţi de stat din trecutul Romei, să! întărească în păr- 
țile acestea viaţa romană însăși.  Eră sigur că nu se 
pot desnaţionaliză şi atragie Ia, neamul său pe grecii, 
cari aveau o civilizaţie prea veche și trăiau la o parte, . 
în zona de lângță Mare, rezervată parcă! anume pentrul 
dânşii. 'Traian a luat măsuri ca din puținii iliri ră- 
maşi tot cu caracter iliric, din, tracii de pesteDunăre,
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cari erau în imare parte abia atinși de civilizație,şi .din 
tracii dacici, care acum și mai mult îi ajungea ultraj 
momană, să se creeze pe baze mai largi și mai'itari, (Și 
sub raportul politic, un popor roman al răsăritului, 
Pentru la face să înceteze vechea; viață ide păstorie și ide 
sate răzlețe, precum și (de veşnice prădăciuni, pentruia în- 
frânăși învăţă pe barbarice este o viaţă mai înaintată 
și în sfârşit, pentru a (da exemplul muncii nouă, j[ra- 
ian chealmă din toată lumea târgioveţi, oameni deprinşii 
a trăi în orașe, a face, megioț și imeșteșuguri, precum! 
şi a lucră pământul mali bine, şi-i așează și în 'Moesila, - 
dar mai ales în Dacia. La acești locuitori noui se 
adăogiră şi veterahii, cari ieșiau din oaste pentru. 
vârstă şi, căsătoriți cu femei loca!nice, stăteau prin 
satele din preajma lagărilor Daciiei. 

Locuitorii își ziceau acum romani, fiindcă! făceau 
parte din Imperiul Romain și, klela Impăratul Cara- 
calla încolo, erau și cetăţeni romani, oricare ar fi fost 
obârşia lor naţională. Toţi: vorbeau limbaj latină. 

Unii ldintre daci rătăceau încă prin mijlocul bari 
barilor vecini şi nu se puteau hotărî să se jhitoarcăl 
sub stăpânirea romanilor. Pe alții, mai ales dela un: 
timp, Imperiul, temându-be de răscoale dacice, îi tri- 
imeteă ca soldaţi departe prin Africa şi Britania, căre 
se socoteă ca fiinid la sfârșitul! fumii. Dar când bar. 
barii sarmațţi, şi mai târziu glermani, din ramura van= 
dală şi gotică, aruncară pe. [dacii ide peste graniță în, 
cuprinsul provinciei: mulţi se rugară de guvernatorii 
romani şi t'ură primiţi să locuiască! acolo în siguranţăi. 
Astfel se mai întă încă lelemeintul: dacic propriu-zis 
în țara cart fusese odinioară) Dacia liberă, 

Dacii ei mai inioui învăţară latinește dela. cei ve- 
Chi, cari şi €i învățegeră dela traci. Și, cândi, mai: 
târziu, sarmaţii, vandalii, goții pătrunseră în nele, 
părți ale provinciei, după ice tătuseră şi ei multă 
vreme la hotare și depriniseră; ceva, latinește, limba: 

„Hi care se puteă înţelege lun neam cu celălalt a.'fost 
numai limba latină) a ploporului, așă cum! o schimbaserăj 
traco-ilirii dela începlut și dacii. Asffei, din, unii şă dim 
altii, din atâtea izvoare dsemenea, începu a se alcă-
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tui şi pioporul, românesc şi limba românească, deşi jad 
trebuit veacuri ca aceasta să se desăvârșească. 

Dacia şi Moesia în stăpânirea barbarilor. 
Goţii, Hunii, Slavii. 

De prin al treilea veac încep a se 'mișcă germanii 
de miazănoapte și l-ăsărit, cari se [găseau pe atunci 
dincolo ide manginile Imperiului Romain, pe când fraţii 
lor din apus erau amestecați (da mai multe veacuri bu 
viaţa provinciilor romane. 

Vandalii apoi goții, cari se împart şi ei, cum se 
ştie, în goți de răsărit și goți fe apus, încep să atace 
graniţile provinciei [Dakia, iar, dela: o bucată de vreme ; 
să pătrundă într'însa cu năvălirile lor, imperiul roman 
ne mai fiind în stare să-i respingă, 

Atunci soldaţii momani plecară, așezânidu-se în 
Moesia, care fu numită] şi eaj Dacia ca să mai ascundă 
puțin rușinea romanilor pentru pierderea unei așa de 
întinse p'rovincii. "Aici în “Moesia urmă şi mai de- 
parte viaţa. oraşelor, deși ele erau amenințate tot mai 
mult de prădăciunile berbarilor, cari pfuteau răzbate, 
acum sloblod până| la Dunăre. 

Dincoace ide apă, pe malul stângț al Dunărei, ţă- 
ranii cari nu-şi părăsiseră 'meşteșugul' lucrărei' 'pămân- 
tului, se îm'plăcaiu cun puteau cu barbarii. Dela. o bu- 
cată de vreme, se produse ici și colo um amestec 
cu barbarii gierimani creștinați; cutare aveă! un tată) 
barbar și o 'mlalmi ă| romană sau dinpotrivă ; începir şi 
din mijlocul barbarilor a-şi face turme mari de vite 
şi ajungeau ofițeri ai imperiului ; puteau chiar să se 
ridice la vednici de Impărat, cum s'a întâmplat cuw 
mai mulți. 

La două veacuri după moartea lui Traian, Impă- 
ratul Constantin a mutat capitala imperiului! romani 
dela. Roma. la (Constantinopol şi (a lucrat mult pentru 
menținerea impieriului pe malul drept al Dunărei şi 
pentru răspândirea creştinismului. 
__ Silințele barbarilor cele mai mari se îndreaptă a- 
cum îmai ales împotriva ținuturilor dela sudul Basa
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rabiei de astăzi, spre care răsbătea prin Dobrogea, 
care se mumeă pe atunci Scitia Mica sau țara cea 
mică a Sciţilor. Prin aceste părți: s'au purtat lupte Şi 
de urmaşii lui Constantin, între alții de fiul său Con- 
stanţiu, care se bătu în "acelaşi timp; şi cu barbarii 
sarmaţi, mai mult slavi, din părțile sârbeşti ale Du- 
mărei, şi chiar din Ardeal. 

Prin aceste îndelungate ciocniri cu romanii, go- 
ţii, și-au pierdut puterea de odinioară. Astfel, când, 
în a doua jumătate a veacului! al IV-lea, se mișcară; in 
stepa răsăritului hunii,. uralo-altaici, cei dintâi fură 
vespinşi, împrăștiați şi gioniți în Peninsula Balcanică, 
In acest chip. dispar cetele gotice; din locurile noastre, 
pe care le-au stăpânit multă vreme, — unii dintre mă- 
vălitori fiind, cum s'a spus, chiar! creştini ca și Woi. 

Mulţi învățați cari aveau interef la aceasta, susțin 
că noi am căpătat legiea kreștină, târziu dela bulgari. 
O mai mare rătăcire decât aceasta nu se poate. Intâi . 

că un neam mai vechi; și mai cult nu pioate să capete 
astfel de adăogiiri sufletești dela un meam mai AuOu 
și imai sălbatec. 

Hunii aveau țările dunărene î în atârnarei de dânşii, 
dar neasimilabili şi păgâni, n'au fost în stare să se 
amestece cu populaţia romană. Stăpânitorul lor, bla- 
nul sau haganul :hunilor, cărmia romanii. îi ziceau 
„srege”, stătea în Panonia. Cel mai mare rege hun, 
Attila, a p.rădat lde multe; ori Serbia şi alte părți ale 
Peninsulei Balcanice, dar nu numai ta; să ucidă şi să 
ardă: lui îi trebuiau, pentru sine și poporui său, robi 
mulţi, și pe aceșiia îi aducea de peste, Dunăre, dintre 
pomani. Așa începea să se întărească elementul ro-, 
manic, mulţumită chiar barbarilor din aceste părți. 

După împrăștierea hunilor, mulţi dintre împărații 
cei noui ai răsăritului, arătară 'multă îndrăzmeală pen- 
tru a face iarăși romane. locurile! pe care stăm noi 
astăzi. Cel mai mare dintre dânşii, lustinian, în vea- 
cul -al VI-lea, a înoit, ide multe ori (şi la Turnu- Măr 
gurele de astăzi), întăriturile cele vechi de pe maiul 
stâng, pe când o puneă într”oj stare de apărare desă- 
vârșită cetăţile care mărgineau malul moesic. După 

4
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dânsul, în veacul al VIl-lea, s'au ipăsit comandanţi: 
bizantini și chiar împărați (ca împăratul Mauriciu) 
cari au străbătut peste apă, venind până adânc în pă= 
mânturile de pe ţărmul stâng: 
„Fi mu mai găgiră aci pe goți, nici pe huni, ci 
găsiră pe slavi. Slavii trăiau mai' mult pe lângă malul 
apelor, căutând de gospodărie câmpenească sau hră- 
nindu-se din pescuit. Dunărea era plină de luntrile 
lor scobite dintrun singur copac. Numele râurilor celon 
vechi, așă cum eie fuseseră puse de Sciţi, s'au păstrat. 
numai pentru Piut şi Murăş; cele mai multe din râu- 
rile noastre se numesc cu nume slave care sunt însă. 
foarte vechi. Căci imai ales de ape erau îndrăgiţi sla- 
vii. Toată mitologia lor, cu zei blânzi, era în legă-: 
tură cu negurile, cu valurile râurilor, cu adâncimea ia- 
zurilor. Stăteau în grupe de sate amestecate printre: 
prupele de sate ale noastre, ei având: o vale, noi. 
alta ; asupra lor stăpâneă câte un şefi căruia bizan- 
tinii se încumetau a-i zice „rege? | 

Slavii care mau rămas printre elementul: romanic 
au plecat înainte urmând aceiaşi cale ca şi goții şi 
hunii, în Peninsula Balcanică, luând în: stăpânire toată. 
Bulgaria de astăzi. 

Alţi slavi au 'făcut din Serbia; o: țară! cu totul: slatvă;:; 
Slavii din: Panonia au fost înghițiți mai târziu de un- 
guri, alți barbari uralo-altaici, după! lei 'au dat aces- 
%ora tot tezaurul lor [de cultură. In' sfârșit, foarte mulţi 
slavi au luat-o de-alungul Mărei Adriatice, Aici orașe 
au fost distruse de dânșii ori au sărăcit de pe urma 
lor ; elementul iliric neromanizat a fugit în munte, 
hrănindu-se mai mult cu prădăciuni : ei sunt albanezii: 
de astăzi.. Alţi locuitori, mai vechi, romanizați! cul de-. 
săvârşire, s'au adăpostit și ei prin văi, căutându-şi imai 
mult de păstorie: nu sunt alţii idecât aromânii, kdin; 
timpurile de mai târziu. 

Acum era în părțile dunărene un neam românesc, 
având datine şi așezăminte care s'au schimbat numai 
foarte puțin, în felul de a trăi al țărănimei noastre 
până astăzi. Elementul tracic vechi, elementul romanic 
suprapus și elementul slav infiltrat pe urmă se ames-
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tecaseră cu desăvârșire. Era un singur neam, 0 singură 
limbă, o singură fire. 

Dar noi nu eram încă în stare să ne facem țara 
noastră, cu stăpânitori din mijlocul nostru ; viața țără- 

nească greu se adună la un loc, și noi eram numai ță- 
rani, lipsiţi de orașe cu desăvârșire. Fiecare sat era 
locuit de urmaşii aceluiaş moș: tot pământul pe care-l 
avea satul, și vatra, și câmpul, și pădurea, formau 
moşia ; urmaşul cel mai de aproape al întemeietorului 
îndeplinea sarcina de judecător : de aceia s'a început 
a i se zice dela un timp jude. Mai multe sate alcătuiau 
un grup, locuind în aceeași vale sau în același ascun- 
ziși, unde barbarii nu-i puteau găsi lesne pe oameni, 
pentru a-i globi sau jefui. O astfel de vale putea să 
aibă un singur jude, când satele se alcătuiseră unul din 
altul, și atunci valea toată, câte sate erau într însa, se 
chema județ. Slavii aveau, dela cuvântul german care 
însemna „rege“ : K6nig, și un nume al lor deosebit 
pentru jude, pe care ni l-au trecut și nouă: cnezi. Mai 
multe județe laolaltă, fiind vecine, se uniau însă pentru 
răsboaie, pentru apărarea de dușman sau pentru cău- 
tarea de pradă, de răsbunare; atunci călăuzul se che- 
ma, cu un cuvânt împrumutat din slavonește, Voevod, 
adecă duce. In aceasta se înche.e toată rânduiala noa- 
sfră cea veche. 

Românii şi seminţiile barbare de origine uralo-altaică. 

„Ca nişte urmași de aproape ai hunilor, ne-au stăj- 
pânit un timp avarii, cari nu se deosebesc decât :prin 
nume de oamenii lui Attila. 

Dela o vieme, ca și hunii, avarii au perit, s'au 
îinpuţinat adică în îndelungatele războaie; unii s'au 
întors înapoi în locurile de unde plecaseră ; alţii s'au 
almestecat cu câteva neamuri giermane, ca, gepizii și 
Jongiobarzii, cari și-au avut rostul tot! în Panonia. De 
sapt, noi n'avem nimi: a face cu dânșii. In veacul al: 
VIII-lea se poate zice că se mântuise cu totul barbarii 
aceştia panonici. Satele de slavi trăiau în linişte, o- 
fițeri iai împăratului apusean, de nație francă, pă-
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zeau granița din Moravia şi chiar pe la Dunărea sir 
mică În faceste părți, barbarii teraiu să vie mal târ- 
ziu numai, din aceiași rasă: Ungurii, despre cari se 
va vorbi imai departe, fiinkică mau stat la Dunărea: 
Noastră. 

