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PREFAȚA UNICĂ 
pentru 

TOATE LUCRĂRILE MELE MILITARE TIPĂRITE 
SAU RETIPĂRITE IN URMA RĂSBOIULUI 

CEL MARE. 

Motto : „Un răsboi se poate îndreptăţi 
numai când un neam se apără pe sine, își 
apără patria, limba, neatârnarea, liniştea, 
bogăţia, de un vecin rău, care vreă să le 
răpească, sau când îşi apără cinstea jig- 
nită grosolan de un popor sălbatic; iar 
altfel e o vărsare de sânge zadarnică şi, 
acei care o poruncesc, grămădesc o mare 
răspundere asupra sufletelor lor şi sunt 
multă vreme, blestemaţi de câți au suțe- 
rit fără voe de pe urma lor“, 

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

Dela 19î6 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. “ 

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

* 
% e 

In adevăr, la 1906, în articotul „„Din tumea ideilor în lumea 
reală”) și la 1907, în articolul „Armata în jafa noului curent 
de crltură”2) susțineam următoarele : 

1). Vezi „Revista Infanteriei“ no. 106—107—109 şi 110 din 1905—906. 
2) Vezi „komânia Militară“ no. 3—4—5-—6, vol. |, din 1901 şi 

no. îi, vol. Îl; din 1907. . - |



a) Este absolută nevoe să legăm bine cultura generală so- 
cială cu cea special-militară, și prin urmare, cunoștințele de 
învățământ militar trebuesc complectate în acest sens. 

b) In ,„„aclul 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 societății, şi prin urinare, 
armata trebue săi se pregătească pentru această nouă fază. 

c) Nimic nlu începe dela noi, totul a fost început de alţii, 
nouă revenindu-ne numai datoria de-a cunoaşte bine ce a fost 

și ce este, pentru ca să avem meritul că, pe de o parte am. știut 
să modelăm prezentul în rapori cu necesitatea momentului, iar 
pe ce altă parte, am! trasat liniţile generale a ceeace va fi. 

Ce aș mai avea de adăogat, acum, în 1922, la ideile călău- 
zitoare de mai sus. - 

Răsboiul cel inare a dovedit că: armata de carieră servește 
numai ca un sâmbure în jurul căruia se adun toate elemențele iva- 
lide ale unui popor, nevoit să facă răsboiul pentru ca să-şi a- 
pere. drepturile. | 

După cât se poate prevede din modul cum sa desfășurat 
răsboiul cel mare, precum și din consecințele imediate ale lui, 
este de susținut că : „cetăţeanul şi cetățeanca; viitoare au datoria 
să se pregătească astfel ca, la un moment dat, să poată adăogă 
partea lor de sacrificiu, fie prin luptă, fie prin concurs material 
sau moral, când patria va fi amenințată în fruntariile ei, sau 
când se va încercă să ştirbească drepturile de viață deplină şi 
liberă a neamului”. i 

* 
% * 

Ostaşul de astăzi — activ sau la vatră — mai mult decât 
acel din trecut, trebue să cunoască viaţa popoarelor din tim- 
purile antice, şi până în zilele de astăzi, pentru a ști cum să 
aşează istoria propriului său, popor în cadrul acelor timpuri şi; 
cum să. înțeleagă timpul în care trăeşte. 

x 
% * 

Plecând dela considerațiunile de mai sus, preciuun, și dela, 
faptul că în literatura românească militară nu există încă o lu- 
crare complectă care să orienteze bine atât pe specialistul mi- 
litar, cât şi pe cetățeanul-ostaș, asupra acestor chestiuni, am!
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luat hotărîrea ca pe lângă alte lucrări,!); să tipăresc și Istoria 
răsboaielor principale din timpurile cele mai vechi până în zi- 

lele noastre în legăiură cu epocile corespunzătoare din Istoria 
Universală.23. 

Pentru realizarea acestui scop — dacă Pam! putut realiza 
în parte sau în total — îmi revine imie numai meritul muncei de a 
metodiză şi interpretă imateria, cupă; nevoile noastre didactice și 
educative, precum și dorinţa de a fi folositor; iar meritul cel 

mare rămâne al acelor dinaintea noastră, care ne-au pus la înde- 
mână lucrări de consultat și care ne-au îndrumat pe calea voinţei. 

Pentru întocmirea acestor lucrări, s'a cerut o muncă des- 

tul de grea, pe care am' desfășurat-o însă cu multă dragoste, 

în dorința de a deschide tinerilor, elevilor şi urmaşilor noștri 

drumurile către mai bine, iar eu personal să am bucuria unui 
plan de lucru terminat și a rezultatului că, în calitate de ostaș, 
profesor şi cetățean, mi-am făcut datoria până în ziua când am 

putut îndrumă pe alții ca să nu mai fiu eu necesar în această 
ramură. 

Colonel |. MANOLESCU. 

  

1) Arta și știința militară. (Istoric. Lite- 
ratură. Principii). In curs del 

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

2) Răsboaiele principale în legătură cu 
Istoria Universală. 

Vol. I, Răsboaiele antice, medii și moderne 
până la revoluţiunea franceză. 

Vol. 11. Revoluţiunea franceză și răsboaiele 
napoleoniene. 

Vol. Il], Răsboaiele dela 1815 la 1863. 

Tipăriie. 

Tipărite în volume 
separate şi în curs 
de lucru pentru con- 
centrare într'un va- 
lum. 

Vol. IV, Răsboaiele dela 1866 până la 1914. 

Vol. Vși VI, Răsboiul european din 1914— 
1918 In curs de tipărire.



CAPITOLUL |. 

l. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR 
ISTORICE PRINCIPALE. 

Situaţia politică înainte de începerea revoluţiunei 1) 

Populaţiunea Franţei eră împărțită în trei clase: 
nobili, cler, clasa a treia. 

Nobilii ocupau demnităţile cele mai mari si nu- 
mai ei aveau dreptul a fi ofițeri în armată, Erau scu- 
tiţi de cele mai multe dări, petreceau timpul la curte, 
departe de moşiile lor, iar îngrijitorii moșiilor ides- 
puiau pe țărani, astfel că mizeria sătenilor eră mare. 

Clerul eră împărțit pe archiepiscopate cu o mul- 
țime de mânăstiri şi călugări .Aveă averi imense, cari, 
puteau fi mărite, dar nu micșorate, nici înstrăinate. 

Preoţii de sat trăiau în mizerie, pe când cei su- 
periori erau bogați. 

Restul poporului formă clasa III (Tiers etat) și 
se împărțiă în trei: burghezia, orășenii, țăranii. 

Burghezia eră formată din proprietari mari, ne: 
gustori, fabricanți, medici, avocaţi, literați. Ei cum” 
părau moșii dela nobili, cumpărau locuri de judecă- 
tori şi intrau în nobilime. 

„Orășenii, meseriaşii şi comercianții întâmpinau 
mari greutăți din cauză dărilor, vămilor. barjerilor. 
etc. ȘI 

1) Rezumat din Ino S. Floru — Istoria Popoarelor noui.



Ţăranii, pe lângă faptul că erau jefuiți de arendaşi, 
plăteau şi foarte multe dări şi dișme: dișma preotului, 
dârea prafului, darea cârciumei, morăritul, tescuitul, 
&tc, 

Statul eră împărţit în; provincii cu un intendent 
"în capul fiecăreia. Intendentul purtă grija adminis- 

trației, a finanţelor și a justiţiei. | 
Deosebit ide intendent eră şi un guvernator mi- 

titar. 
Justiţia se da în tribunale care se aflau în orașele: 

mai principale, iar apel se făceă la parlament, care 
eră o curte de judecată. 

Nobilul eră altfel pedepsit decât cei din clasa 3-a. 
Administrația trimeteă la închisoare, fără: hotărârea 
jidecătorului.. S'au văzut oameni închişi din greşeală! 
și ținuți în temniță! toată viaţa. 

Fonciera o plăteau numai cei de jos. Capitaţia sau 
darea personală nu o plăteă clerul, iar nobilii o plă- 
teau foarte neregulat. 

Deosebit erau foarte multe taxe indirecte. 
Cu toate acestea statul eră continuu în deficit, 

căci se făceă mare risipă în banul publici. 
Acest neacord între privilegiile nobililor şi cle- 

rului, între progresele burgheziei fără cultură, între 
mizeria poporului de .jos şi a relei guvernări, a adus 
revoluţia. 

Poporul cereă să se adune statele generale, (con- 
stituanta), ca să deă noui legi. | 

Desfăşurarea revoluţiei dela 1789 la 1796. 

După oarecare începuturi de mişcări și revoluţii 
locale, în ziua de 5 Mai 1789, se adunaseră la Versai- 
lles statele generale, care nu se mai adunaseră. dir 
16014. i 

_Aci s'au distins doui deputaţi ai poporului: Sie- 
yes şi Mirabeau. | 
„“Dela începutul lucrărilor se ivirăi neînţelegeri în- 
tre deputaţii burghezi și (deputaţii (claselor privilegiate, 

„cari cereau să se constitue în trei adunări, căci așă 
lucraseră statele generale mai înainte.



9 

Burghezii voiau, însă, o singură adunare. | 
Priveligiaţii  retrăgândubse, burghezii declarară că 

singuri reprezintă națiunea și după propunerea lui 
Sieyes se numiră Adunare națională, 

Regele, (deși iia lăsat, totuși doreă să dizolve adu-. 
narea, pentru care scop conceintră armata la Versailles 
și împrejurul Parisului, 

Lumea enervată nu mai părăsea strada. Armata 
o atacă, dar fu respinsă. 

A doua zi se organiză o armată de cetățeni care; 
atacă Bastilia. După câteva ore de luptă, Bastilia fu 
luată și guvernatorul ei ucis. Luarea Bastiliei, (14 
Iulie 1789), însemnând, pentru poporul francez, des: 
fiinţarea despotizmului regal, ie ținută şi: azi ca o săr-: 
bătoare naţională. 

Sătenii se răsculară și iei contra proprietarilor, ar- 
deau casele şi archivele tu acte ; nobilii începură a 
fugi în străinătate. In faţa pericolului, deputaţii nos 
bili declarară, în 4 August, că savcrifică privilegiile 
lor, că voesc să fie egali cu toți cetățenii francezi. 
Drepturile feudale, dijma privilegiile, fură desfiin- . 
tate în acea noapte: care părea că înfrăţește poporul 
francez. | 

Dar ideile revoluționare căștigau din ce în ce mai 
inult teren. Mirabeau, însuşi speriat de ideile repu; 
blicane ale adunării, începi să apere pe rege, 

La 20 Iunie 1791 regele încercă să fugă, dar a- 
proape de graniţă fu recunoscut de populație şi o- 
prit. 

Două luni fu suspendat, până! ce adunarea consti- 
tuantă, terminând constituția, ceru regelui să jure că 
o va respectă şi în urmă îl restabili. 

Adunarea constituantă a schimbat monarchia' des- 
potică în monarchie constituțională, stabilind. și priu-- 
cipiile drepturilor omului : Libertatea însemnează pute» 
rea de a face tot ce nu valimă pe altul. Orice putere 
pleacă ldeta popor. Poate fiecine să creadă cum! va voi, 
numai Să nu turbure ordinea legală. Sa dă libertatea 
cuvântului şi a scrisului, numiai CĂ fiecine este răspun- 
zător de abuzul acestor libertăţi.



10 

Regele fi declarat inviolabil, miniștrii respon- 
sabili în locul lui. | | 

După ce constituanta şi-a terminat mandatul s'a 
ales o adunare legislativăl. 

Deputaţii nouei adunări fiind tineri entusiaşti, de- 
cişi a purtă război cu toată Europa, ca. să răspândească, 
ideile 'revoluțiunei, din această cauză mulți oameni 
distinși îi părăsiră. | 

Revoluţionarii fiind numeroşi au reușit însă a face 
opinia să creadă că numai regele cu nobilii şi acei cari 
au plecat în străinătate sunt vinovaţi de toate aceste 
rele. 

In special, armatele fiind învinse la frontieră, s'a 
spus că din cauza acestor trădători. 

O armată fugi fără să: dea ochii cu inamicul, alta 
nu numai că fugii, dar ucise pe generalul său, 

De toate aceste nenorociri în ţară, şi mai ales 
în Paris, toţi acuzau pe regie și mai ales pe regină, 
Maria Antoaneta, fiica Mariei Tereza. 

Se credeă că există înțelegeri de trădare între 
preoţi, nobili şi suveranii străini. 

La 20 Iunie 1792 revoluţiunea atacă palatul. Re- 
gele fugi la adunarea, legislativă, care”l declară sus- 
pendat, până ce o. altă adunare — Convenţiunea -— 
îl va judecă, 

„In acelaș timp se (făceau pregătiri, spre a rezistă 
inamicilor din afară. . 

__Se topeau clopote și statui, spre a se face arme; 
femeile își aduceau podoabele, tinerii se înrolau.. 

__Pe când, însă, se făceau aceste pregătiri de luptă 
la frontieră, în interior revoluțiunea luă proporții. 

La 2 Septembrie, când se auzi, în Paris, că ina- 
micii au mai ocupat o. cetate şi se apropie de Paris, 
mulțimea măvăli în temniițe şi ucise aproape 1500 de arestaţi, bărbaţi și femei, din; cele mai înalte familii. 

Aceste sălbăticii depărtau, de popor, pe amicii lui ; La Fayette părăsi armata şi fugi la austriaci. 
Convenţiunea naţională întrunindu-se a declarat pe rege căzut şi statul republică.
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La 21 Ianuarie 1793, Convenţiunea judecă pe 
rege şi”l condamnă la moarte cu o mică majoritate. 

Pe timpul convențiunei deputații Girondini erau 
în luptă perpetuă cu cu Muntenii, cari aveau cu ei mul- 
fimea. 

Girondini erau mai temperați. Muntenii cereau să 
se omoare nobilii. 

Certurile între Girondiui, Munteni și comună, a- 
duse o nouă înjghebare „Comasfetu? mmântuirei publice” 
— o autoritate extraordinară, compusă din 9 mem- 
brii, cari exercitau o dictaturăi înspăimântătoare. 