Intâi ne-au stăpânit, cerându-ne bir şi uneori ar 
jutor fle oaste, neamul Pecenegii. In ultimii ani ai vea- 
cului al XI-lea, cu puția înainte ide anul 1100, peceri 
negii, piătrunzând în Peninsula Balcanică de mai multe. 
ori, au fost înconjurați la sfârșit de împăratul bizantin 
și nimiciţi aproape cu totul. Au rămas numai câteva: 
cete de călăreţi în oastea Cezarului: din Bizanţ: 

In locul Tor a rămas atotputernic în părțile dună+ 
rene un popor foarte asemănător cu dânșii din toate 
punctele de vedere, cumanii. Cumanii aceștia' sau: ţi- 
nut până! în veacul al XIII-lea, făcându-ne să le dăm 
hrană şi, adesea, îmbrăcăminte şi pradând| tot așăl 
de nemilos ținuturile balcanice, 

In sfârşit, către jumătatea veacului al XIII-lea, tă- 
tării, carii de fapt rerau turci: din pustiile Asiei, dar a- 
veau în fruntea lor conducători dintre mongoli, se 
revărsară asupra aceleiași regiuni rusești, pă urina Cui 
manilor. N E 

Tătarii aduseră acum ku dânșii jaful cel mai ne- 
cruțător şi vărsară sângele cu cel mai mare belșuje, 

Sub tătari chiar, juzii și voevozii! noştri au înde- 
plinit atâtea fapte războinice însemnate dincolo Kle 
Dunăre. Pe vremea aceasta, și bizantinii ne-au între- 
buințat în luptele pe care le purtau cu turcii în “Asia 
Mică. Mulţi români au luptat și s'au prăpădit acolo 
fără să ştie nimeni care au fost căpeteniile lor. - 

Dar vremea noastră se apropia. Pe''urma tătarilor, 
stepa nu ne-a trimis alt stăpânitor, și atunci, în ţie 
nuturile de dincoace de Carpaţi, undei stăpânirea tă- 
tărească încetează, noi am început a ne organiză cu 
domnii noștri, j huigi 

"Românii şi Ungurii. 

Ungurii se fașezară| întâi, înlăturând pe bulgari, 
în părţile Basarabiei de jos. Bulgarii, uniți cu pecenie-
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gii, 6e arătară mai tari decât (dânșii, şi la'sfârșitul 
veacului al IX-lea, — unguri!) se ridicară în sus, 
prin văile Basarabiei, ajunseră în munţii Galiției, tre- 
cură prinţaceastă; parte, a Carpaților în văile maramu- 
tăşene, şi din laceste văi, lîn sfârșit, se coborâră în, 

* Panonia, 
Slavii din 'aceste ţinuturi fură desnaționalizațţi de 

către unguri, le luară și sălașurile fi cMilizaţia. 
De aici înainte ungurii ajunseră 'unț popor tare şi 

„de viitor, şi, nu numai că; răzbătură până la Dunărea: 
„sârbească, (dar o trecură, se amestetcarăi în luptele 'din; 
Peninsula 'Balcainică, când cu Bizantinii, când împo- 
triva lor. Papa, știindu-i catolici, fi ajuta împo=. 
triva grecilor, cari. erau ortodocși. Era 'lucru firega 
ca ungurii, ajungând în această: fază a puterei lor, 
să străbată fcătre răsărit: ei trecură: Tisa, luară în; 
stăpânire ţinutul crișan și cel bănățean, dădură de 
apa Murâșului şi, urmând-o, ajunseră la Poarta da 
Fier a Ardealului. Pe faici intrară ei în ţara frumoasă! 
care se numeşte astăzi Ardeal după un cuvânt un- 
guresc „Erdelv”, ce înseamnă ..pădure” (în între- 
gime: „Kiraly Erdely”, Pădurea Regelui). Aici întă- 
riră din nou o cetate veche slavă: Bălgradul, adică; 
Cetatea Albă, al cărei nume îl traduiseră în unjgțurește, 
şi făcură castele la: Turda și la Dej. 

Urme de viaţă românească, cu un voevod, s'au păs- 
trat și în alcătuirea nouă a provinciei sub ungurii, 
căci reprezentanții regelui în: Ardeal sau numit şi ei 
VOevozi, ceeace nu e tun ftitlu unguresc, ci românesc, 
Nici în vreun alt loc inu-l mai găși la unguri: 

Regii unguri căutată să colonizeze și altfel ţară şi 
alduseră, în 'mare număr, țărani germani din regiunile 
Rinului de jos, cărora le dădură! drepturi întinse, ide 
săteni, dar, având prilej, aceştia: întemeiară apoi viața 
municipală, de negustori şi meșteșugari, în Ardeal: 
'Sașii2). _ | 

Tătarii hu împiedecat pe regii următori a se în- 

1) Li se zicea chiar de atunci şi: Maghiari. 
„_„__2) Saşi, Sachsen, li se zicea germanilor lucrători la mine, şi de 

aici celorlalţi.
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tinde prea mult, totuşi până; la; întemeierea unui stat 
românesc cârmuit de domni români, ungurii! au păs- 
trat în atârnarea lor colțul: (de sud-vest al Moldovei 
şi cetatea Severinului către granița Bulgariei, 

Din ungurii pe cari cavalerii îi aşezară ca străjerii 
la granița răsăriteană contra cumanilor, din! acești noi 
coloniști cari erau catolici şi-şi avură şi episcopii lor, 
se trag secuii. Insă! imulți dintre acești secui sunt de 
obârşie românească: precum moi am desnaționalizat 
pe ungurii de lângă “Poarta lde Fier şi părțile Haţegu- 
lui, aşă ungurii, secuii ne-au desnaţionalizat pe noij 
în lacele părți de răsărit. Secuii au păstrat dela moi 
ceva în port, în klădirea caselor, în lucrul câmpului; 
poate şi în datine, şi chiar poveşti și cântece. Ei se 
cheamă aşă 'dupăi numele ungjureisc al scaunelbr de 
judecător, al județelor (szek) ca ale moastre. 

Românii şi Bulgarii. 

Neamul hunic al bulgarilor întemeiase un Hanat 
(ca al lui Attila), care purtă; vreme îndelungată, lupte 
cu împărații din “Constantinopol având ambiţiuneă să 
facă şi ei un imperiu roman, cum făcuseră barbarii 
germani în apus. 

Dela o vreme şefii lor își ziceau „Ţari” fiindcă 
se socoteau împărați și voiau să ia cetatea împără- 
tească Țarigradul. 

Ei veniră prin părțile noastre şi, trecând Dunărea, 
luară în stăpânire cetatea Silistra (Drâstorui' „vechiul 
Durostorum ). 

Pe vremea aceea țara: noastră nefiind printre a- 
celea pe care să le poată râvni neamuri lacomie se 
poate zice, că; niciodată : dregători de-ai țarilor bulgari 
din vechea idinastie hunică nau stăpânit asupra, șe- 
sului muntean. Cu atât mai puţin ar fi pututei răz- 
bate în părţile de munte. 

Un timp, Bulgaria! toată a fost provincie bizantină ; 
„episcopii bulgari ide pe malul Dunărei, la cari se hliros 
tonisiau preoţii noştri, au fost înlocuiți prin episcopi 
greci, în legătură cu Patriarhul din Constantinopol; 
și nu, ca până atunci cul Patriarhia: bulgărească deo 

15



226 

sebită. Se păreă că niciodată bulgarii! nu se vor nidică' 
din căderea lor. 

Incă 'de atunci, din veacul al XI-lea, puțin după 
anul 1000, pe vremea pecengiilor, cu îngăduința aces- 
tora și sub înrâurirea bizantinilor dinr.vecinătate, cari 
aveau Marea şi Dunărea, căpetenii românești au în- 
teimeiat cele dintâi State ale noastre, între Silistra; 
şi vecina Dobrogiei. De pe urma! acestui Stat cu limba 
oficială slavă se cheamă Vlașca, slavoneşta „[ara-Ro- 
mânească”, unul din judeţele 'de câmp muntene. 

Insă, după un veac «le nouă] decădere a împărăției 
bizantine, care ajunsese iar pe mâinile unor oamenii 
netrebnici, se ridicară nemulțumiri în toate părțile Pe- 
ninsulei Balcanice. Intre nemulţumiţi erau și aromânii, 
cari-și aveau așezările lor de căpătenie! în Tesalia, zisă 
și Valahia Mare, adică marea „Ţară Românească”. 
In fruntea acestora se puseră idoi frați: Petru și :Asain. 
Acești doi fraţi, fruntași ai aromânilor, putură să a- 
dune o mare mulțime în “jurul lor. Zi dezzi, ei pră- 
dau prin toate târgurile din vecinătate, fără ca ostașii 
grecești din cetățuile dela trecătorile Pindului, şi Bal- 
canului să-i poată îmhpiedecă. Un șir de expediţii ale 
împăraților înșii inu duseră la rezultate mai fericitel 
Aromânii căpătau din ce în ce sprijinul bulgarilor lin 
oraşe şi al stăpânitorilor din împrejurimi .Astfel că 
peteniile lor ajunseră) a se socoti ca un felszle regii; 
unul dintre răsculați îndrăzni chiar să] ceară Cezarului 
din apus, venit în cruciată, lui Frederic Barbă-Roşie, 
cununa împăraților din Constantinopol. 

El nu putu să o capete „însă un altreilea frate, 
crescut între cumani și ajutat de aceștia. ,loniţă văzu 
și acest vis împlinit; el se folosi de dorința Papei 
de a-și întinde autoritatea şi în Peninsula Balcanică 
şi isbuti să capete dela acesta: recunoașterea sa ca stă- 
pânitor al bulgarilor și „Românilor”, deci ca împă- 
rat al bulgarilor și grecilori). loniţă duse o sumă [de 

1) Împărat nu p 
alt neam doar pe alăt 
Bizanţ îşi ziceau 
romană. 

utea să fie cineva decât peste Romani și peste 
alături; dar peste Romani trebuia să fie. Grecii din 
însă Romani (Rhomaioi, Remei), împărăția lor fiind
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lupte, atât împotriva - grecilor inşii, cât şi împotriva 
împăraţilor latini din (Constantinopol, cari sei aşezară, 
în urma cruciatei a IV-a, la 1204, în această reșerinițăi 
împărătească : Constantinopolul. Nepotul său, loan 
Asan, 'urmă| mai (departe cu stăruință pentru căpăta- 
rea acestei situații strălucite. Al (doilea. împărat al bul- 
garilor şi al „Românilor” a fost cel mai puternic stă; 
pânitor pe care l-au avut în acest timp. ţările răsări= 
tene. Sub urmaşii săi însă fîmpărăția bulgărească de 
a doua a decăzut foarte mult,



CAPITOLUL II. 

PRIVIRE GENERALĂ DELA INTEMEEREA  PRIN- 
CIPATELOR PÂNA LA 1792, 

DOMNII ROMÂNI DELA INTEMEEREA PRINCIPATELOR 
PÂNĂ LA 1792. 

Reproducemdin istoria românilor de d-nul profe- 
sor N. lorga şirul ide domni români din Muntenia şi 

„Moldova, dela întemeerea principatelor până la 1792, 
nu pentru ca cititorul să memoreze acest șir nesfârşit 
de domni, ci pentru ca cetirră acest studiu asupra 
războaielor omenirei, să aibă la îndemână situația pe 
pământul românesc, din acele timpuri... 

Muntenia 

Seneslav. 1247—12. 
Ivanco, Iancu Tihomir (Țocome- 
rius), 12. . — ca. 1330... 
Basarab I., ca. 1330—ca. 1340. 
Nicolae Alexandru, ca. 1340—16 

" Noembrie 1364. 

Vladislav, Vlaicu sau Laicu 1346 
ca. 1380. 

Radu | (?), 138... 
Dan [........ — 1386: 
Mircea cel Bătrân, 1386-31 la- 

nuar 1418. 
Vlad 1., 1394—1395.   

Moldova. 

Dragoș, ca. 1352—1353. 
Sas, ca. 1360. - 
Bogdan, ca. 1360—ca. 1364. 
Latcu, ca. 1344—ca. 1364. 

lurii (luga) Corlatovici, ca 1372- 
Decembrie 1377. - 

Ştefan 1, 1377—ca. 1378. 
Petru |, ca 1378—ca. 1393 
Roman |, ca. 1393—ca. 1394. 
Ștefan 1 (sau II), 1394——1409: 
luga, 1399—1400. 
Aleaxndru I,-Cel Bun, 1400—l-im : 

anuar (2) 1432 Ă
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Mihail 1. 1418— 1420. 
Dan II, 1420—lunie 1431. 
Radu II. Pleșuvul 1422—1427. 

Alexandru 1. (Aldea) 1431 — 
1435, 

Vlad II. Dracul (Drăculea) 1435 
Decembrie 1446. 

Daniil, sau Danciul, 1446-1447. 

Vladislav II, 1447—primăvara lui | 
1456, 

Vlad III. Ţepeş, primăvara lui 
1456—Noembrie 1452. 

Radu III, cel Frumos, 1462—în- 
ceputul lui 1474. 

Basarab II, Laiotă 1473—Noem- 
brie 1477 (ţ 1480). 

Basarab IE, cel Tânăr. 1477— 
1482. 

Mircea Il. 1481. 
Vlad IV, Călugărul, 1482—1495. | 
Radu IV, cel Mare, 1495— Martie 

1508. 
Mihnea |, cel Rău, 1508—1510 

+ 1510). 
Vlad V. sau Vlăduț, 1510—23 Ia- 

nuarie 1512. 
Basarab IV. Neagoe, 1512—Sep- 

tembrie 1521. 
Teodosie, 1521. 
Vlad VI, Dragomir, 1521.   
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Jlie sau Iliaş, l-iu anuar (?) 
1432— Septembrie 1434. 

Ştefan II, Septembrie 1434—27 
August 1435. 

Ilie cu Ştefan Il, 27 August 1435- 
20 Mai 1443. 

Ştefan II, 29 Mai 1443—lulie 
1447. 

Roman Il, lulie 1448—2 Iulie 
1448, 
Alexandru II, 2 lulie, 

1448. 
Petru II, 1444 pretendent; Au- 

ugst 1448—1449. 
Alexandru 1],.... 1449 — Octom- 

brie 1440. . 
Bogdan II, Octombrie 1449—16 

Octombrie 1451. 
Petru III „Aron, 16 Octombrie 

1451—Aprilie 1457. 
Alexandru II, 16 Octombrie 1451 
primăvara lui 1455. 

Ştefan III, celM are, "Aprilie 
1457—2 Iulie 1504. . 

August ' 

Bogdan III, (Orbul), 2 Iulie 1504 
18 Aprilie 1517. 

Ştefan IV, cel Tânăr (Ștefăniță), 

18 Aprilie—14 Ianuarie 1527.
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Muntenia 

Radu V., Bădica, 1521 Ianuarie 
1524. 

Radu VI, dela Afumaţi, 1521—4 
Ianuarie 1529. 

Vladislav III, 1523—Decembrie 
1525. ! 

Moise, 1529—August 1530. 
Vlad VII, Inecatul. 1530—Sep- 

tembrie 1532. 
Vlad VIII, Vintilă, 1532—1535. 
Radu VII, Paisie, 1535 Martie 

1545. 

Mircea III, Ciobanul, Martie 
1545— Februarie 1554. 

Petru |, sau Pătrașcu cel Bun, 
Februarie 1554 — Decembrie 
1557. 

Mircea III, Ciobanul, Ianuarie 
1558—Septembrie 1559. 

detru II, Șchiopul, Septembrie 
1559—lunjie 1568. - 

Alexandru II, lunie 1578—25 Iu- 
lie 1577. - 

Vintilă, Mai 1574. 

Mihnea II, „Turcul”?, 25 
1577—lulie 15831). 

Iulie 

1) De aici, datele sunt după 
avem date după cel Iulian (vechi), 
dela 1700 la 1800, unsprezece, dela 

  

  

Moldova 

Petru IV, Rareş, lanuarie 1527- 
18 Septembrie 1538. 

Radu V, Lăcustă, Septembrie 
1538— Decembrie 1540. 

Alexandru III, Cornea, Decem-. 
| brie 1540— Februarie 1541. 
Petru IV, Rareș, 19 Februarie 

1541—Octombrie 1546. 

Ilie sau Iliaş II, Octombrie 1546 
Mai 1551. | 

Ştefan VI, Rareş Mai 1551— 
Septembrie 1552. 

loan I. Joldea, Septembrie 1552. 
Alexandru IV, Lăpuşneanu, Sep- 

tembrie 1552—18  Noembrie 
1561. ” 

loan II, Vasilic, Despot, 18 No- 
embrie 1561—5 sau 6 Noem-: 
brie 1566. 

Ştefan VII, Tomșa, 7 sau 10 Au- 
gust 1563 — Martie 1564 
($ Mai 1564). 

Alexandru IV, Lăpuşneanu, Orc-: 
tombriee 1564—4 Mai 1568. 

Bogdan IV, 5 Mai 1568 — Fe- 
bruarie 1572. ” 

loan ÎII cel Cumplit (Armeanul) 
Februarie 1572—lunie 1574. 

calendarul gregorian. Pentru ca să 
să se scadă: până la 1700, zece zile, 
1800 la 1900, douăsprezece.
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Petru Cercel, lulie 1583--Aprilie 
1585, 

Mihnea II, Aprilie 1585-+Februa- 
rie 1591. 

Ilie, Martie 1591. 
Radu VIII, Mariie 1591. 
Ştefan Surdul, Mai 1591—lunie 

1592. | 
Alexandru cel Rău, lunie 1592— 

Sepiembrie 1593. 
Mihai Viteazul, Septembrie 1593- 

19 August 1601. 

Nicolae II, Pătrașcu, Noembrie 
1599—Septembrie 1600. 

Simion Movilă, Ociombrie 1600- 
lunie 1, 1601 ; lutie 1601--Au- 
gust 1602. 

Radu Șerban, August 1602—De- 
cembrie 1610; lunie — Sep- 
tembrie 1611. 

Radu Mihnea, Septembrie 1601- 
1 Martie 1602; Martie--lunie 
1611; Septembrie 1611—Au- 
gust 1616. 

Gavril Movilă, August 1616. 
Alexandru Iliaș, Septembrie 1616 

Iunie 1618. | 
Gavril Movilă, luli= 1618—Au- 

gust 1620, 
Radu Mihnea, August 1020—Au- 

gust 1623. 
Aleaxndru Coconul, August 1623 

Noembrie 1627.   
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Petru V, (Schiopul). lunie 1574 
23 Noembrie 1577. 

loan IV, Potcoavă, 23 Noembrie 
sfârşitul lui Decembrie 1577. 

Petru V, (Şchiopu), l-iu Fanua- 
ris 1578—21 Noembrie 1579. 

lancu Sasul, 21 Noembrie 1579- 
August 1582 ( Septembri=), 

Petru V, Șchiopul, 1582—29 Au- 
gust 1591. 

Aron Tiranul, Septembrie 1591- 
lunie 1592. 

Alexandru cel Rău, lunie 1592. 
Petru VI, Cazacul, August — 24 

Octombrie 1592. 
“Aron Tiranul, Octombrie 1592- 

3 Mai 1595. 
Ştefan VIII, Răzvan, 3 Mai 1595- 

August 1595. 
Ieremia Movilă (Moghilă), Au- 

gust 1595—16 Iulie 1606. 
Mihai Viteazul, * Mai—Septem- 

brie 1600. 
Simion Movilă, 10 Iulie 1606— 

24 Septembrie 1607. 
Mihail (Mihăilaș) Movilă, 24 

Sepiembrie—Octombrie 1(07, 
Noembrie — 16 sau 19 De- 
cembrie 1607. 

Constantin Movilă, Octombrie 
1607; Decembrie 1607 — 29 

Noembrie 1611 (țlulie 16i2). 
Ştefan IX, Tomșa, 20 Noc:m- 

brie 1611—22 Noemb. 1615. | 
Alexandru V, Movilă, 22 Ncem- 

brie 1615—2 August 16156. 
Radu Mihnea, August 1616—Fe.- 

bruarie 1619. 
Gaspar Gratiani, 4 Februarie 

1619— Septembrie 1620. 
Alexandru VI, Iliaș, Septemorie 

1620— Septembrie 1621. 
Ştefan IX, Tomşa, Septembrie 

1621—August 1623.
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Muntenia 

Alexandru Iliaș, Noembrie 1627- 
toamna 1620. 

Lecn, toamna. 1629— Iulie 1632. 

Radu, lulie—Noembrie 1632. 
Matei Basarab, lulie 1632—19 

Aprilie 1654. ” 

Constantin Basarab, sau Cârnul 
Aprilie 1654—Martie 1658. 

Mihnea III, sau Mihail Radu, 
Maruie 1658-Decembrie 1659. 

Ghica sau Gheorghe Ghica, De- 
cembrie 1659—1660. 

Grigore sau Grigorașcu Ghica, 
Septembrie 1660—Dec. 1664. 

Radu Leon, Decembrie 1664— 
Martie 1669. 

Antonie din Popești sau Popescu, 
Martie 1669— Martie 1672. 

Grigore Ghica, Martie 1672 — 
Noembris, Decembrie 1674. 

  

  

Moldova 

Radu Mihnea, August 1623—23 
Ianuarie .1626. 

Miron Barnovschi Movilă, Ianua- 
rie 1626—Ilulie 1629. . 

Alexandru VII, Coconul, 
1629—28 Aprilie 1630. 

Moise Movilă, 28 Aprilie 1630— 
Noembrie 1631. 

Alexandru VI, Noembrie 1631— 
Aprilie 1633. 

Miron Barnoschi, Aprilie 1633— 
2 Iulie 1638. 

Moise Movilă, 2 iulie 1633— 
Aprilie 1634. 

Vasile Lupu, Aprilie 1624—13 
Aprilie 1653; 8:Mai — 16 Iu- 
lie 1653. 

Gheorghe I. Ştefan, 13 Aprilie— 
8 Mai 1653; 16 Iulie 1653— 
13 Martie 1658. 

Gheorghe II, Ghica, 13 Martie 
1658— Noembrie 1659. 

Constantin Basarab, sfârșitul lui. 
Noembrie ; Liu Decembrie 
1659; 31 Ianuarie — Februa- 
rie 1661. 

Ştefan X, (Ştefănuță), L-iu De- 
cembrie 1659 — 31 Ianuarie 
_1661; Februarie—12 Septem- 
brie 1661. 

Istratie Dabija, Septembrie 1661 
12 Septembrie 1665. 

Gheorghe III, Duca, Septembrie 
1665—Mai 1666. 

lliaş Alexandru, Mai 1666—No- 
embrie 1668 

Gheorghe III, Duca, Noembrie 
1668—16 August 1672. 

Ştefan XI, Petriceicu, 16 August 
1672—Octombrie 1673; De- 
cembrie 1673-—începutul lui 
1674. 

Dimitrie (Dimitrașcu) Cantacu- 
zino, Noembrie 1673; 1674— 
Septembrie 1675. 

luiie
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Gheorghe Duca, Noembrie—De- | 
cembrie 1674-Noembrie 1678. 

Şerban Cantacuzino,  Noembrie 
16783—9 Noembrie 1688. 

“Constantin Brâncoveanu, 9 :Noein 
brie 1688—Aprilie 1744. 

Ştefan Cantacuzino, Aprilie 1714 
Decembrie 1715. 

Nicolae Mavrocordat, Decembrie 
-1715—14 Noembrie 1716. 

Joan Mavrocordat, 2 Decembrie 
1716—23 Februarie 17/19. 

Nicolae Mavrocordat, 2 Martie 
„1719—3 Septembrie 1'730. 
Constantin Mavrocordat, Septem 

bris—Octombrie 1730. 
Mihai Racoviţă, Octombrie 1730- 

24 Octombrie 1731. 
Constantin Mavrocordat, 24 Oc- 

tombrie 1731 — 16 Aprilie 
1733. 

Grigore II Ghica, 16 Aprilie 
1733—27 Noembrie i735.   
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Antonie Roseti (Ruset), Septem- 
brie 1675—Noemb. 16078. 

Gheorghe ill, Duca, Noembrie 
1678—4 lanuarie 1684, (25 
Decembrie 1683 st. v.). 

Ştefan XI, Petriceicu, 4 lanuarie 
1684 (26 Decembrie 1688)— 
Mariie 1684. 

Dimitrie Cantacuzino, Martie 
1694—26 Iunie 1685. 

Constantin Cantemir, 25 lunie 
1685—27 Mariis 1693. 

Dimitrie Cantemir, 29 Martie 
1693—18 Aprilie 1693. - 

Constantin Duca, Martie 1693— 
18 Deece:nbiiei1695. 

Antioh Cantemir 18 Decembrie 
1695—14 Septembrie 1700. 

Mihai Racoviţă, 31 Iulie 1707— 
28 Octombrie 1709. 

Nicolae Mavrocordat, 7 Noem- 
brie 1709—Noembrie 1'710. 

Dimitrie  Cantemir,: Noembrie 
1710—lunie 1711. 

Căimăcănia Vornicului Lupu, Au- 
gust 1711. 

Căimăcănia lui lon Mavrocordat 
7 Octombrie — 19 Noembrie 
1711. ! 

Nicolae Mavrocordat, 6 Octom- 
brie — 5 lanuarie 1716 (25 
Decembrie 1716 st. v.). 

Mihai Racoviţă, 5 lanuarie 171 6-- 
Octombrie 1.726. 

Grigore II. Matei Ghica, Octom- 
„ brie 1727—16 Aprilie 1738. 

Constantin Mavrocordat, 16 A- 
- prilie 1738 — 26 Noembrie 

1735. 
Grigore II, Matei Ghica, 27 No-
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Constantin Mavrocordat, 27 No- 
embrie 1735—Sept. 1741. 

- Mihai Racoviţă, Sept. 1741 — 
Iulie 1744. 

Constantin Mavrocordat, 
1744—Aprilie 1748. 

lulie 

Grigore II Ghica, Aprilie 1748— 
6 Septembrie 1752. 

Matei Ghica „Septembrie 1752— 
Iulie 1753. 

Constantin Racoviţă, Iulie 1753- 
ca. 29 Februarie 1756. 

Constantin Mavrocordat, ca. 29 
Februarie 1756 — 7 Septem- 
brie 1758. 

Scarlat Ghica, 7 Sept. 1758 — 
11 iunie 1761. 

Constantin Mavrocordat, 11 lu- 
nie 1761—Martie 1'763, 

Constantin Racoviţă, Martie 
1763—8 Februarie (28 lanua- 

rie st. v.) 1764. 
Ştefan Racoviţă, Febr. 1764 — 

Septembrie 1765. 
Scarlat Ghica, Septembrie 1765- 

13 Decembrie 1766. 
Alexandru Ghica, 13 (2) Decem- 

brie 1766—28 Oct. 1768. 
Grigore III, Alexandru Ghica 28 

Octombrie 1768 — Noembrie 
1769. 

Emanoil Giani Ruset, Mai 1770- 
Octombrie 1771. 

Ocupaţia rusească,  Noembrie 
1769—10/21 Iulie 1774; pa- 
cea dela Chiuciuc-Cainargi. 
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embrie 1735—14 Septembrie 
1739. 

Ocupaţia rusească, 14 Septem- 
brie—Octombrie 1739. 

Grigore II, Matei Ghica, 1739— 
Septembrie 1741. 

Constantin Mavrocordat, Septem 
brie 1741—29 Iunie 1743. 

loan Mavrocordat, 29 lunie 1743- 
Mai 1747. 

Grigore Îl, Matei Ghica, 
1747 —Aprilie 1748. 

Constantin Mavrocordat, Aprilie 
1742—31 August 1749. 

Constantin Racoviţă, 31 August 
1749—3 Iulie 1753. 

Matei Ghica, 3 lulie 1753—ca 
29 Februarie 1756. “ 

Mai 

Constantin Racoviţă, ca 29 Fe- 
bruarie 1756—14 Martie 1757 
17 August 1'758. 

loan Teodor Callimachi, sau Căl- 
mășui, 7 August 1758—11 lu-. 
nie 1761. 

Grigore  Calimache, 11 
1761—29 Martie 1764. 

lunie 

Grigore Alexandru Ghica, 29 
Mariie—3 Februarie (23 Ia- 
nuarie st. v.) 1767. 

Grigore Calimache, 3 Februarie 
(23 Ianuarie st. v.), 1767—14 
lunie 1769 (9 Septembrie 
1769). 

Constantin Mavrocordat, 29 Iu- 
nie—23 Noembrie 1769. 

Ocupaţia rusească, 7 Octombrie 
dela Chiuciuc-Cainargi.
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Alexandru Ipsilanti, Septembrie 
1774—Februarie 1782, 

Nicolae: Caragea, Februarie 1782- | 
August 1783, 

Nicolae Mavrogheni, Apr. 1786- 
19 Iunie 1790. 

Ocupaţia rusească, 15 Noembrie 
1789—4 August 1791; pacea 
dela Șiştov. 

Mihai Șuțu, numit Mart 1791— 
Ianuarie 1793. 

II. 
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Grigore Alexandru  Ghica,. Sep- 
tembrie 1774—10 Octomb. 1777. 

1769—21 Iulie 1774; pacea 
Constantin Moruzi, Octombrie 

1777—8 lunie 1782. 
Alexandru Mavrocordat, |, Deli- 

beiu, 8 lunie 1782—12 Ianua- 
rie 1785. | 

Alexandru Mavrocordat II, Fira- 
ris, 12 Ianuarie 1785—14 De- 
cembrie 1786. 

Alexandru Ipsilanti, Decembrie 
1786—19 Aprilie 1788. 

Emanoil Giani-Ruset, Mai—Oc- 
tombrie 1788. 

Ocupaţia rusească, Octombrie: 
_1788—0 Ianuarie 1792; pacea 
dela Iași. 

„Ocupaţia austriacă, 1787—4 Au-. 
gust 1791; pacea dela Șiștov. 

Alexandru Moruzi, Martie 1792- 
Ianuarie 1793. 