Supraveghiau pe miniștrii, pe generali şi luau 
măsurile ce le credeau bune pentru mântuirea 'sta- 
tului, 

Sufletul acelui comitet eră Robespierre,. om Cin- 
stit și bine intenţionat, atot puternic în clubul Iaco- 
binilor. 

Franţa a fost, astfel, guvernată cu o tiranie în- 
grozitoare. 

Pe tot teritoriul Franţei curgeă sângele. Preoții 
și regaliștii revoltau provincii întregi și făceau a- 
lianţe cu străinii, mai ales cu Angtia, spre a aduce 
pe rege. 

Partizanii Girondinilor, revoltau sudul Franţei, 
spre a luptă kontra tiranilor, pe când în afară erau 
cualizate contra revoluţiei: Anglia, Austria, Prusia, 
Spania și alte state 'mai mici. 

Convenţiunea decise ca afacerile să fie întrerupte, 
ca toţi francezii să fie rechiziţionați pentru armatăl.: 
Cei sănătoşi să meargă la război, femeile să facă: 
corturi şi haine, copiii să; facă scamă pentru răniţi - 
Caii particularilor erau confiscați pentru armată şi 
orice murmur eră sub ameninţarea “morti. |. 

Comitetul 'mântuirei publice organiză 14 armate, 
supuse provinciilor răsculate şi le pedepsi cu o cru= 
zime fanatică, învinse chiar coalițiunea europeană : şi 
o constrânse să ceară pacei. 

In acest timp, începând alte nemulțumiri, în in- 
riorul partidului Robespierre se formară 3 tendinţe:
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Herbetiştii, Robespieriștii şi Dantoniștii. Aceştia din 
urmă erau nioderaţi şi voiau să oprească teroarea. 

Herbetiștii „ajutaţi de comună, voiau să o facă 
mai fioroasă şi declarară religiunea creștină desfiin- 
țată, introducând cultul raţiunei şi al naturei. 

Robespierre acuză, mai întâi, pe Herbetişti și îi 
trimise la eșafiodi cu votul idantoniștilor, apoi acuză 
pe Dantonişti. | 

Robespierre rămânând singur a decretat sărbătoa- 
rea „„Fiinţei supreme”? făcând mari serbări cu această 
ocazie. 

“Teroarea continuă. A fost ucis unul din cei mai 
mari îmvățăți ai lumei: Lavoisier. 

Dar şi contra lui Robespierre se făcu un curent 
care”l atacă în adunare, 

Atât Robespierre cât şi cei doui prieteni, Saint: 
Just și Couthon, fură ucişi pe eşafod și, în câteva 
zile, sute de partizani îi urmară (1794). 

După moartea lui Robespierre începu o. altă te- 
roare contra lacobinilor. Cluburile fură desființate, 
bărbaţi şi femei fură uciși fără alegere, | 

După aceasta, în anul 1795, se votează o nouă 
constituţie care prevede senat și cameră; iar puterea 
executivă este încredințată unui comitet de 5, numit 
Directorat, ales de cele 2 adunări. 

Directorii puteau numi pe miniştrii Și pe ger 
nerali. . 

Această conştituție provoacă o răscoală din partea 
regaliştilor, dar generalul Bonaparte, risipi pe răs- 
culați, întrebuințând tunul, fără cruțare. 

Convenţiunea a luat măsuri pentru instrucțiunea 
poporului. 

A făcut obligatorie şcoala primară, a creiat gim- 
nazii şi licee, a creiat o mulțime ide şcoli înalte. A in- 
trodus sistemul metric . pentru înlesnirea măsurărei. 

Mai puţin norocoasă a fost la. schimbarea calen- 
darului, care numai numără fanii idela naşterea lui Cris- tos, ci dela începerea republicei franceze. Numele lu; nilor eră dat după: starea timpului : vântosul, ploiosul, florar, fructosul. |
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Sărbătorile erau desființate, cum și săptămânile. 
O lună eră împărţităi în 3 decade „(zece zile), şi nus 
mele zilelor din fiecare. decadă erau: primidi, duodi, 
tridi. Numele sfinţilor erau înlocuite cu câte un nume 
de plantă, de fruct, de animal. Acest calendar a ţinut 
dela 1792 până la 1806. 

Cei 5 directori luară conducerea statului în 1795. 
Ei avură să suporte o mare sărăcie înăuntru, și un 
mare război în jafară, Puseră, însă, în vânzare moşiile 
luațe dela mânăstiri și sărăcia mai încetă. Războiul 
tu purtat, cu succes, în: Germania şi Austria, de Jour- 
dan și Moreau ; iar în Italia de Napoleon Bonaparte, 
cel mai mare geniu militar al popoarelor moderne. 

Bonaparte se născuse la 1760, August 15, la A- 
jacio în Corsica. Eră al doilea fiu al lui Carol "Bona- 
parte. Mama lui se chemă Laetiţa Ramolino. El stu- 
diase în şcoala militară din Paris, se distinsese la. a- 
sediul Taulonului şi apoi în luptele dim Italia, în care 
se găseă în gradul de general de brigadă în 1794. 
Partizan al iui Robespierre xăzi în uitare la moar- 
tea acestuia și eră să treacă în Turcia ca instructor: 
militar. | 

Zelui cu care risipise răscoala regaliştilor şi cu- 
noştinţele soţiei sale, losefina, văduva unui general 
omorât în timpul teroarei, îl puseră în capul armatei 
din Italia. 

După victoriile din Italia el a trecut, apoi, în E- 
gipt, la 17098. 

Când Bonaparte veni din Egipt, niciun pericol 
extern, nu mai ameninţă republica. 

Eră, însă, cu atât mai mare pericolul intern, căci 
regaliștii aveau majoritatea în ţară, generâli ca Pi- 
chegru şi Carnot erau contra republicei, iar directorii 
incapabili. 

Bonaparte știi! să se folosească ide împrejurări, și, 
sprijinit pe armata din Paris „care erăi comandată de 
cumnatul său, având de partea sa pe prezidentul a- 
dunării celor cinci sute, care eră fratele său, dizolvă 
adunarea celor cinci sute.
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Apoi, împreună! cu vreo 50 de deputaţi, partizani 
ai săi, declară căzut directoratul și în locul lui numește 
trei consuli, provizorii (15 Brumar — 9 Noembrie 
1799). 

Bonaparte, împreună cu colegul său Sieyăs, fă- 
cură o nouă Constituţie; cunoscută sub numele de con- 
stituția din anul VIII al republicei. 
„După această constituție, puterea executivă eră în- 

- predințată, pe 10 ani, la 3 consuli, din care unul se 
rhemă prim-consul. El numiă funcţionarii, gieneratii, 
miniștrii, semnă tratatele, în scurt exercită o adevărată 
dictatură, 

Puterea legislativă eră încredinţată la trei adu- 
nări, cari erau mai mult niște consilii pe lângă! primul 
consul. 

Puterea acestuia eră aproape neţărmurită și Sie- 
yes pută zice: „Domnilor acum avem stăpân”. 

Acelaș lucru cugetă și Bonaparte, de oarece la sta- 
bilirea sa în palatul 'regal, Tuilleries, zise către se- 
cretarul său: „lată-me în Tuilleries, acum trebuie săi 
Tămânem aici”. 