CARACTERIZAREA GENERALĂ A ORGANIZĂREI 
ARMATELOR ROMÂNEŞTI DELA ÎNTEMEIEREA PRINCIPA- 

TELOR PANĂ LA REVOLUȚIA FRANCEZĂ. 

In secolul XIV şi jumătate din secolul XV. 

Organizarea militară după sistemul feudal, adică 
boerii fiind obligaţi a servi cu comitați pe. seama 'ior 
în schimbul privilegiilor. 

e 

Este tipul de sistem : naţiune armată, căci şi răzeșiit 
ŞI ţăranii sunt obligaţi a veni la oaste pe contul lor. 

Organizarea de kdetaliu eră în cete de 1000: de 
100 (centurii) şi de decurii. 

Inlănțuirea ke separată de cavalerie. Atât infanteriăl 
cât și cavaleria aveau o mulțime de niwmire, după unii 
forma și însărcinările fiecăreia în serviciul statului, 

Se zice că teritoriul eră împărțit în 18 căpitănii. 
Domnul eră comandantul superior al oastei! 

Există comandament organic cu diferite trepte şi 
numiri.
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In ultima jumătate din secolul XV şi prima jumătate 
din secolul XVI. 

Epoca lui Ştefan Cel Mare. 

Sub Ştefan cel Mare apar unităţi de armată per- 
manentă <şite din împrejurarea că războiul eră perma- 
sent. 

Organizarea nu se minține sub domnii următori. 

După Ştefan cel Mare. 

Sub urmașii lui Ştefan cel Mare, avem! acelaș sis- 
tem militar al naţiunii armate ca și înainte după sis- 
temui feudal. 

lon Vodă și Petru Rareş se servesc tot de“ acest 
Tel de armate în luptele lor cu turcii, ungurii și po- 
joni; 

In ultima jumătate a secolului XVI. 

Epoca lui Mihai Viteazul. 

Sub Mihai Viteazul apar şi unităţi de mercenari 
(evrei , arnăuţi, bulgari), alături de milițiile perma- 
nente. | 

După Mihai Viteazul în secolul XVII şi secolul XVIII. 

Armatele de mercenari se menţin şi sub Matei 
Basarab (provocând o răscoală) şi sub! domnii ur- 
mători. 

Efectivele mercenarilor încep a crește, pe când e- 
fectivele imilițiilor națonale descresc. 

Spiritul militar începe a scădeă și organizarea mi- 
liţii permanente începe a slăbi. 

Inmulţirea grecilor în principate, roade puțin! câte 
puțin organizarea militară, ce se menţinuse destul de 
bine până la începutul secolului al XVII. 

La 1716 începutul domniei fanarioţilor, se Ides- 
fiinţează complect miliția națțională și se introduc ex- 
clusiv mercenarii, trupe naționale nu mai, există, în- 
cepe perioada decadenţei militare,
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Domnii se înconjură de trupe compuse din străini 
(greci, arnăuți, turci) întrebuințați pentru paza Dom- 
nului şi strângerea birurilor 

In toată această perioadă, nu are loc nici o ăcțiune 
militară mai importantă. 

| UI. 
DOCUMENTE ISTORICE ASUPRA 

ORGANIZĂREI ARMATEI ROMÂNEȘTI DELA INTEMEIEREA 

PRINCIPATELOR PÂNĂ IN SECOLUL XVII. 

__ Extrase din N. lorga 1). - 

Valoarea oastei româneşti. 

Oastea moldovenească fusese prețuită de poloni. In 
actele de supunere către ei al& Domnilor dim a doua, 
jumătate a a veacului XVl-iea sa vede trimiterea de 
auxiliari moldoveni în războaiele :Craiului. Despre is- 
prava unora dinitre ei, în depărtata Prusia, la 1422, 
lângă cetatea Marienburg, Diugosz spune cu oarecare 
amănunte : 

„Moldovenii, care se luptau pedeștri și întrebu+ 
ințau caii pentru drum mumai, sau pentru fugă — 
în iacest sistem stă şi superioritatea lor, — înainta! 
seră departe de tabăra polonă pentru a cercetă, a 
găsi hrană Kailor şi a prădă. Văzându-i așă de pu-.- 
țini, teuţonii îmbrăcați în fier îi atacară cu încredere. 
In acea clipă însă, ai iloștri sar de pe cai şi se 
ascund în pădure. „Descalecă”, spune Dlugfosz, cu 
ușurință, cum! e firea şi datina acestui neam, acoperiţi 
de trunze şi crengi, şi se luptăj pe jos”. "Cavaleria 
se încumetă a. se luă după ei și a-i nimici. Atuinci, 
ucenici ai tătarilor, moldovenii slobod, dela adăpost 
sigur, săgeți, care curg ”ca ploaia”. Fruntea dușmă- 
nilor se goleşte ; rămân răniții, cari sunt prinşi; cei- 

„alți fug. Triumfători, cu pradă ( Şi prinşi, ai lui Alexan- 
dru Vodă se întorc, (pag. 106). 

1) Istoria armatei româneşti, Vol. 1. 

î
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Cea dintâi luptă românească în câmp deschis. 

Această luptă avi loc în zorii zilei dd 6 Septem! 
brie 1450, la eșirea din pădurea; Crasnei, contra po- 
lonilor. Erau trei aripi polone, cu Odrowacki la cen- 
tru, castelanul de Halicz deoparte, Buczacki de alta ; 
se vedeau steagurile de Prezemysl, Halicz, Sanok și 
Podolia. Călării alcătuiau opt cete, pedeștrii numai 
una, 

Românii avea pedestrime mai ales, pei care o as- 
cundeă numai o perdea de căllări, ce se lăsă repede 
împrăștiată. În luptă cu ei, asemenea cu luptele dela 
1396 şi 1444 cu ienicerii turci, fruntașii Poloniei, Po- 
rawa, Buczacki şi alții, cad. Infrângierea! ar fi fost 
girozavă dacă românii mar fi scăpat pe polonii de 
urgia românilor. Pârcălabul, alergând! asigură fuga. 
El făcă și ceva ispravătmipotriva celor ce săgetaţu: 
din copaci. 

Bogdan se (retrase la Bârlad, prea slab și prea 
cuminte pentru fa: urmări, dar cu, conștiința îndreptă» 
țită că a învins. Polonii adeveriră, de altminterea, ie- 
şindiute din Moldova lui. (pag. 109). 

Organizarea militară de sub Ştefan cel Mare. 

De fapt Ştefan luă îndată măsuri. de organizare nouă, 
pe lângă acelea de înoire a boierimii cavalerilor, scă- 
zute prin luptele pentru Domnie, de întărire a „Cur- 
ții”?. Cronicarul polon Dlugiosz, contemporan al: său, 
spune anume că el cereă fiecărui ostaș să fie gataj 
cu calul și armele ale și că cer ce nu-și îndeplineă 
datoria aceasta eră pedepsit, fără milă, cu moartea. 
Inţelegem, după cele spuse cu privire la împrejură- 
rile din ţara Făgărașului încă sub Mircea, că această 
strașnică măsură priveă mai mult pe boerii cari pri- 
miseră pământuri pentru a sluji la mfevoie cu toate 
ale lor, pe ”voinicii” ridicați la vitejie“ pentru. 
„Slujba” trecută şi în vederea celei viitoare; ei! e- 
rau chemați pentru aceasta, spre „cercetare”” sau "cău-, 
tare”, fiind trecuţi în revistă, cum! s'ar zice astăzi. 
Aşă se făceă fcu „curtenii”, cu *călăraşii”” din Mol- 
dova, urmaşi sărăciți și împovăraţi de mevoi ai aces-
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tor viteji, încă la începutul veacului al XVII-lea, 
(pag. 115). 

Organizarea şi modul luptei sub Ştefan cel Mare. 

„In noaptea dela 14—5 Decembrie 1467, Ştefan ; la 
Baia ascuns atunci între Moldova și 'Somur, năpădă 
asupra vechiului târg, săsesc. El aveă cu dânsul pu- 
terile obișnuite: boieri, viteji, volinici-dnac), iar ca 
giloată, pe fărenii din vecinătate, pe ciobanii şi plu- 
garii muntelui. In mijlocul flăcărilor care nimiceau ve- 
chile case de lemn, gardurile fde răchită și copacilii 
livezilor, ungurii, prinși după masă, beţi de vin și 
de trufie, fură în mare parte, nimiciți, în zborul pripit 
al săgeţilor trimese de mâini nevăzute, în lacoma şer- 
puire a limbilor de flăcări. Pieri în măcel şi lor: 
Daroczy, voevodul Ardealului, iar regele primi trei 
săgeți, în spate cu ftoatele, 

La întors drumurile se găsiră închise de păduri 
răsturnate, şi abia puti să se strecoare oastea, fără: 
tunuri, care şi bagaje, înapoi acasă (pag .127). 

Cu privire la tactică. 

lată ce se scrie despre isbânda; lui Ştefan cel Mare 
ia Podul Inalt, contra turcilor: 

Explicaţia biruinţei fulgierătoare prin negura cea 
mare, „cât mu se vedeau unul cu altul”; poate fi 
însă, cum vom 'vedeă adevărată, ca; și înșelarea, stra- 
tagema cu sunetul de „buciume şi trâmbiţe”, care , 
„dând semn (ide război”, făcu pe turcii de nemeriră 
în „apă şi luncă”, trebuind apoi să băltăcăiască prin 
mlaștină şi să taie copacii, să „sfărâme lunca”? pen- 
tru a-și face drum, pe când! Ștefan îi loveă în spate, 
„din dos”, ”cu oaste tocmită”?. Spahiii neavând unde 

„să se desfășure și să: fe refacă, să se '„tocmească”? 
şi să se „îndrepteze”, fură astfel "tăiați în desime”? , 
luându-li-se și puștile. Fugarii ar fi ieşit din codru 
"în lume“, abia "unde purcede apa Smilei”?. Se adauge 
și aceia că urmărirea biruitorului a ținut până la Va- 

  

1) Se vede că aceste locuri sfinte sunt menite să se sfarme duş- 
manii de ele, căci în răsboiul cel mare din 1916—1918 tot de aci delia 
lonăşeşti, tunurile româneşti a sdrobit armata germană,
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dul Turcilor, de lângă lonășești,) la Siretiu, = sim+ 
plă potriveală, firește, după acest nume de "Vadul 
Furcilor”. (pag. 145—146). | i 

Nimicirea prin foc ia locuințelor în calea turcilor șI 
retragerea la munte, măsură potrivită cu datina ro- 
mânească de a luptă, şi luată încă de Țepeşîn 1462, 
e atestată de scrisoarea unui negustor ungur, cu care. 
vorbise „un român care însuși fusese la luptă”. Ro- 
mânii sunt 60.000(!). Locul luptei se arată în acest 
preţios isvor iastfel: „lângă apă erau două înălțimi, 
deoparte şi de aita, şi o cale la mijloc: pe acolo 
trebuiau să treacă”. Pe fiecare înălțime șe aşeză oa- 
meni cu tunuri, cari trag, la: semn dat, "de şeapte . 
ori”. Şi negura se adeverește: „şi eră negură””, spune 
scrisoarea. In chiot încep turcii. Când ajung „la strâm- 
toare”, de nu se puteau 'da în lături”, pornesc tunu- 
rile. Atunci aleargă secuii,—ca; 5000, faţă de 7 mir 
de turci cari ieșiseră la lumină, „Şi nici un secui nu 
trebuiă să fugă), sub pedeapsă! (de moarte”. Ei resping: 
pe turci, dar cad 3,000 sai 1,500 din ailori. . 

Acum vine atacul lui Ştefan, cu pedeştrii români 
şi tunurile, și oastea se risipește. Trei zile ține urmă- 
rirea, cale de 12 mile, sute și mii de oameni îne- 
cându-se în Siretiu și în Brateș, a căror ghiaţă, slă- 
bită, se rupe. „Pe cai stau ca: snopii peicâmpul . de 
secere”. Mulțimea fugarilor îneacă, pe Dunăre, co- 
răbiile cele dintâi. (pag. 147). 

Despre modul de luptă dela Valea Albă iată ce 
se zice: Cronica, mai îmbelșugată, dar mult mai târ- 
zie, a: lui Seadeddin, dela sfârşitul veacului al XVA-lea, 
are însă o pagină strălucitoare de adevăr: se pome-= 
neşte arderea țării — pe care Ştefan n'o tăgăduiă, — 
se înseamnă că 'pădurea „eră închisă cu copaci (u= 
riași”, mărginită cu şanţuri şi apărată la porţi cu 
spini, dincolo kle care se aflau tunurile — ca la Po- 
dul Inalt. Turcii mu nemeresc, din pricina călăuzei, 
care e ucisă, dar și ide osteneală, căci "multe zile 
rătăciră prin câmpii faceia grozavi, culcându-se în praf; 
având spini în loc ide saltele și perne, şi multora; 
de praf, li se umfiaseră ochii din cap.
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„Şi Seadeddin spune că pădurea a. fost înconjurată. 
Atacul turcesc începu cu săgeți și tunuri, la aâre să 
răspunde tot așa ide români, ale căror ghiulele bat 
însă prea sus.. Ceeace nu împiedecă pe ieniceri de. 
a cădeă cu faţa la pământ, de furia tunurilor. :Moha- 
med însuși ia atunci „buzduganul cel tu șase aripi”? 
şi se pune în fruntea lor, cel 'mai Sigţurimijloc de a-i 
face să se ridice. Urmează 'spahii, cari se repeă lă 
puşti.. Abia beara însă, înverșunarea osmană căştigtă 
biruința asupra puterei de jertfă a moldovenilor, u- 
cizând pentru a învinge. Dar și atunci cete luptă: în. 
noapte, desnădăjduit, pentru femeile lor și copiii 
lor”, dispreţuind faverile, care căzură mai lesne în 
mâinile turcilor. Basarab Laiotă eră de față, fără să 
se lupte; ca parte de pradă, Rl avi porcii, de cari 
turcii nu voiau să se apropie. (pag. 158). 

OASTEA MOLDOVEI FAȚĂ DE OȘTILE VECINILOR. 