Situaţia politică, pe timpul războaielor napoleo- 
uiene, o vom arătă da începutul fiecărui război, 

II. 
RĂZBOAALE ÎREVOLUȚIUNEI PÂNĂ LA 1796. 

Anul 1792. 

Cei 80,000 oameni ai Franței, aflaţi pe frontiera 
de nord și mord-est „erau repartizați asttel : 

Armata de nord, (40,000), comandată de Ro- 
chambeau, aveă 24,000 în Ţările de jos şi 19,000 la 
Sedan. 

Armata de centru, 11,009, comandată! de La Fa- vette, între Montemedy “şi Bitche, 
Armata de Rin, 24,000, comandată de Liickmer. în Alsacia. 

Ministru de război eră Dumouriez. El ordonă ar- 
matei de nord să ia ofensiva în Belgia, care s'a în- ceput la 18 Aprilie 1702. Armata, însă, fiind' cuprinsă
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de panică, la primele ciocniri, s'a retras în debandadă! 
Rochambeau demisionează şi este înlocuit cu Liick- 
mer, iar acesta cu Biron. La Fayette și cu Liick- 
uer schimbă poziţiile şi trupele fără consimţimântul 
ministerului, ceeace aduce fugirea lui La Fayette la 
austriaci şi degradarea lui Liickner. 

Dumouriez lasă trupele: ae nord sub comanda lui 
armatei de nord. | , 

In acest timp, armata prusiană, 42000 ; sub ducele 
de Brunswick, intrase pe teritoriul Franţei şi dăduse 
un manifest prin care ameninţă că va execută pe toți 
locuitorii, dacă regele va suferi vreun rău. 

Armata 'ducelui de Brunswick eră urmărită! de 6009 
heseni şi de 15,000 emigrați. In acelaș timp 49 mii: 
austriaci erau în Ardens și Țările de jos. 

La 10 August prusienii resping trupele franceze 
la Fontoy și fac legătură! cu cele austriace la Arlon. 
„La 23 August, după, trei zile de bombardament, . 
ocupă Longwy, și la 31 ajung în fața cetății Ver= 
dun, care deschise porţile la 2 Septembrie. Armata 
austriacă înaintează până la Stenay. 

Dumlouriez, care eşise din minister, ia comanda 
Labourdonnaye, iar el se dirijează către Grand Poe 
cu trupele de!a Sedan. Având numai 19,000 oameni, 
cheamă pe Duval cu 3000 oameni dela Sambre și 10 
mii oameni aflati ia lMaulde sub Beurnonville, adu- 

„mând, astfel, 32000. 
Fiind inferior în număr el hotărăște să rămână) 

în defensivă în defileurile din Argonne. 
La 3 Septembrie, concentrează grosul la Grand: 

Poe și 2zoperă, cu patru detașamente, în pădure, cele 
patru drumuri dela. Chevre, Croixaux-Boix, Chalade 
și Islettes. 

La :12, austriacii venind idela Certayt, ocupă Croix- 
aux-Boix. 

Dumouriez pierde speranţa de a se puteă apără 
în Argonne şi dă ordin de retragere către Sainte- 
Menechould. In timpiul retragerei, aparițiunea de us 
nități de cavalerie prusiană, pe flancurile franceze, 
produce câteva panici şi face ca unele unităţi franceze 
să fugă până spre Chalonsi
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Dumouriez, sosit cu trupele spre Sainte-Mene-, 
chould, se opreşte pe pozifivinea dela Valmy. 

Beurnonville, deși se apropiase de acest punct, 
luând trupele lui Dumouriez drept prusieni, s'a în- 
dreptat spre Chalons şi abia la :19 a revenit. 

Kellermann, care a înlocuit pe Liickner, a fost 
chemat cu armata la centru spre Chalons și la 18 Sep- 
tembrie ajungi la Daimpiierre le Chateau cuw 16000 
oameni. 

Astfel, acești doui generali francezi dispun de 
48000 oameni, din care 36 pe câmpul de bătălie. 

Brunswick s'a îndreptat dela Verdun pe drumul 
islettes cu un detașament austro-hessan de 20000; 
iar, grosul fforeţlor sale, 34,000 ; pleacă la Grand Poa 
către Somme Beonne şi Somme Tourbe, la câţiva ki- 
jometri de Valmy. - 

Austriacii și emigraţii, care se găseau la Cerfayt, 
ru au sosit decât în seara bătăliei dela Valmy.. 

Destășurarea bătăliei dela Valmy. 

Avantgardele lui Dumouriez, se sprijineau, la 10— 
12 kilometri de Sainte-Menechould pe următoarele irei 
puncte: Jvron, Valmy și la Lune. Spre Jvron terenul 
mai dominant și inaccesibil ; spre Valmy şi la Lune tot 
pe înălțimi, însă cu pante dulci. 

Dumouriez aveă aşezat grosul trupelor ascuns! îna- . 
poia acestor înălţime. - | 

Avantgarda lui Brunswick, comandată de prințul 
Hohenloche — Ingelfingein, debușează la 1500 m. vest 
de Mont Jvron și înaintează (dela nord! spre sud către 
la Lune. 

Artileria franceză după 'Mont Jvrom deschide. fo- 
cul, însă nu produce mari pierderi. 

Artileria franceză a lui Valence reușeşte să pună 
pe fugă cavaleria prusiană, însă Hohenloche deschide 
focul cu 6 baterii și reușește, după 'o oră, să ocupe 
la Lune la ora 8,30 dimineața. | 

„_Kellerman, aflat la centru „neputând sosi în a:
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jutorul lui Valence, se desfășură dela Valmy până la 
Orbeval. 

Până la ora 1l nu se mai petrece nicio mișcare 
din partea prusienilor. 

Dumouriez a întâlnit pe Stengel cu 16 batalioane 
sub Bournonville şi oprește în rezervă 12 batalioane 
către stânga, pentru a susține, la nevoie, pe Keller», 

) -inann. 

Kellermann încearcă să reiă la Lune, însă mu reu- 
= 5 șește. 

La ora 12, ridicându-se ceața francezii au văzut 
“O bine armata inamică între Somme Beojne și la Lune 
T=>. şi au deschis focul de artilerie; 

Prusienii au răspuns faftileriei franceze. cu 54 
piese. 

2 In acest timp prusienii formeazăi trei coloane de 
) | atac între Valmy și Orbeval. 

Artileria franceză, observând mişcările, schimbă de 
obiectiv asupra infanteriei prusienie. 

- Prusienii descurajaţi, pe deoparte de faptul că in- 
fanteria franceză mu a luato la, fuga imediat, precuti 

Se făcuse altădată şi precum fusese asiguraţi de către 
se emigraţi ; pe dealtă parte, înspăimântați de coman- 
Weg dele regulate pe care le auzeau la francezi şi de co- 
> loanele de atac pe care le vedeau formându-se, s'au 

i oprit pe loc. 
La rândul lor, nici francezii nu au atacat, probabil 

din lipsa de experienţă, trupele fiind: prea tinere. 
După ce infanteriile adverse s'au oprit pe loc, a. 

continuat lupta de artilerie. 
La 4 ore după amiază Brunswick dă ordin de ir 

perea luptei, care nu s'a putut face din cauza cano» 
nadei de artilerie. 