Legăturile războinice lu turcii n'aduseseră nici Io 

schimbare în vechiul. sistem de luptă: românesc, în- 

tregit cu elemente slavo-bizantine şi ungurești. Dar 

românii, cu corpurile lor militare îndătinate, se pu- 

teau împotrivi fsmanilor mai bine decât alte po- 

poare. 
Sultanul aveă o oaste de ieniceri pedeștri, cari al- 

cătuiau, cu anume călări, spahioglanii, ieşiţi din școala 

Seraiultui şi trăind în Constantinoplol — numărul lor 

creștea tot mai mult, — Curte lui. Aceasta-l încon- 

jura totdeauna, cu o disciplină, o iubire, o putere 

de jertfă uimitoare. 
Domnul iMoldovei, care aveă organizația noastră 

militară în forma ei cea mai (deplină, dispunea de 

boieri și „ţară”, idar mai ales de curtenii săi. Dintre 
ei erau, după cât ise pare, numai călări vitejii. ""Ca- 

valeri”” iar pedeştri voinicii și iunacii, oaste perma- 

nentă. Ca și ienicerii, ei aveau postav de vesminte 

și plată, leafă (după turcește), ori cu numele cel mai 
vechi, jold (după ungurește). 

pe când temeiul oștii turcești erau acești ieniceri, 
16
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cari reduceau rostul adevărat al luptei la împotrivirea. 
până la moarte a unei falange nezguduite, a 'unei le- 

“gluni, cu caracter religios fanatic și patriarhal plin 
de iubire, pe care nimic ma puteă sfărâma, domnii 
noștri trebuiau să se sprijine în ceasurile grele pe 
călărime boierească și pe pedestrime de curteni. 

Boierii însemnau mult mai mult decât spahii. A- 
ceştia erau feudali cari căpătaseră moşii pentru a se 
hrăni, îmbrăcă şi înarmă din ele și cari trebuiau să a- 
lerge, la chemarea Sultanului, — mai în fiecare pri- 
măvară pe atunci, — la locul arătat de dânsul, chiar 
fără a; li se spune care e dușmanul: mai puţin disci- 
plinaţi Idecât ienicerii, ei naveau sesitiinentul de onoare 
al unei clase privilegiate, cu caracter ereditar, cu -a- 
tiri eroice în familie, cu întâmplătoare legături de 
sânge: cu (dinastia însăși. Dar mu eră greu să se îm- 
prăștie spahii, cari alcătuiau totdeauna aripile şi nu 
puteau fi întrebuințați altfel decât în loc larg, cu 
câmpie înaintea lor pentru jocul cailor celor scumpi. 
Din potrivă, boierii noştri, dacă nu în aceiaşi mă- 
sură vitejii, asemenea lor, cari puteau îi numai no- 
bilitaţi, în clipa de după biruinţă, pentru isprava! lor, 
aveau însușirile morale superioare ale unei aristo- 
crații şi unitatea unei clase dominante cu caracterul 
național unitar. De aceia se lăsară ei măcelăriți, ti- 
neri și bătrâni laolaltă, pe câmpul de luptă idela 'Valea- 
Albă, ceeace spahii cu greu aif fi făcut-o, căci ei ferau 
deprinși a lăsă ienicerilor hotărârea. (pag. '196 — 
197). | | 

Faţă lde Unguri, acești călăreţi ai Moldovei a- 
veau iarăși a vantagii, tot prin acest caracter aristo- 
cratic și unitar al lor, ca şi prin devotamentul Tață 
Domn. Când erâ înaintea lor io vaste -de magnați, 
la cari cerbicia faţă de regie eră ereditară, de saşi, 
cari abia voiau să slujească mai departe ungurilor, 
de secui, cari se gândeau înainte de orica la libertaj 
tea lor și la privilegiile cari o asigurau, și erau gata, 
să primească și stăpânirea Domnului Moldovei nu- 
mai să se poată păstră și mai departe astfel,—se
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înțelege cât de lesne puteau birui boierii noştri, chiar, 
în condiții de număr inferioare. 

Cât privește pe poloni, nobilimea eră în vădită 
decădere la dânșii şi nu-i plăceă războiul decât ca 
o mare paradă, pe când mulți dintre călăreții moldo- 
veni vânjoşia țăranuiul. (pag. 198) 

Deosebiri în oastea mumnteană. 

La 'munieni, cari aproape nu întrebuințau pe ţă- 
rani în oaste,.! ocminea şi lorânlduirea răzbloiului, a străl- 
jilor — cf. în letopisetul moldovenesc: '„a rânldui 
Straja” — se făceă fără a se țineă în seamă'alt corp 
decât al călărilor. Așă încât mu 'ma:' erau, pe lângă] 
boieri şi vitejii de Curte, permanenţi, decât în imic 
număr ceilalți lefegii, pedeștrii ; voinici! şi iunacii. 
Neagioe recomandă: deci a se împărți boierii şi pu- 
ținele slugi, — slujitori domnești icu/.lefi, — „vitejii? : 
și „,voinicii”? — împreună cu "feciorii, — iurjia- 
cii”? deci, — în trei străji. Cea de a treia e tabăra 
cea mare, temeiul oștilor, toiul cel mare. Intre a'doua 
și a treia strajă stă Domnul, „de lature””. Il încon- 
jură „şaizeci de voinici bărbați”, din cei cu plată): 
pe când, în 1526, la Mohaci, regele Ludoviq al II-lea - 
aveă lângă el nobili tineri, cari îl părăsiră și făcură 
astfel cu putinţă moartea lui tragică 

Intr?o astfel de tocmire, lupta se hotărăște, se a- 
lege repede. Obștile dau harţ, se apropie, stau față! 
la faţă, se amestecă, fiecare năvălind, năpustind pe 
celălalt. Dacă se câștigă biruința, urmează 'gonirea 
dușmanului. (pag. 199) 

Infrângerea nu poate aveă o însemnătate hotărâtoare. 
Domnul „se dă într7o marte” și-și așteaptă ceasul. 
De aceia un Radu cel Frumos, un Laiotă, un 'Ţepe-. 
luș, învinşi totdeauna, puteau să iasă! din nou la l-u- 

- mină peste scurtă vreme. „Să strigaţi câți vor fi ră-. 

mas cu voi, şi să/ Nă | duceţi într?'o parte cu dânşii, 
îar din ţara voastră să nu ieșiți, ci să ședeţi cu dânșii 
în kotarele voastre, în niscare locuri ascunse și ide 
taină, unde vor fi prieteni de-ai voştri buni și adevăh.
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rați; că vrăjmașii voştri, cari vor fi venit asupra. 
voastră, nu vor puteă şedeă mult în ţară, cise voe 
intoarce înapoi, iar pe Domnul care-l vor fi adus ei, 

"îl vor lăsă acolea fără da oști. Deci voi să luați nu- 
mele lui Hristos întrajutor și să vă porniţi asu- 
pră-i cu oaste”. Așă a făcut și Ștefan, după înrfân- 
gerea dela Valea-Albă. (pag. 200). 

Ţăranii ca element militar în Moldova, 

In oastea lui Ştefan mai sunt însă și țărani, mai 
puțini decât la munteni, dar cu pământ mai mult, 
mai interesați la apărarea ţărei, imai ldârji. Și ei tre- 
buiau să vie, fără osebire, la vileag dacă nu ':câ- 
lare: şi întrarmați ca vitejii”, măcar cumi îi ajutau 
împrejurările „să fncalece, să! se găteze” ; pentru a 
luptă însă pedeștri, — și nu; trebue să se uite că, 
din vechime, și - boierii ştiau să lupte tot ca pedes- 
trime.. La 1405 găsiră la Dlugosz: „Astfel Sultanul 
porunci să se pțăsească vaste împotriva. Moldovei, şi 
Ștefan, strângând sub steag pe toți, şi ostaşi și ţă-: 
rani, aşă încât numai femeile şi copii să rămâie -a- 
casă, îi ieșeă înainte, giaţa. să moară. cu toții ai lui ori 
să învingă”. „Nu mumai pe ostaşi” — vitejii, voinici ;. 
tunacii, — şi pe nobilii”? — boierii, — ci şi pe ţă- 
rani pe toți îi chemase [la luptă, învățânidu-i că filec: 
care din ei e dator să-și iapere ţara. Dacă prindeă 
pe vreun țăran fără săgeți, arc pi fabie, ori că n'a 
venit la oaste cu pinteni, fără milă-l osândea cu pier- 
derea capului”. La „Veste“, la. porunci grabnice“ , 
„țara incăiecă în oaste”, "se strângeă de sârg”” şi 
veneă la „chemarea” domnească, 
„Cu țăranu pedeștri se luptă Ştefan la Baia îm- 

potriva lui Matiaş Corvinul; lângă el se află boierii 
vitejii, voinicii, ”feciorii”, cari au descălecat, Dupăi 
datina și cu viclenia ţărănească, prinde! el pe dușman, 
disprețuind imarile lupte. "de străluciți călăreţi, 'des- fășurați în câmp! liber, pa carej le căută! Do:nnii Mun: teni.. La Podul Inalt e iarăşi lupită de pedeștri, 
intre cei, „40.000” (de oameni ai lui Ştefan, "cea,
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mai mâre parte sânt țărani... (După biruinţa), foarte 
mulți ţărani au fost strămutați din numărul pedeștri- 
lor în al călărilor şi mobililor, adică al viteţiloir şii 
boierilor. larăși stratapema ajută pe pedeștrii 'pu- 
țini cari luptau cu călării cei mulţi.” 

„Dar acum mai esă ceva. Incă dela început, Ştefan 
a avut ftunurii și a știut să le găsească rostuli După 
ce se luptase la Baia și cu hlusiții p=deștri.fari în- 
trebuinţau spre apărarea lor carele grele, legate cu 
lanţuri, şi el a făcut așă. Deci și la Podul Inalt şi 
la Valea Albă, pe lângă tunuri şi şințuri, ocopuri””, 
el avză care legpațe între idânsele cu lanțuri de fier ; 
tunurile erau așezate pe dânsel””, 

La Valea Albă! 'Stefan luptă, după însăși mărtu- 
risirea lui, numai „cu 'Curtea” ; țăranii erau duși pe 
câteva zile să-şi apere casele ide tătari. Moldovenii! 
rămân învinși.. După îmbubarea sorții, Ștefan „își 

face o oaste nouă”, — fde voinici” și Viunaci“., 
din cari erau să se aleagă noi viteji”? aiiCurţiil şi 

. .. . 1 . . Ă » a - ? 

prin dregătorii, noi boieri, — (dintre țărani, pentru 
ca să înlocuiască pie aceia ce căzuse în înfrângerea. 

lui de către turci”. Cu pedeştrii ţărani, şi 'nu cu-spahii: 

turci călări, şi mici cu boterii, a intrat el în adânci» 

mile pădurilor Sepenicului pentru a strivi, la 1497, 
„oastea lui loan Albert. 

Călărimea lui aproape singură câștigă însă lup- 

tele împotriva muntenilor și tătarilor şi ia parte: la 

prada Poioniei. lar altă călărime, cea de dobândă, 
hânsarii, se alipește la cealaltă oaste în asemenea 

împrejurări, având rostul achingiilor turcești. 

Şi, în sfârşit, pentru a înțelege acest lungi șir de 

biruinţe mari cu mijloace puține, trebuie să se amin- 

tească încă un element de sănătate morală, de încre- 

dere şi avânt în oastaa Moldovei: prezența Domnului 

însuşi în toate războaiele fărei, Şi aproape chiar îru 

foate luptele. El eră sufletul acestei oștiri, a cărej 

alcătuire materială vu eră destul de puternică pentru 

a isprăvi tot atâta, după ce, în 1504, acest mare Su- 

Jet se stinse. ,
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ORGANIZAREA POLITICO-MILITARĂ. 

Domnul atotputernic, monarh absolut, nu eră ţinut 
să asculte de nici un sfat. 

Boerii erau îndatoraţi la slujba militară: formau 
slujbașii domneşti. Nu, plăteau bir pe cap, dar plă- 
teau dări pentru averi: oi, porci, albine ete. Erau dă- 
ruiți cu snoșii după care percepeau la rândul lor 
dări şi dijme. Formau divanul şi se ocupau cu tre- 
burile ce le încredință domnul. Ei judecau când dora- 
nul nu se amestecă. Percepeau dărilor, se sfătuiau 
cu domnul în vremuri grele, aveau dreptul a pune: 
pe țăran să le muncească moșiile un oarecare număr 
de zile pe an, | 

Slujbele îndeplinite de boeri. Ministrul de ex- 
terne: postelnicul. Judecător şef: vornicul. Ministruk 
de finanţe: visternicul. Sufragiu: stolnicul. Iagrijito- 
rul cărnei: sulgerul. Ingrijitorul grâului: jidnicerul. 
Al pâinei: pitarul. Ministru de războiu în Moldova: 
hatmanul ; în "Muntenia: marele spătar. Comandan- 
tul cavaleriei: sardarul. Mai mare peste corturi: sa- 
trarul. Executorul pedepselor: armașul. Prefect de 
poliție: Aga. Cancelarul Domnului: logo'fiăttul. Iu- 
grijitor al grajdurilor: Comisul. In sfârşit: pahairni- 
cul (care turnă de băut la masa domnească). Cioho- 
darul: îngrijeă de încălțăminte. Medelnicerul: turnă 
de spălat. Marele sluger în Muntenia: îngrijeă de 
carne și de lumânări, iar pivnicerul de vinuri. Odată 
pe an se făceă revistă domnească. Tot atunci înaintări, 
şi recompense. 

Poporul. 1) Ţăranii liberi, răzeşii şi moșnenii, 
2) Țăranii supuşi, după moşiile boerești, şi monăsti- 
rești, şi unii și alţii plăteau biruri. In Muntenia prin 
legătura lui Mihai se recunosc şerbia (lobagiia ). 
Moşnenii se înpuţinară, vânzându-şi moșiile şi ajun 
bând șerbi. , ă 

Armata. De notat că organizarea armatei româ- 
nești a urmat aceiași progresie, evolutivă ca și la armatele din apus. Insă pentrucă la. români autorita- . tea domnului s'a afirmat mai mult ca în apus, «de a-
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ceea, armata feudală este înlocuită cu oasteă domnu: 
lui mai de vreme decât la armatele ozcidentului. A- 
cesta poate fi motivul care fface pe unii să susțină 
pentru Muntenia onoarea, celei dintâi armate perma+ 
nente din Europa. La început cu serviciul în armata 
permanent au fost numai lefegiii, cari apar la finele 
secolului al XIV-lea, iar prima armată numită dom- 
nească a fost teritorială, adică miliție de ţară. La 
început puterea de căpătenie a țărilor române se re-. 
Yema pe armata băstinașe, căutând în străini numai 
în anumite cazuri un ajutor. Deși armata băstinașă 
nu cra permanentă totuși din cauza deselor războaie 
serviciul îi era permanent, 

Compunsrea armaței. 