Pierderile, de oparte şi alta, au fost cam! da 200— 

300 oameni. | 
[n timpul mopței cei doui adversari rămân pe câm 

pul de luptă. 
Peste moapte Kellermann se retrage la sud de 
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PAuve, iar Dumouriez până în apropriere de Sainte» 

Menehould. | 

A doua zi Brunswick instalează bivuacurile pe linia 

Jvron, Valmy și la Lune. 
In loc de continuare încep negocierile şi se ter- 

mină prin a lăsă pe prusieni să se retragă  nesu- 

părațţi. 

Operațiunile după lupta dela Valmy. 

* După 'Valmy armatele franceze năvălesc în Belgia, 

în Germania şi Italia, cu cuvântul de ordine că luiptăi 

contra tiranilor, nu contra poporului. | 

Belgia eră supusă austriacilor, pe care Dumow» 

riez îi bate la Jemappes. 
Dumouriez încearcă, acum, să-și facă! un regat în 

Belgia şi apoi să instaleze un rege în Franța, 

Soldaţii, însă, nu-l urmiează ; iar el, temându-se să] 

nu fie arestat, trece în rândurile austriacilor. 

Armata franceză, lipsită de comandant, slăbește, 

astfel, spre finele anului 1792, prusienii ameninţat 

Lorena, englezii aliaţi cu olandezii atacau nordul :fran- 
ței ; iar spaniolii sudul Franței. 

Anul 1793. 

Coaliţiunea contra Franţei crește prin cooperarea: 
Angliei, Spaniei și Olandei. 

Franţa are o mare armată prin ridicarea. în mâssă, 
prin voluntari 'și prin numoase rechiziţiuni, dar lipsește 
spiritul de organizare. 

După bătălia dela Nerwinden Franţa pierde 
Belgia. , : 

Custin e bătut la Frankfurt. Maiența blocată și 
aproape să cadă. 

Italienii resping atacurile franceze la Saorgio. 
Spaniolii trec Pirineii. | 

„__ Toulon este ocupat de englezi, coalițiunea poate 
invadă în Franţa. | 

 Vandea se revoltă... Excesele Muntenilor revoltă 
p, : 

Se
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alte 67 departamente şi duc război civil doi ani, contra 
republicei. In cele din |urmă; greneralul Hoche și Kle- 
ber îi supune. 

In acest moment apare Carnot, membru în comi- 
tetul salvărei publice, care restabilește ordinea, și idis- 
ciplina în armaţă, - 

El răspândește, imediat, câteva idei puternice și 
șimple, care prind ca iuțeala fulgerului, dintre 'care 
cităm: să. atacăm cu efective concentrate superioare, 
să nu așteptăm să fim atacați, să întrebuinţăim baio- 
neta înaintând către inamic în pas alergător, să pedep- 
sim aspru pe acei care se lasă a fi înfrânți fără 
luptă. 

Jourdan bate pe aliaţi la Wattigny şi deblor 
chează 'Maubeuge. 

Kleber sfărâmă pe vandeieni. 
iloche, unit cu Pichegru „respinge. pe austriaci. 
Tulonul este recucerit. 
Spaniolii au încă succes contra francezilor. 

Anul 1794. 

Pichegru nu poate trece 'Meusa ; atunci Carnot de- 
bordează aripile armatei inamice:cu Pichegru la stânga 
și Jourdan la dreapta. Austriacii, (bătălia dela Fleu- 
rus), sunt respinşi pe 'Meusa ; iar englezii către O- 

" janda. Apare manevra strategică. 
Dougiommier înfrânge pe Spanioli și ocupă linia 

(Tech 
Dumerbiou, după sfaturile lui Bonaparte, ocupă 

poziţiunile italienilor dela Saorgio. 

Anul 1795. 

Se recucerește Olanda. Jourdan respinge pe aus- 
triaci spre Rin, | 

Prusienii (din Palatinat, ameninţaţi în flanc, se re- 
trag; dincolo de Rin. 

Pacea dela Bâle dă Franţei provinciile prusiene 
dela vestul Rinului. Prusia, Austria și Spania; se re- 
trag din coaliție. |
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Il 

ARMATA: ȘI TACTICA PE TIMPUL REVOLUȚIUNEI 1). 

Efectivele şi recrutaraz. Când a isbucnit revoluțiu- 
nea, Franța nu mai aveă o adevărată armătă, ci o 
imassă imformă ide 150—200 mii oameni. 

Ofițerii erau de două clase deosebite: mondenii 
și trupierii. Cei dintâi, curagioşi însă presurhțioşi şi 
nedisciplinaţi ; ceidealdoilea mai serioşi, mai sobri 
și mai energici, mențineau disciplina şi au scăpat ar- 
mata de descompunere. 

Pentru înstrucțiunea superioară a ofiţerilor nu 
există decât şcoala. de artilerie şi de geniu, din care 
a eșit Napoleon şi Carnot. 

Ofițerii Kde infanterie și cavalerie își făceau cul- 
tura prin citiri şi în corp. | 

Lipsa de şcoale eră, în. parte „remediată prin o li- 
teratură militară foarte desvoltată care începuse încă 
dela 1750. 

Pentru instrucția - trupei de infanterie exista un 
regualament provizoriu întocmit la 1788 și unele in- 
strucțiuni date în 1791. 

Soldatul eră rău echipat, rău hrănit și mai rău 
tratat. In ultimii 10 ani ai monarchiei se socotește 
70,000 “dezertori, iar în ultimii 5 ani 30 mii soldați. 
condamnaţi. 

Partidele politice, cele mai înaintate, doresc su- 
primarea armatei și înlocuirea prin garda națională 
sau miliția — 2,500, 000 oameni pe hârtie — peri- 
culoasă ţărei prin pronunciamentele sale. 

Comitetul militar al adunării legislative dorind, 
însă, a aveă o armată mai solidă pentru apărarea fă- 

» Propune ,,recrutarea naţională” pe baza serviciu- 

    

1) Rezumat din cursul litografiat de maior Al. Lupescu la şcoala 
superioară de războiu „Strategia napoleoniană“ şi colonel Colin „Les 
grânde batailles de Phistorie“.
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lui personal şi obligator, corespunzând ideilor de ega- 
litate ale revoluțiunei. Adunarea respingi, însă pro- 
ectul ca fiind contrar libertăței individuale. 

Se impune, atunci, necesitatea de a recunge la volun- 
tari -pentru complectarea efectivului armatei. de război. 
In 1792 erau V0,00U oameni în fostele regimente de 
linie şi 84,000 în batalioanele de voluntari. Armatele 

inamice aile coaliției pătrunzând, însă, pe teritoriul 
Franţei, patria fu declarată în pericol şi se decretă ri- 
"dicarea unei armate de 450,000 oameni, prin angajări 

voluntare. Patriotismul francezilor fiind: exaltat de 
invaziunea străinuiui, batalioane întregi de voluntarii 
se prganizează cu furie şi repeziciune. Cu aceste ba- 

talioane, rău onganizate, de loc instruite, însă animate 

de un entuziasm grandios, Dumouriez învinge în pri- 

mele bătălii ale revoluţiunei, la Valmy şi Jemappes. 
Insă, entusiasmul scăză, în curând, când volun- 

tarii nu putură rezistă greutăților unei lungi campa- 
nii. Generalii încep, din propria lor iniţiativă, a înrolă 
oameni după teatrul de operație. 