Oastea de fară. Curtenii, boeri şi boeraşi dăruiţi: 
cu moșii de către domni pentri' fapte de bravură. Ge 
nobilau și aveau caracter militar, ca vasalii și cava- 
lerii din apus, fiind obligaţi fa urma pe domn în- 
războaie, chiar dacă aveau alte funţiuni în stat.. Toate 
cheltuieliie ie suportau ei. Slujeau călări înconjurați. 
de un număr mai mare sau mai mia de slujitori după 
avere şi rang. | 

Slujitorii călări sau călăraşii, Răzeşii şi moșnenii 
proprietari recunoscuți de domn, datorau serviciu! ani- 
litar călare, în schimbul scutirei de dări şi titlului 
de proprieiari, slujeau pe socoteala lor, îngrijindu-se 
de arme, hrană (pentru ei și cai (hrana la oblânc, 
pâine albă și brânzăide burduf) Curtenii şi călărașii for- 
mau oastea de frunte sub Ștefan, efectivul lor era 
de 10.000. a 

Slujbaşii pedeștri, dărăbani sau dorobznț!, se re- 
crutau din țăranii proprietari de pământ, însă aflaţi 
sub dijma boierească, erau plătiți cu o leafă din care 
jagrijeau să-și cumpere haine și arme. Etectivul lor 
a ajuns până la 40,000 

Cetele de dcrobanţi, efectivul 1000 de oameni 
ca și batalionul de astăzi alcătuiau pedestrimea greă 
(fii urmau părinții în slujbă). Fiecare ceată de o 
mie eră comandată: de un căpitau,
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Călărașii la început erau mulţi din cauza sărăciei 
s'au împuţinat. Ei erau comandaţi (de mraele spătar. 

Roşii de fară în număr de' 5000, corp vestit de 
călărime kare a ţinut până în secolul al' XVIII, coman- 
dați de marele paharnic; | 

Vânătorii 1000, jumătate pedestrime, jumătate că- 
lărime sub 'căpitanul de vânători, erau însărcinaţi și 
cu poliția capitalei. | 

| Sărăcei şi <cutelnicii în număr de 500, formau că- 
lărimea Bucureștiului sub căpitanul spătăriei. 

Lipcanii sub marele postelnic, | 
Cazacii, 2000 pedestrime și călărime sub comanda, 

polcovnicului, armatei cu arme Şi paloşe. 
Pușcași! sub marele armaş. 
Corii de casă 500 alcătuiau garda! dinăuntru a pa- 

latului domnesc, »uși sub comanda vătafului de copii. 
Vin apoi a!prozii terentarii (pedestrime ușoară), 

fustașii, haiducii, garda călăreață, călărimea serdaru- 
lui de mazil și în fine runarii cu artileria puși: îmai 
întâi sub iondinea căpitanilor de dorobanţi, iar mai, 
în urmă sub marele armaș. 

Numărul tuturer acestor oştiri trecea de 30.000 
în timp kle pace, în timp, de războiul totaeauna ie imă- 
rea. Afară fde asta, la oștirile Munteniei se adăuga 
Şi oștirea decscbităi a banului Craiovei. 

Întrucât priveşte miliția sau ridicarea gloafteio - 
tronicarii spun că încă dela Mircea cel Bătrân, țara: 
fu împărțită pe judeţe în căpitănii de câte 1000 oa- 
gneni (18 în Muntenia, 18 în Moldova) — care for- 
mau un corpi de câte 18,000 „de catane sau Slujjitoiri 
de scuteală care nu primeau leafă, (dar erau scutiți 
de orice dăjdii, erau organizați și împărțiți ca și ar- 
mata regulată în centurii și idecurii: sub comanda u- 
nui h otnog sau sutași (comandanți ide câte 100). Mai 
erau dvorniczii, spătăreii, visterniceii și comişeii, or- 
ganizați din anumite sate scutite de dăjdii. In timp 
de iplace stau acasă, formau miliția sau Lândvehirul: 
țării. 

Invederat lucru zice Bălcescu că cu asemenea or- 
fanizare, țara puteă la trebuință puine pe picior de
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Tăzboiu o sută de mii de oameni şi: nimeni nu se va 
imiră când va vedeă în istorie pe Radu al VIll-a tri: 
mițând la 1538 lui loan Zapolia ajutor 80,000 oa- men:; | | 

Solda. Sub Mircea 2 bani roşii:(13 parale). Mai 
târziu leafa a fost mărită, afară de aceasta ofiţerii 
aveau mertic de carne, pâine, gfrâu, 'meiu şi lumâ, 
nări. 

Armament: Ghioage, arcuri, suliți, topoare. Ar- 
mele sunt puține, paveze simple, sulițe fără steaguri. 
Tunuri de cireș şi bronz. 

Comandament: Şetul suprem: domnul, având a- 
jutori pe hatmanul sau spătarul; Comandanți” de cor, 
puri: mari dregători și căpitanii, ofiţeri: hotnogii și 
sutașii. Grade inferioare: căuşeii. | 

e 

Pregătirea şi mobilizarea. 

Când războiul eră eminen:, Domnul convocă oștile 
adunându-le succesiv sub steag, în marșul spre fron- 
tieră.. Slujitoriii erau înscriși în controale pie. județe 
și moşii. Şefii se formau; în. decursul războiuiui „Răz- 
boiul se învaţă în războin”. Cai ciniăi mercenari cari 

„apar în serviciu armatei românești sunt nemţii dela 
tunuri. Fondurile necesare pentru întreținerea merce- 
narilor au adus birurile și au silit pe domn să se în- 
chine suveranilor vecini cari le procurau fonduri. de 
războiu. Raportul între arme, mai multă infanterie, 
(Tomassy F. 74). :Călărimea ușoară și rea, artileria 
primele piese, balimezurile. mari și grele mai târziu 
tunurile mici şi ușoare. Cea mai. ingenioasă întrebuin- 
tare a artileriei în Europa până în acel timpa fost 
făcută de Mihai la Călugăreni. 

Formatiuni de luptă. ldei tactice. Artă militară 
_ Falange adânci de 12—16 rânduri şi armate, 
cu sulițe. Ştefan și Mihai îşi împart trupa, în grupe 
cu roluri speciale. Rândurile se reduc. In prinzipiile 
scrise ide Neagoe se afirmă împărţirea pe linii de 
luptă. El recomandă ca şeful să nu steă uridewa, (fi 
temeiul războiului ci înapoi între ceata 2-a și 3-a.
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Ca așezare a ioștilor găsim ldes 'urfnătoarea rânduială : 
pedestrimea la mijloc cu dorobanţii „lefeii și vânâ- 
torii. Aripa dreaptă călărașii, sărăceii şi scutelnitii. 
Aripa stângtă roşii de ţară, cazatii și haiducii. La re- 
zervă miliţiiile cu căpitanii miilor. | 

V. 
CÂTEVA DATE ASUPRA LUPTELOR LUI MIHAI VITEAZUL. 

Situaţia politică. 

Mihai fu mumit domn al Munteniei la anul 1593. 
Prin diplomație reuși a convingi pe Batori şi nemți 
că dorește a scăpă țara de turci şi în consecință la 5 
Noembrie 1593, Mihai se închină lui Batori, iar la 
13 Noembrie adună pe turci la visterie și-i taie. Turcii! 
caută atunci a răsculă o parte din boerii nemulțumiți 
care cereau domn pe Bogdan Surdu. Mihai află, tare un 
mare număr din ei. Respinge și bate forțele turcești 
trimise ca să întroneze pe Surdu. Ocupă cetatea de 
Floci, Hârşova, Brăjla şi Silistra, măcelărind peste. 
tot pe turci, care erau greu loviți de răscoala lui Mi- 
hai și astfel nu mai puteau continuă războiul cu Un- 
garia, ideoarece aprovizionamentele nu ie riâi puteau 
luă din Muntenia. In consecință Sinan Paşa fu chemai 
din expediţia din Ungaria și. trimis contra lui Mi- 
hai. Aron Domnul Moldovei se uni cu Mihai. 

Expediţis lui Sinan-Paşa la Călugăreni. 
Poarta a hotărâtt ransformarea țărilor române 

în pașalic turcesc. E însărcinat Sinani a puna în Mun- 
nia pe Satîrgi Mahomet, în 'Moldiovai pe Geaferi Pașa. 
Mihai nu primi dela aliatul său 'Batori nimic. Își 
trimise familia şi copiii la: Făgăraş, iar el cu opt mii 
de români se duse la Giurgiu: unde împedică o lună 
trecerea turcilor. Auzind că un corp de turci a trecut Du- 
mărea la 2 mile'mai la vest de Giurgiu în bărci amenin-. 
țând să-l înconjoare, Mihai se retragte în ziua de 8 Au- gust, spre București la Vadul Călugărenilor. Drumul! acolo trece printr'o vale strâmtă, parte pe o şesea de pământ, parte, pe un pod de lemn, pe care mw
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încăpeă decât fum can. De notat că marșul spre Bu- 
purești, impunea acest dimm ca celi mai scurt şi sigur. 

Forțele beligerantilor. Turcii 180,000, românii 8 
mii munteni, 8,000 imoldoveni și ardeleni, cu 12 tu- 
nuri. 

In ziua de 11 August coloana turcească se pune 
în mișcare şi noaptea bivuacă întrun sat din a- 
bropierea vadului. A doua zi 12 August sosiră la 
vadul Călugărenilor, trecând râul pe trei poduri. Că- 
lărimea ușoară turcească din avantgardă înaintează) 
până la intrarea în strâmtoarea şi aci ia repaus, dând! 
caii la păscut. Cetele de straje române atacă! cu furie 
și resping icavaleria. Sinan dă imediat ordin ca' Beiler 
Beiu Rusciucului cu armata sa și 7 tunuri să iasă 
din lagăr spre vest și să se îndrepte spreiromâni. 
Sinan merge în capul spahiilor urmând după artilerie. 
Pe Segban Paşa cu 12 mii de lianiceri îl aşează la 
vest de drum în pădure, iiar pe deal aşează 12 tunuri 
mari care deschiseră imediat focul în trupele române. 
Românii începură să se retragiă în strâmtoare. Mi: 
hai luă poziție idlincolo de râu pe o înălțime la 2 
mile departe de turci. 

A doua zi în zori Mihai trimite un detaşament de 
pedestrime cu puști ca să se așeze la intrarea în pă- 
dure și puse tnurile pe o înălțime în! coasta drumu- 
lui, apoi adresează o haranga oștenilor care cerură ca 
imediat să-i ducă spre dușmani. Mihai trecu podul 
în capul a opt mii ide ostași și se năpusti peste turz:; 
în vreme ce puşcașii din pădure şi cele 7 tunuri bă- 
teau în rândurile osmane. Zadarnică fu orice încer- 
care de rezistență a turcilor, ei fură respinși până 
în lagăr: acolo le vine imediat în ajutor trupele luj 
Satâgi Memed, Haider Paşa, Husein şi Mustafa cu 
ianicerii și trupele Siriei. Sinan faca o încercare, dispe= 
rată de ofensivă, reuşind a respingi pe români! până! 
în lagărul lor și a le juă tunurile. Mihai nu se des- 
curajă şi adună (din nou coloana respinsă năvăli în 
capul a lor săi și 'opri (în loc elanul turcesc. De trei 
ori ai noștri fură respinși înapoi și tolt de atâtea 
ori reveniră, până când pe la 6 copleșiți de turci iu-
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cep retragerea în strâmtoare. De observat că retra- 
gerea s'a făcut în formajțiunea de unohiu cu vârful 
înainte astfel că nu eră neputinţă de a fisfărâmată: 
de cavaleria turcă. In acest timp Kiraly a reluat două! 
tunuri. Pe la 7 jumătate, venind vestea lui Mihali că 
au sosit 300 de pedestri puscași din Ardeal, se așeză: 
cu ceata de curând venită] la; capul poduiui. Trimite pe 
căpitanul Cocea cu 200 de unguri și 200 cazaci să: 
ia pe vrăjmaşi pe la spate. Pe Albert Kiraly il :puse 
să așeze cele două tunuri în fața podului. Sinan ia 
ofensiva și trece podul; Mihai smulgând o secure 
dela un soldat se aruncă asupra primelor elemente 
turce dela pod, românii îl “urmează. Sinaa se vede 
oprit ide un zid puternic în față, în spate atazat de. 
Cocea cu ai săi și în flanc de tunurile iui Kiraiy. 
Turcii sunt puși în meorâsduială şi împrăștiați ; iani- 
cerii deși au căutat să ție piept ofensivei române, zau 
fost încurcați de trupele lor care fugeau în retra- 
gere înspăimântați de isbirea lui Mihai în capul co- 
loanei. În învălmășală "mulţi sar în baltă. Sinan: însuși 
cade și e salvat de un soldat. Românii pe lângă cele. 
cinci tunuri ale lor redobândite mai câştigă altele, ba- 
gaje, cai, drapele. In timpul nopței românii hărțuiră; 
din toate părțile pe turci. A doua zi Mihai fiind tn- 
format că un corp turcesy s?a îndreptat pentru a 
atacă pe la spate, dă ordine de retragisra spre Buzu- 
rești. Se opri sara la Văcărești fără a intra în oraş, 
a doua zi continuă retragerea spre Târgovişte și de 
acolo în munți la cetatea tui Negru Vodă sau Stoeneşti, 
unde așteaptă contingentele germane de ajutor. In a- 
cest timp Sinan ocupă Bucuzeștii, pune în el pe Sa- 
tirgi Paşa și dregători turci iar el se îndreaptă spre 
nord ocupă Târgroviștea și se întăresz.. In timpul lup- 
telor lui Mihai cu turcii, Batorii scosese pe Aron din 
Moldova pe motiv că nu a vrut să seducăîn Un- 
garia la închinăciune, și-l înlocui cu Ştefan Răsvan, 
cu care își împreună cu oastea, împărătească plecă: în 
ajutorul lui Mihai. Armata aliată făcu astfel un e- 
fectiv de 45,000 oameni și 80 tunuri. Aliaţii loves: 
întâi armata turcească sub zidurile Târgoviștei pe
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care o cuceresc. Turcii încep retragerea către Dunărea 
care fu un adevărat dezastru. La ajungerea lui Mihai 
turcii sunt surprinșii în curs ide trecere şi maimult 
de jumătate înnecaţi rupându-li-se podul de artilerie 
lui Mihai 

După isbândă ungurii se retrag. Batori recunoaşte 
valoarea lui Mihai şi-i adresă) o laudă publică în 
București. 

In Moldova polonii răsturnară pe Ştefan Răsvan 
și puseră jpe Eremia Movilă. “Tătarii uniți cu turcii 
atacă pe Mihai dar fură respinşi. O conspirație de 
boieri fi descoperită și potolită. Deşi în Ungaria tru- 
pele turceşti erau victorioase, Sultanul încheie cu: 
Mihai o pace onorabilă încărcându-l de darul şi laude 

„şi întărindu-l în tronul țării. Duipăi unii în toamma. 
1596, 'după alţii la 12 August 1597. 

Luptele lu: Mihai în Transilvania şi. Moldova. 