In 1793, execuţiunea pe eșafod a regelui Ludol- 

vic XIV, ridică, din nou, Europa în contra Franței. 

Convenţiunea, având nevoie de brațe pentru luptă, 

pune la dispoziţia armatei, pe toți guardiștii naţionali 

celibatari, însuraţi sau văduvi fără copii, având vârstă 

18—45 ani. 
Situaţiunea devenind şi mai critică, se decretează 

(20 “Aprilie 1793), ridicarea în massă. 1). 
In asemenea condițiuni Franţa ridică, în Octom- 

brie, acelaş an, 600,000 oameni contra coalițiuneii: 

care abia poate dispune de 400,000; în 1794 cele 12 

armate franceze numără '750 imii oameni.. Toată Franța; 

  

1) „Din momentul de faţă, toți francezii sunt rechiziţionabili în 

permanenţă pentru serviciul armatei. Tinerii se vor întrebuința în 

luptă, însurații vor fabrica arme şi transporta subsistenţele, femeile 

vor fabrica corturi, haine şi vor prevedea serviciul spitalelor, fetel e 

vor țese, foştii soldaţi vor exalta pe pieţele publice curajul războin I- 

cilor şi vor predica ura contra regelui şi iubirea pentru republică 

(art. lal decretului).
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are un singur gând: războiul. Carnot este sufletul 
acțiunei militare. | 

lu 1795 coalițitinea. e distrusă ; Franţa atinge, cu 
frontiera, Rinul și Alpii. 

Republica începe a fi recunoscută de statele Euc 

ropei. 
Ridicarea în massă eră o măsură tranzitorie, im- 

pusă de o situajțiune disperată, | 
Legea lui Jourdan, (1798), regulează, în mod mai 

sistematic, recrutarea pe baza principiului obligațiunei 
generale a serviciului militar. In timp 'de război ri- 
dicarea în massă, în timp, de pace recrutarea prin sorț 
şi angajări voluntare ; serviciul obligator între 20— 
25 ani vârstă, dupăl lare se. obțineă concediuri. Cei 
neînrolaţi rămâneau în garda naţională; nicio scu- 
tir€ ; nicio funcţiune în stat înainte de îndepiinirea; 
serviciului militar. Sistemul acesta (dă Franţei 500000 
luptători în 5 clase. 

Infanteria. Aveă vechile regimente de linie şi ba- 
talioanele de voluntari. | 

Soldaţii de linie erau mai rău plătiţi, sufereau 
o disciplină mai rigidă și erau suspectați ca. reacțiio- 
mari. 

Din această cauză mulţi soldați din linie dezertau 
și se înrolau, în batalioanele de voluntari. Din contră, 
ofiţerii, deși mai bine plătiți și înaintați!) în bata» 
lioanele de voluntari, preferau a trece în rgimentele 
de linie, chiar cu un grad inferior, pentru a scăpă 
de indisciplina voluntarilor. 
Carnot, sufletul comitetului de salvare publică, 

face să dispară câtva această deosebire sufletească, în- 
trunind 2 batalioane voluntari cu unul de linie și 
schimbând 'echea denumire de regiment prin acea 
de semi-brigadă 2). . 

__ După 1803 semi-brigadele se numesc din nou re- 
giimente. 

Compoziţia unei semi-brigade eră: 3—4  batali- 

1) In batalioanele de voluntari gradele erau efective. 
2) Logică n'a fost aceasta din urmă, dar a fost necesară, de 

oarece poporul ura denumirile moştenite din timpul monarhiei.
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oane -a 9 compănii, (una din grenadieri la infanteria 

de linie, una de carabinieri la cea ușoară), şi | com- 

panie de tunari cu 6 tunuri sistem Gribeauval.. 

Infanteria eră armată cu pușca cu cremene Md. 

1777, cartuşele de hârtie, foarte sensibile la ume- 

zeală ; bătaia eficace 200 im. ” 
Cavaleria franceză, în primele războaie ale re- 

voluțiunei, se arată iinfierioară celei adversare, din cauza 

neputinței de a înlocui pe ofițerii emigrați şi greută- 

ţii de a se remontă, deoarece: revoluțiunea distrusese 

hergheliile statului. In fine, o armă cum este cavaleria 
nu puteă fi improvizată de revoluțiune. 

Tocmai în 1796, dupăi ce se remontează cu cai 

din Italia, cavaleria franceză se distinge la Borghetto, 

şi mai târziu capătă! o faimoasă reputațiune, condusă 

de Ney, Lasalle și Murat. 
Regimentele cuprindeau 4 escadroane ă 2 com- 

panii. . 
Cavaleria eră: grea, ușoară şi dragonii. 

Artileria eră, la început, repartizată batalioanelor, 

(câte 3 tunuri), apoi semi-brigadelor întrunită în com- 

panii de 6 tunuri.. Mai târziu, Bonaparte întrunește 

toată artileria unei divizii întro singură unitate. Divi- 

ziile, şi mai târziu corpurile ide armată, (sub imperiu), 

posedă o rezervă de artilerie. Armatele, deasemenea, 

au rezerva lor de artilerie pe jos şi călăreață. Artileria 

are trenul său militarizat. 
Artileria călăreaţă, introdusă de La Fayette,) este 

dată, la început, ca rezervă diviziilor de infanterie, a- 

poi celor de cavalerie și rezervelor de artilerie a.ma- 

rilor unități. 
Materialul, tunuri die 4, 8 și 12 livre , solide şi mo- 

bile, eră de sistem Gribeauval 2). | 

  

1) La Fayette, a fost partizan al revoluţiei pentru înlăturarea 

privilegiilor „de clasă şi a întronărei dreptăţei şi a muncei, însă, vă- 

zând cruzimile şi greşelile revoluţionarilor a părăsit armata şi a tre- 

cut în Austria. 

2) Distanţele maxime de tragere prescrise: 1.) Cu bombe: 800 
m. tun 12e, 750 m. tun de 8e, 600 m.tunde4e; II.) Cu mitralie: 800 m. 

550 m. 400 m. pentru aceleaşi tunuri. Bătaia maximă : 1800, 1500 şi 1200 m.
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Proporția, la început, de 2 tunuri de batalion ; a 
crescut, mai târziu. Ri 

In timpul imperiului bateriile pedestre aveau 6 
tunuri şi 2 obuziere, cele călări 4 tunuri și 2 obu 
ziere. 

Artileria şi geniul sunt armelej ce au avut să su: 
fere mai puţin de acțiunea distrupțătoare a revolu- 
țiunei, deoarece ofițerii acestor arme, nefiind recru- 
taţi dintre nobili, s'au aașat, imediat, noului regim. 

In 1793 fu creiată divizia ca mare unitate orga.- 
nică, cuprinzând: 1 stat major, 2 brigade infanterie, 
1 semi-brigadă ușoară, 1 rezervă de artilerie, iar mai 
târziu i s'a dat și 2 regimente de cavalerie. Efectivul 
diviziei variă între 12—15000. 

Bonaparte, (1796), formează din cavaleria divi- 
ziilor de infanterie, divizii de cavalerie, care .mai târ- 
ziu primesc şi artilerie călare. 