La 1588 Sigismund Batori lasă Ardealul; împăra- 
tului Rudolf gel Austriei, iar el părăsește Ardealul. 
pentru două provincii sileziene, unde e numit cardinal 
şi episcop ide Silezia. In Ardeal se institui un giuvern 
încredințat unor comisari imperiali până la venirea 
lui Maximilian fratele împăratului. Mihai se bucură] 
și Chemă pe comisari imperiali la Mânăstirea Deac 
lului unde în ilunie 1598 încheie un act de alianță: 
cu imperiul. Ardelenii nemulțumiți de regimul. im- 
perial chemară (pie 'Batori înapoi și acesta pentru că 
se plictiseă în Silezia, pentrucă veniturile nu erau 
îndestulătoare şi pentzucă mu-i dăduse pălăria de car- 
dinal fugi în Ardeal în August 1598.. Foștii săi sît= 
puşi îl primesc cu bucurie, comisarii imperiali fură! 
văzând primejdia, atacă pe deoparte pe turci spre 
Dunăre ; iar pedeaită parte declară împăratului că nu 
va tolera pe Sigismund Batori ca. suveran și vecin. 
Sigismund intră în relație cu împăratul se îm- 
pacă cu si; dar în Februarie 1599 oferă coroana: 
Ardealului lui Andrei Batori cardinal polon. Noua, 
&chiimbare determină pe Mihai a redă Ardealul im-
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perialilor Pentru ca să înșele pe Batori Mihai: îi con 
firmă jurământul :de credință prestat odinioară! lui Si- 
gismund, dar se puse, pe lucru. In Octombrie 1599 
intră în înțelegere cu sașii secui trecând munţii la 
Brașov, în timp ce două corpuri haiducești şi oltenești 
intrau pela 'Turnu Roșu cu înțelegerea să se întâl- 
nească cu toţi la Sibiu. 

Cardinalul Andrei caută să încheie pjace cu Mihai, 
dar trativele nu durează căci la 18 Octombria 1599 
curtenii iui Andrei provoacă: lupta dela Șelnibergi, 
La început Mihai e respins, însă în curând restabili: 
lupta și sdrobi cu desăvârşire pe adversari. Cardi- 
nalul fugi şi fu omorât de un păstor. Secuii și io- 
bagii omoară mulţi nobili unguri şi poloni. Ardea- 
Jul se supuse lui Mihai. La 22 Octombrie intră. în. 
triumf în Alba lulia. Peste 4 zile anunţă la Praga 
victoria punând la picioarele lui Rudolf provincia cu- 
cerită.. Mihai ceru bani pentru organizare, însă nui 
s'au dat. În acest timp! în. Moldova interveniseră po- 
lonii care plănuiau să pună şi în Muntenia un Mo- 
vilă (Simion). Mihai ceră împăratului Rudolf cou- 
simțimântul de a supune Moldova, dar nu-l capătă. 
Polonii trimit ajutor moldovenilor bani și oşti sub 
Zamoiscky. In Mai 1600 Mihai lăsă pe Banul Măi 
halcea regent în Ardeal, își adună oastea la Brașov, 
treci Carpaţii atât de repede încât Eremia și  cer- 
lalţi fură surprinși, îi bătă la târgul Trotușului şi-i 
alungă până la 'Hotin. Aci Eremia se închise şi ful 
ascarat. Mihai ridică asediul, supuse Suceava şi in- 
tră în laşi unde primi jurământul boerilor. Puse o 
locotenență domnească și veni în Ardeal unde impe- 
rialii, noui săi duşmani începuseră să' lucreze. 

Mihai aiinge astfel cea mai mare parte din visul 
său și al tuturor românilor: unirea fraţilor la un loco: 
mai rămâneă stăpânirea Dunării pe malul drept. In- 
tors la Alba lulie intră cul triumf intitulându-sa prin- 
<ipe al Transilvaniei, Moldovei şi Munteniei. 

Răscoala ungurilor. 

Pe când Mihai eră în culmea; gloriei sale militare
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și în așteptarea. hotărârilor imperiale, nobilii unguri: 
se răscoală. Cauza nu vedeau cu ochi buni pe Mi- 
hai. Rudolf înduplecat de curteni,se hotărî a scoate pe 
Mihai şi trimise în ambasadă pe doctorul Vartolomeu 
Pezzen, care profitând că Mihai eră prin Moldova 
răscoală pe unguri. (August 1600). Unii dintre um- 
guri, dușmani lui Mihai, fugiră la imperali, alţii, sub; 
Sechely şi Czaghy fug la poloni. Generalul imperial 
Basta care aveă o ură personală pe Mihăi e chemat 
să intre în Ardeal. Toţi magnații: se supun jurându-i. 
credință la Turda. Generalul Moisi Sechelyi trece cu 
armata lui de partea polonilor. Mihai vră să negio- 
cieze cu Basta dar nu primi nici un răspuns. Rămas 
Singur își. așeză puţina oştire, în mare parte. merce- 
nari, pe tin drum îngust și păduros lângă satul 'Mi- 
rislău, uiue nu ar fi putut fi bătut. Basta simulă că 
se retrage făcând; pe Mihai să părăsească poziţia şi 
să treacă la ofensivă Mihai fiind bătut la 8 Septem= 
brie 1600, fuge în Făgăraș, unde vrea să formeze 
o oaste nouă. Insă evenimentele din Muntenia și 
Moldova îl opriră. | 

Pe la finele lui August generaiul Zamoischy 
trecu Nistrul cu trupele fugarului Moise Sechely, Si- 
gismund Batori şi fraţii Movilă luăi Suceava, goni 
guvernul lui Mihai și instală domn pe Eremia. A- 
poi peste o lună' trecă în Muntenia unde vru să pună 
domn pe Simion Movilă. Zamoischy ajuns la Buzău 
înaintează spre Ploești şi Târgoviște, hărțuit însă de 
haiducii lui Mihai 

- La 10 Octombrie 1600 Mihai tăiă drumul polo- 
milor la Teleajen în pădurea Bucovelul, așezându-și 
pedestrimea și tunurile în dosul şanțurilor băitoase. 
Fu însă învins şi silit a se retrage cu :0 ceată ide 
haiduci spre Argeş unde din nou fu băut. Cea mai 
mare parte din boerii ţării între cari şi frații Buzeşti 
trec ide piartea lui Simion Movilă. Mihai apucă prin 
Lugioș drumul Vienei la împărat să: ceară dreptate 
(Decembrie 1609). Stăti mai multe săptămâui la 
Viena fără ca să i se rezolveze cererile și poate ar
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fi făcut pe Rudolt să aprobe cererile lui Mihai. 
Se întâmplă! o nouă răscoală, în Februarie 1601, 

când' Csaghii iisgoni pe Basta şi proclamă din noul 
principe pe Sigismund. Impăratul promite tot lui Mi- 
hai, și-l însărcină să cuprindă iarăși; Ardealul. Mihai 
pleacă în Aprilie din Viena, în Mai ajunse în Caşovia; 
se împacă cu Basta, înaintă' cu 10,000 spre granița 
Transilvaniei unde veni şi Basta tot cu atâtea forța 
şi la 3 August bate pe poloni la Gorăslou. Sigis- 
mund fugi din nou spire Moldova, iar Ardealul re- 
deveni iarăși provincie a casei de Austria. Dar după 
luptă rivalitatea începu din nou: Basta pâri pe Mihai 
ia împărat că aveă legăturii cul turcii. Mihai se gândeăl 
să-și vadă familia din Făgăraș și apoi să intre în 
Muntenia, de unde Simion fusese isgionit de boieri. 
Basta se hotărî însă să-l Ssuprime și fără a-l scăpă 
din mâini pe motivul unei pretinse trădări îl cheamă! 
la consiliul de războiu. Mihai refuză. Fu trimisă; to 
trupă de valoni sub Iacob .Borrii ca. să-l! aresteze. AL 
ceștia îl omorâră! mișelește la 9 August 1601. Cea 
mai mare parte din boierii român! fură uciși iar tru- 
pele 'mercenare ale lui Mihai se împrăștiară. 

VI. 

OASTEA DE CURTE DELA SFÂRŞITUL 
_VEACULUI AL XVII-LEA ŞI ULTIMELE INTERVENŢII IN 

RĂSBOAIELE STREINE. 
Extrase din N. IORGA ) 

Se păstrau dorobanţii cei vechi, cinci! “steaguri”, 
şi Seimeni lui Matei Vodă foarte reduși la număr 
însă abia şase steaguri”! pe lângă care se întâmpină! 
de două ori a fâtea steaguri de cazaci, formațiune: 
mouă care nu se află și în Moldova şi, trei stea- 
guri”, de latane, după modelul din Ardeal al austria- 
cilor. : 

După lacelaşi model nu lipsesc neniți, două ”stea- 
fi mai stat încă dacă întâmplarea ide mpi jos n'ar 

1) Istoria armatei româneşti Val. II.
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guri” și tălpaşi. Se întâlnesc și câțiva tunari. Călăa 
raşii au ostruri locale mai imult de servicii publice şi 
de poliţie rurală 

Sătenii scutiți ide bir formează paisprezece. stea- 
„guri de călăreţi şi șase pedeștri, munte dej scutelnicii 

Garda propriu zisă a Doamnei cuprindeă. şi stea- 
guri și fii domnești, coconii își aveau şi ei gar. 
diştii. : 

Cea mai mate parte idintre soldaţii cari; în genere, 
poartă numele de slujitori, e alcătuităj din micile! com. 
pănii ale celor cu servicii speciale la Curte, sunt ast- 
fel saragele şi ceauși, ca lal turci. 

Sunt ica la dânșii seizi Sunt la grajduri. şi :coimlișii 
“la trăsuri legănari povodnicii. 

In divan funcționează pentru strajă fustaşii de 
datină cu fuștele ide lemn colorat în mână, fustașii 
ot vel divan. La vânători sa cheamă cai în orglanizația 
primitivă a corpului ieniceresc la osmani în care! fie-. 
care companie aveă un rost cu prilejul acestor adevăr 
rate expediții contra. fiarelor copoiariți şi ogărarii. Co- 
piii de casă cărora li se mai zice turcește şi peici 
ca în zilele lui Matei Vodă de almihntreleia, păstrează, 
organizaţia lor deosebită, Pentru trebi mai ordinare 
sunt viglari, dârvari (cari aduc lemne). | 

Ofițerii au titluri, dintre care unele fac parte din 
vechea nomenclatură militară a ţărei, astfel Seitmeni, 
numai €i au' în frunte pe Vel Căpitan. Căpitanul cel 
mare 'iar altele sunt de importanţă recentă. Alaiu ceauși 
Gangeactar (dela șangesc steag în sens mai mult feu- 
dal, în loc de stegar care se păstrează alături) văr 
tafuri sunt numai la. plaiuri ; peste plăieşii cari nu 

„poartă obișnuit acest nume. Muzica fireşte “foarte 
bine reprezintată le metherii turci, de trâmbiţaşii un- 
gurești de tobfoși sau toboșarii şi swrmaci, de ele- 
mente mai populare, ca acelea care cântau lui Mi: 
hai Viteazu la intrarea în Albh; Iulia, cimpioiâșii, Lăuk 
tarii şi cobzarii. . 

N'avem știri așa ide bogate pentru: Moldova unde 
putem admite însă că instituţia militară aveă -uu,
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„mumai același caracter, dar în mare parte şi aceleași . 
amănunte. | e 

Incercări de manitestare ostășească a românilor. 
(1774—1792). 

După încheierea noui păci dela 1774 Principa- 
tele fură scutite aproape o jumătate de veac de 
prezența oștilor străine. Astfel puterea lor militară, 
putu să decadă și mai imult până la dimensiwn'rle 
restrânse ale păzitorilor Domhniei, indigeni , mai ales 
străini. 

Pentru anul 1759, o descriere de călătorie a. tri- 
mesului polon 'Potochi ne arată! amănunțit şi din cel 
mai bun isvor ldin ce se alcătuiă oastea Moldovei: 
O sută ide ruși cu căpitanul darâbanilor, o “sută de 
seimeni cu başceaușul, o sută de ulani cu bașbuluc;- 
bașa, o sută de vânători) cu căpitanul lor, o sută; :de 
tunari, o sută ide arnăuţi: cu steaguri în mână avâ'nucle ca șef pe aga, două sute de Străjeri ai oraşului cu doi căpitani, afară de poliția propriu zisă. 

In ce priveşte elementele luate dela turci seimenii. 
se păstrează, cu a doblașii; și iuzbașii lor, Intâlnim şi mai departe serdari cu atribuții polifieneşti. 

Se adaugă însă, așă numiții săraci. lar dela un timp poliția o fac deadreptul turci, chemaţi sau im. puși, al căror șef are şi oarecare atribuţii politice, beştiii constatați încă din domnia moldovenească a lui Constantin IMavrocordat, cu beșli, agă ; solemnul „beșleagă, trecut şi în proverb, în fruntea lor. Dintre, vechile alcătuiri româneşti se păstrează la pasuri Qi- tuz, Trotuș, Ştefăneşti, în Moldova vechea: pază cu că- pitani localnici. Căltăraşii ai căror șefi sunt căpitani având câte un chehaie locotenent lângă dânșii rămân în legătură cu hatmanul ; un act de pe la 1750 spune: ni S'au dus feciorii noștri să! se scrie căiăraşi 
Ne mirăm însă găsindi şi la 1741 ca și la 1770 dărăbani. Drăgianii au un steag; și şeful lor eră la 1751 'un Sanidu Berechet. Numele vechiu de slujitori a rămas pe lângă cel de lefegii care nici acesta nu e
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nou. Vel Căpitanul e comandantul suprem al acestor 
oameni de țară şi sub el găsim polcovnikii şi po-. 
rușnicii ştiuţi. | 

Acum au dispărut însă rămășițe din veacul pre- 
cedent ca paharnicerii şi stolniceiii cari' răsăreau ŞI: 
în Moldova. pi 

Dar în afară die acești soldaţi cari își schimbă 
ușor Stăpânul se ridică din popor, pentru întâia. oară, 
voluntarii și astfel cuvântul volintiri. Unii dintre ei 
întocmiți în rupe sub anumiți căpitani au intervenit 
în luptele pentru schimbarea dioimnilor, alții au mers a- 
fară în luptele Rusiei contra inamicilor” ei. 