Organizarea diviziilor a fost, pedeoparte, o nece- 
sitate pentru a le puteă hrăni ușor pe regiuni ; iar, 
pedealtăparte, republicanii, având teamă de dictatură 
militară, nu voiau să facă unităţi mai mari în timp 
de pace, ci tindeau către unități mai mici, autonome. 

O armată republicană se compuneă dintrun nu- 
măr variabil — relativ mic — de dizizii, având şi o: 
mică rezervă de 3 arme la dispoziţia comandantului 
diviziei. | 

Mai târziu, Napoleon organizează corpurile de 
armată, (1800 — :1803), şi corpurile de cavalerie 
(1812). 

Corpul de armată cuprindeă: 1 statmajor, 2—3 
divizii: 1), 1 brigadăl de cavalerie, 1 brigadă sau di- 
vizie de cavalerie ușoară, 1 rezervă de artilerie şi par- 
curi 2) şi idiferite servicii. 

Corpul de cavalerie cuprindeă 3 divizii de ca- 
valerie, (7500 cai), şi servicii. 

' e 

  

1) In 1812 şi 1813 găsim corpuri a 5 divizii. 

2) Pe timpul imperiului fiecare piesă de artilerie e prevăzntă cu 
300 lovituri şi la marele parc al armatei încă 300 ; infanteria dispunea 
de 50 cartuşe asupra omului, 50 la divizie şi corp de armată şi 50 la 
marele: parc.
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Subzistențele. In primele războaie ale republicei 
s'au experimentat toate sistemele de administrațiun,; 
fără rezultat, din cauza lipsei de bani şi de. funcțioj- 
nari oneşti şi capabili. Revoluțiunea oprind produr- 
țiunea, s'a produs criza economică şi astfel s'a dat 
naștere abuzului bonurilor de tezaur şi crizei mo- 
metalră. | 

Guvernul nu mai puteă ida ofițerilor şi trupei de- 
cât numai rațiile de campanie și îmbrăcămintea. 'Mai 
târziu, condiţiile înbunățindu-se poate da ofiţerilor 
8 franci pe lună, în monedă sunătoare. 

In asemenea condițiuni administraţia eră puţin 
cinstită ; guvernul încearcă a evită incorectitudinele, 
constituind în Paris o comisie centrală) pentru toate 
cumpărările: şi aprovizionările armatei ; această mă- 
sură însă a dat rezultatele oricărei centralizări exce- 

“sive 1). | 
Dumouriez, împins fe necesitate, inaugurează; sis- 

temul rechizițiunilor lregjulate ș? ordonalte, pe care; 

le plătea cu bani, luaţi cu împrumut xtela clerul bel 
ian. . | 

Ceilalţi generali, cu toată opoziţiunea politiciani- 
ior din Paris, adoptară același sistem, abandonând 
pe acela al magaziilor. | | 

Sistemul adoptat, deși dădă imultă mobilitate o- 

peraţiunilor prin lipsa de legătură obligată cu ma- 
gaziile, nu a putut însă! da rezultate bune, pedeoparte, 
din cauza secărei resurselor prin lungile războaie, de- 
daită parte din cauza jafului, lipsei de ordine șij plata 
neregulată, ceealce îndepărtă interesul locuitorilor de a 
aduce produsele lor armatei ; în fine, lipsea iun servi- 
ciu regulat, care să transporte subsistențele până la 
trupe ; acestea erau autorizate „a: se aranja” cum «€ 
mai bine, ceeace produceă jafuri și o mare indisci- 
plină. a | 
| Revoluțiunea, prin lipsa de bani, introduse încă 
principiul că „războiul să hrănească războiul” ; resur- 

0 De exemplu, grâul, trimis de armata iui Dumouriez din Bel- 
pia, este măcinat în morile dela Paris şi rstrimis ca făină înapoi ace- 

leiaşi armate.
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sele erau plătite locuitorilor din contribuţiunile de răz- 
boi puse în mod colectiv asupra întregei populațiuani 
după teritoriul cucerit. | 

Pe timpul imperiului, Napoleon combină sisie= 
mul rechizițiunilor și contribuţiunilor de război cu 
acela al magaziilor și pioate satisface astfel necesitățile 
de hrană impuse kde imarele efectiv al armatei sale. 
Convoiurile şi serviciul din urmă al armatei, sistema- 
tic iorganizate, asigură hrănirea la timp a trupelor; 
întregul sistem, în fine, asigură mobilitatea de care 
Simţeă nevoie strategia napoleoneanăl. 

Tactica infanteriei. Primele armate revoluţionare, 
compuse din oameni. fără instrucțiune militară, tără a- 
bilitatea ce rezultă din pregătirea timpului de pace, 
fără coheziune, dar însufleţite de un mare avânt in- 
dividual, au adoptat prin instinct atacul în ordine ri- 
sipită, (tiraliori în grămadă), favorizat de terenul tă- 
iat şi accidentat din nordul Franţei și din Ţările 'de 
Jos. 

Incetul cu încetul se pune ordine în acest proce- 
deu tactic, instinctiv, și se începe a ţine înapoia Ii- 
niei de luptători, ce atacă în gramadă, o linie de co- 
loane massate, fie pentru a primi prima linie respinsă, 
fie a întări în punctele slăbite, sau unde trebuie o for- 
ţare mai energică. 

Lipsa, însă, la unei tradițiuni tactice face ca da 
multe ori proporția grupărei forțelor. între cele două 
linii ale ordinei de luptă să nu corespundă situațiunei, 
excesul fiind de regulă în favoarea-primei linii. In- 
succesul învață, însă, imai târziu a răspândi mai rațio- 
nal forţele în adâncime. E 

Atunci trupele în ordine risipită încetară de a mai 
formă un eșalon al ordinei de luntă, ci constituiră o 
simplă linie de acoperire, formată exclusiv din in- 
fanterie ușoară destinată a pregăti lupta. Inapoia aces- 
tei linii se dispuneă infanteria de linie în două sau 
trei eşaloane, formate din coloane massate la inter- 
val de desfășurare, E Pa
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Aceasta fu ordinea de. luptă adoptată de arinatele | 
revoluțiunei și menținută şi pe timpul imperiului, 

Aceasta. eră tactica națională a Frânţei, adoptătă 
caracterului și calităței soldaţilor ce ţrebuiă s'o exe- 
cute, | 

în luptă infanteria ușoară luptă în ordine risi- 
pită ; iar infanteria grea în coloană pentru isbire, în 
linie 'desfășurată pentru lupta cu focuri în defen- 
Sliviă!. o 

Infanteria uşoară acopereă şi ușură înaintarea 
fără pierderi a coloanelor din urmă, atrăgând focul 
inamicului asupra sa și reducând efectul acestui foc 
prin adoptarea unei formațiuni desfășurată, subțire, - 
care se puteă ușor adăposti înapoia accidentelor te- 
renului. 

In contra cavaleriei infanteria grea formează ca- 
reuri „iar cea ușoară curtine între carcuri. 