Dar cu această epocă se încheie şi participarea; 
militară a românilor la războiul contra altor popoare. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. De altminteri istoria bulgarilor mare interes 
pentru noi decât prin aceea că a fost întemeiată de 
niște conducători aromâni şi că: dinastia a rămas aro- 
mânească până foarte târziu. Ne-ar mai interesa şi 

"pentru aceea că unif dintre cei mai puternici stăpâni 
tori ai Târnovei, noua capitală] de sub Balcani a îm- 
părăției bulgărești, au căutat să unească la Statul. 
lor, nu numai Serbia, dar și anume ţinuturi muntene 
din apropierea Dunărei. Astfel loan Asan s'a lup- 
tat cu - ungurii pentru stăpânirea Severinului, prin 
care bulgarii voiau să] intre în părțile nioastre. Insă 
împărații aceştia de obârşie aromânească şi-au pier- 
dut foarte Curând: cunoștința că; se țin de alt neam 
decât de neamul bulgăresc, și pentru noi, pentru; nea- 
mul nostru, mau putut să aibă aproape niciun tel 
de tragere de inimă. | 

Printre aromânii aceștia răzleţi, dintre ciobanii 
noștri, s'au îndeplinit, prin urmare, lucruri mari şi 

“glorioase, dar pentru un alt neam, care în toăte tim- 
purile când a avut conștiința lde sine s'a arătat idiș) 
fnănos sau «dispreţuitor față de noi. (N. lorga, Is- 
toria Românilor).
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2. Dăm aci câteva exemple din .care se poate 
vedeă că: domnii români cunoșteau principiile: de răz- 

boiu ale timpurilor lor și kăi le aplicau după teren, 
după valoarea dușmanului, după efectiv după timp, 
etc. 2 

La Mănești 1350. Lupta între Radul Ilias și Mir- 
cea al 3-lea, — Radu aveă 12.000, Mircea 80.000 
Radu făcu 2 falange așezate pe mai puține rânduri 
ca să dea frontului întindere. Căştigă bătălia. La Că 
Dugiăreni. planul lui Mihai de! al atrage pe dușman 

întrun loc strâmt. Poziţia tunurilor, concordarea ata- 
curilor de front și flanc și/ spate. [a Mirisiău “spriij i- 
nirea flancurilor ipe Mureki şi un deal. Za Gorostău, 
Mihai lăsă, pe iBatori să părăseasă! poziția şi începe 
»cțiunea cu artileria când acesta coboară dealul. Le 
Racova poziţia strâmtă! aleasă de Ștefan, stratagfema 
cu trâmbiţaşii. Anvăluirea stângii turceşti. Jr 7497 
codrii Cosminului. "Tăierea comunicațiunilor cit ţara 
lor, izolarea avantgărizii poloneze de coloană. Deta- 
șalmentele ide flanc. Interzicerea, trecerilor peste Prut. 

3. Dela 1774 până la 1877 adică un secol și o 
vecenie, românii numai participă în războaiele altor 
popoare, ceeace mu a fost bine, căci pentru state, 
ca şi plentru indivizi, cine nu se afirmă! prin el fînsu,și 
nu va fi afirmat de altul. 

4. Pentru ca să se vadă că mercenarii: nu piot :fi 
capabili ide sacrificii şi că Asupra lor disdiplinaț mu 
poate aveă efect, reproduc din d-l N. Iorga,  urmăr 
toarele rânduri privitoare la imposibilitatea în care 
s'a găsit Mihai Viteazu de a lua măsuri contra pro- 
zitiilor acestora: „Deși aspru cu toți oamenii săi — : 
Tudor Vladimirescu mai târziu, și cu acelaș rezultat 
final față ide vitejii jafului — deși eră în (stare a 
Osândi pe cineva ca la. Brașov, pe urmă, în;lunie— 
pentru niște cireșe furate, — Mihai trebuiă totuși 
să cruțe pe acești aspri și desmăţați profesionișţi -ai 
războiului, având nevoie de ei pentru expediţia; 2 
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care o pregătea în Moldova. (istoria armatei ro- 
mânești, vol. II pag, 23), - 

5. Despre cunoştinţele :militare ate lui Mihai, iată 
ce zice căpitanul 'Ciro Spontini cu privire la luota; 
dela Mirăslău 

„Potuși ordinea de bătae a Voevodului nu eră 
aceea a unui simplu „viteaz” lipsit de cunoștiinţa a- 
dâncă 4 războiului, La dreapta spre râu: el pune: 
pe cazaci şi archebuzieri călări, cu două companii de 
lanțe polone și moldovenești; Baba-Novac comandă 
aici. In mijloc stă Mihai însu-gi, zu boerii şi cu .no- 
bilii ardeleni rămași credincioşi cauzei sale. La stângț, 
spre munte, tot cavalerie, dar cu două cete de in- 
fanterie : Secui, munteni, sârbi, moldoveni și) ceva tu- 
nuri. Numărul secuilor 'de pe dealul cu vii, pe icari 
după înfrângere, erau să-i măcelărească, setoşi de 
răzbunare, în mijlocul nopţii, în chipi trădător, mobi 
lii, e socotit aici la 2000 avea archebuze. (Istoria ar- 
matei româneşti. N. lorga, vol. pag. 36). 

6, Să se observe tă în timpud lui Ștefan cel Mare 
atât boerii. cât și țăranii fiind strânși legaţi de..pă- 
mântul lor, au făcut mari acte de vitejie și s'au jertfit, 
eroic. Pe lângă! această legătură sufletească de păr 
imântul țării lor, moralul le eră imult ridicat prin pre: 
zența Domnitorului între ei în momentele grele de 
luptă. sa 

| In 1916—1918 găsim pe ţărani și pe rege la 
un loc în luptă, găsim! pe mulţi intelectuali și 'negus- 
tori, în rânduri, dar nu mai piăsim; — decât “foarte 
rar — pe fiii boerilor, căci mulți “dintre acești fii nici 
au știau unde le este moșia pe care o lăsase pe mâna ar 
rendașilor ; iar «i îşi cheltuiau veniturile pria. alte 
țări sau chiar în țara noastră! prințir”o lume în care 
nu se simţeă româneşte. — 

   



TABLA DE MATERII 

Pag. 

Lucrări consultate . PD a 2 

Prefaţă, Aa PD 3 

LB Chestiuni generale introductive 
Obiectul, scopul şi folosul istoriei. Impărțirea istoriei. 

Istoria militară. Legătura dintre istoria universală 

şi istoria militară: . , 7 

Folosul' istoriei universale şi naţionaţe pentru militari. 8 

II. Impărțirea istoriei luniversale 

Caracterizarea perioadelor ei idin punot de vedere militar 9 

Istoria popoarelor vechi (Istoria antică) . 9 

Istoria popoarelor noti . 10 

Partea 1. Istoria popoarelor vechi. (Istoria antică). 

Capitolul I. Perioada popoarelor orientale. — 

|. Privire generală asupra evenimentelor istorice 

principale. ae 
Egiptenii . , . 12 

Chaldeenii. şi Asirienii , "14 

Evreii şi Fenicienii . „15 

Mezii și Perşii . 18 

II. Privire generală asupra organizărei Şi artei militare 19 

III. Răsboaele principale . '24 

Bătălia dela Marathon + 
Forţele adversarilor și. situaţia miţitară , 25 

Destășurarea bătăliei . .. 26 

Observaţiuni. generaie și militare PI 28 

Capitolul II. Perioada greco-macedoneană. 
|. Privire generală asupra evenimentelor istorice principale. 

1:2



264 

II. 
II. 

Fazele principale de desvoltare -. 
Organizarea politico-socială; a Atenei . 

Organizarea politico-socială a Spartei . 

Macedonia .. 

Aşezămintele comune ale orecilor. 

Privire generală asupra organizărei și artei mi ilitare 

Organizarea militară a Macedoniei . 

IV. Răsboaiele principale . 

Răsboaele lui Alexandru contra perșilor. 
Operațiunile din anul] 334 a. Chr. 
Bătălia dela Granic . , 
Diferite măsuri după bătălia dela Granic , 
„Bătălia dela Isuss . 

Operațiunile din anul 333 a. Ch. 

Operațiunile din anul 332 
Bătălia dela Arbela . . 

Observaţiuni generale și militare . 
Capitolul: III. Perioada romană. 

|. Privire generală: asupra evenimentejor istorice 

principale. . . . . 
Evenimentele principale . dela răsboaele punice până 

la căderea Romei . 

II. Privire generală asupra organizărei şi i artei militare 

III. Răsboaele principale. 
Răsboaele punice. 
Situaţia politică înainte și pe timpul întâiului răs- 

boiu punic. . po 
Situaţia politică La al doijea răsboiu punic . 
Situaţia militară şi forțele adversarilor . PE 
Proectele de operațiune la al doilea răsboiu punic . 
Operațiunile din anul 218 . 

Operațiunile 'din anul 217 

Operațiunile din anul 216 

Bătălia dela Cannae. 
Operațiunile după bătălia dela Cannae până “la 

anul 202 . 

Bătălia dela Zama (202) . , 
Ohservaţiuni generale şi militare . 

Pag. 

32 

34 

. 36 
37 

38. 
39 
4 

43, 

44 

46 

47 

47



265 

Pag. 

Răsboaele lui Cezar în Galia. 
Situaţia politică . . a 86 

Forţa militară a adversarilor 88 

Descrierea operaţiunilor . 89 

Situaţiunea la. . . e 89 

Situațiunea I-a. . . e 90 
Situaţiunea [l-a. ec. 91 
Situațiunea IV-a. . . . o 92 

Situaţiunea V-a. . . „93 
Bătălia dela Farsala (în Thesalia, 47— 48 d. "Chr. ). 94 

Observațiuni generale şi militare . . . . . . 96 

Observaţiuni asupra situaţiunei l-a. . . . . . 98 

Observațiuni. asupra situațiunei a [l-a . . . . . 99 

Observațiuni asupra situaţiunei a Ill-a. . . . . 100 

Observaţiuni asupra situațiunei a IV-a. . . . . 100 

Observațiuni asupra situațiunei a V-a . . . . . 101 

Partea II. — Istoria popoarelor noui. 
Capitolul |. — Perioada evului mediu. 

|. Privire generală asupra evenimentelor istorice 
principale . . . . . . . „104 

II. Privire generală asupra organizărei Și artei militare 110 
III. Răsboaele principale . . . „ 114 
A. -Răsboaele regilor capeţini ai Franţei contra An- 

gliei. 
Bătălia del: Bouvines 

B. Luptele «elveţienilor cu austriacii . . . . . 14 

C. Răsboiul de 100 de ani. . . . . . . . 115 
Bătălia dela Bouvines (1214). . . . . . . 116 
Bătălia dela Crecy (1346). . . . . . „ . . 120 

Observațiuni generale şi militare . . . . . . 121 
Capitolul II. —- Perioada evului modern. 

I. Privire generală asupra evenimentelor istorice 
principale . 125 

II. Privire generală asupra organizărei şi artei militare 128 

III. Răsboaele principale . 140 

Răsboiul de 30 deani. . . . . . cc AL 

Gustav Adolf 142 

Desfăşurarea operațiunilor în anul 1631 . a 144



266 

Pag. 

Bătălia dela Breitenfeld (Septembrie 1631). . . 145 
Desfăşurarea operaţiunilor din anul 1632. . . . 149 

Bătălia dela Liitzen “(6/16 Noembrie 1632) . . . 149 

Bătălia dela Rocroi (1643). . . . . . . . 151 

Observațiuni generale şi militare . . . . . . 159 

Ludovic XIV . . - 163 

Bătălia dela Sintzheim (16 lunie 1674) . 166 
Evenimentele după bătălia dela Sintzheim . . . 168 
Bătălia dela Entzheim . Pa a. 168 

Evenimentele după bătălia dela Entzheim . „a 169 

Bătălia dela Turcheim (5 lanuarie 1675). . . . 169 
Observaţiuni generale şi militare . . . . . . 170 

Răsboaele lui Frederic (1740—1786). . . . . 175 
Frederic IN. . . 077 

Operațiunile din 1757. . . . e. 179 

Operațiunile din 1757. 180 
Manevra dela Praga . . . . . . . . . . - 183 
Bătălia dela Kolin. . . o 184 

Dela Koltin la Rosbach . . . . . . „ . „ 188 

Bătălia dela Rosbach , . . . . . . . . . 192 
Dela Rosbach la Leuthen. . .:. ... 193 
Bătălia dela Leuthen . . -: 194 
Observațiuni generale și militare . Pa „197 

Rezultatul! politic de pe urma domniei [ui Frederic „209 
Partea III. — Priviri generale asupra istoriei politico- 

militare a țărilor românești. 
Capitolul 1. —'Originea neamului românesc și evoluția lui 

până la întemeierea principatelor. 
Pământul românesc . . . . . e 211 
Strămoșii noștri cei mai vechi. . . . .'. . „ 213 
Dacia română | , „217 
Dacia și Moesia în stăpânirea barbarilor. "Goţii | 

hunii, Slavii . . . , 219 
Românii şi seminţiile barbare de origine uralo-altaică 222 
Românii şi Ungurii a, 993 
Românii şi bulgarii. . . „225 

Capitolul II. — Privire generală dela. întemeerea princi- 
patelor până la 1792. AR 228



|. Domnii români dela întemeerea principatelor 
până la 1792 . , 

II. Caracterizarea generală a organizărei armatelor 

româneşti dela întemeerea principatelor până 
la revoluţia franceză . , 

In secolul XIV și jumătate din secolul XV. 
In ultima jumătate din secolul XV şi prima jumă- 

tate din secolul XVI . 
Epoca lui Ştefan cel Mare 
După Ştefan cel Mare . 
In 'ultima jumătate a secolului. XVI 
Epoca lui Mihai Viteazul . 
După Mihai Viteazul în secolul! Xvu Şi sec. XVI . 
III Documente istorice asupra organizărei armatei 

româneşti dela întemeerea - principatelor până 

în secolul XVII . 

Valoarea oastei româneşti. . 

Cea dintâi luptă românească în câmp deschis | . 

Organizarea militară de sub Ştefan cell Mare . 

Organizarea şi. imodul luptei sub Ştetan cel Mare . 

Cu privire la tactică . . . 

Oastea Moldovei faţă de oștile vecinilor . 

Deosebiri în oastea munteană . 

Țăranii. ca element militar în Moldova . 

Organizarea. politico-militară . 

Compunerea armatei 

Pregătirea şi mobilizarea . 

V. “Câteva 'date asupra luptelor lui Mihai Viteazul . 

Situaţia politică . , 

Expediția lui Sinan- Paşa la. Călugăreni . 

Luptele lui Mihai în Transilvania şi Moldova . 

Răscoala ungurilor . 

267 

Pag. 

228 

236 

236 

236 

„236 

236 

231 

231 

238 

238 

239 

239 

241. 

243 

244 

246 

247 

249 

VI. Oastea de curte dela sfârşitul veacului al XVII- -jea 

și ultimele intervenţii în răsboaele streine . 

—_- Încercări de manifestare ostășească a românilor 

   
(1774 — 1192) . 

  

„258 

„259 

  

SERI 
  
VERIFICAT 

2017 
   