Infanteria eră dispusă, mai întâi, pe 3, apoi, după 
1813, pe 2 rânduri. | | 

Tactica cavaleriei. Cavaleria, pe timpul luptei stă 
în rezervă, înapoi şi (pre aripele diviziilor .Câteodată, 
(Wagram), complectează: goluriie ordinei de luptă. 
Ea şearjează în galop |de şarjă, complectând. victoria. 

Cavaleria eclerează marșul, executând serviciul de 
descoperire. 

Escadronul pe 2 rânduri are o mică rezervă care 
dă tiraliorii necesari. a 

Şarja se execuţtă' în linie desfășurată, rezervele es- 
cadroanelor întrunite într'o massă sau 2 grupe de- 
bordează aripile şi cad pe flancurile inamicului. 

Contra infanteriei se șarjează în coloane succe- 
&ive. : 

Către finele imperiului cavaleria este reunită în 
imassă. - 

Tactica artileriei. Artileria se întruneă' în unități. 
din ce în ce mai mari. 

La începutul războaielor revoluțiunei artileria a- 
veă să pregătească ofensiva batalioanelor de volun- 
tari, care înaintau în gioană! către inamic. Rolul arti- 
leriei deveneă foarte dificil ; se ocupă în grabă o po-
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ziţiune pentru a acoperi, cu.focul său, înaintarea dez- 
ordonată a voluntarilor. | 

Până la 1809 artileria eră repartizată pe front, în 
mici baterii, de 2—8 tunuri, trăgând dela 600—1000. 
m., întâi cu bombe, apoi cu mitralii. 

Mai târziu artileria este întrunită pe câmpul de 
Juptă în masse din ce în ce mai mari, pe divizii, apoi, 
pe corpuri de armată, (rezervele de artilerie călare), 
pentru a răspunde artileriei inamice la distanțe cel 

țnult de 1000 m., ia pregăti atacul decisiv prin! fiotul 
de mitralie la distanțe foarte apropiate, (Eylau), şi 
pe măsură ce infanteria înaintă. 

Dispozitivul general ide bătălie. In general, Napo- 
leon împarte forţele disponibile, pentru bătălie, în 
două grupe: unul începeă și angajă celălalte de- 
pideă lupta. Ultimul grup eră format, în general, din 
corpul de gardă și divizia de grenadieri „multă cavale- 
rie și artilerie. 

Cavaleria uşoară susținută de cavaleria grea, cer- 
_cetă și idescopereă inamicul. Atunci, Napoleon, când 
aveă timpul necesar, adună, prealabil, cele 2 grupe. 
O parte din corpurile primului grup erau dispuse, înce- 
tul cu încetul „pe poziţiunile de luptă, restul acesturi. 
grup eră adunat înapoi gata a, fi distribuit pe linia 
de luptă, pe aripi sau în golurile produse, 

Dacă nu se dispuneă de timp pentru o misiune 
bine determinată ,un scop bine definit, hotărândurse 
momentul intrărei în acțiune și locul în dispozitivul 
general ; corpurile sosite în urmă prelungeau aripile, 
umpleau golurile, adesea, executau atacuri asupra u- 
nora sau asupra ambelor flancuri sau spatelui inami- 
cului. 

Dacă combinaţiunea atacurilor corpurilor de l-a 
linie nu dădeă un rezultat decisiv, totuşi imobiliză ina- 
imicul, îl sileă' a'şi uză rezervele sau a retrage trupe: 
după front pentru a. întări aripile şi spatele ; în ase- 
menea condițiuni se produceâi un punct slab pe fron- 
tul sau flancurile inamice, care eră-atacat de grupul de- 
cisiv, producând evenimentul, după cum se exprimă 
INatpioleon. 

3
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In rezumat, primul grup se dispuneă pe două linii, 

corpurile din linia II susțineau pe; cele din linia l-a, 

intrând în intervalele sau pe aripile acesteia, execu 

tând atacuri combinate sau făcea față la atacuri ne- 

prevăzute ale inamicului (Waterloo). Grupul decisiv, 

— rezerva generală, menținută intactă rămâneă dis- 

ponibilă pentru lovitura decisivă. 

In fiecare linie corpurile de armată erau dispuse 

în două eșaloane.. — 6 eșaloanie, în total, pentru în- 

iregul dispozitiv, dispuse în adâncime — întrunite; 

câte două sub aceeași comandă. 
Pe linii „unităţile erau, mai adesea , acolate:; inter- 

valele între batalioane se 'micșorau invers proporțio- 

-nal cu depărtarea. liniei de inamic și potrivit cu ima- 

devrele ce liniile aveau de executat.. Distanţele va; 

riau cu terenul. 

Cavaleria disponibilă se grupează pe aripile cor 

purilor de armată sau intercalate între divizii și bri- 

gadele de infanterie. Rezerva generală de cavalerie 

putea fi intercalată între corpurile din linia lta, sau pe 

aripile acestei linii, pe nn teren favorabil .acțiunei 

sale. | 

TI. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE ASUPRA 

CAPITOLULUI |. 

1. Din rezumatul dat asupra desfășurărei revolu- 

ţiunei franceze, se observă! că au fost patru făze: 

Prima fază, când burghezii, profitând de izola- 

rea monarhiei şi ide liplsa: de prestigiu a: clasei priveli- 

giate, se declară singurii reprezentanți  constituțio - 

nali ai Franței. . * | 

Sub această fază, o parte din clasa privelegiată 

trece alături de bunghlezime, iar o parte rămâne reac- 

 ţionară, ridicară inamicii dinăuntru şi chiamă, în spri- 

fin, armele străine. In această fază| se înjehbează: 

principiile teoretice ale drepturilor omului. 

In a doua fază, popiorul reclamă dreptul de a se



30 

guvernă și astfel vedem, cum, cea mai mare parte din 
burghezi trecând de partea Girondinilor „partid tem 
perat al poporului ; iar restul poporului, care cereă de- 
pline puteri și drepturi, eră' reprezentat prin Mun 
teni. Ma 

Aceștia din urmă luând puterea recung! la teroare 
pentru a o puteă menține, | | 

A treia fază, este aceea a Directoratului creiat 
prin constituția III-a, când Girondinii, în colaborare. 
cu Durghezimea, reiau frânele puterei, 

Cum, însă, certurile dintre partide nu se putuse 
domoli, și cum directoratul — conducere colectivă — 
nu aveă puterea și energia unitară, dela 1795 până: la 
1799, cât a durat faza a treia, nemulţumirile au cres- . 
cut, fiind alimentate deoparte din plebe și de vechea 
clasă privelegiată şi lastfel s'a preparat faza a patra 
allică a consulatului în care Napoleon apare ca prim- 
Consul. 

2. Im timpul revoluțiunei, mai ales în primele 
trei faze, soldaţii formau două elemente absolut deo- 
sebite ca tendinţă, tradiţii şi origine de recrutare. 

Mai târziu, Napoleon, prin prestigiul şi puterea 
sa de conducere, face să dispară acest spirit şi tenr 
dințe absolut contrarii și face să apară aceeaşi uni- 
tate de gândire și simţire în întreaga armată. 

3. Criza cconomică din timpul revoluțiunei fran- 
ceze are mare asemânare cu criza economică: dela: noi, 
mai ales în ce privește abuzul cu bonurile de te- 
zaur şi cumpărăturile prin comisii centrale. 

4. Armata pruso-austriacă sutereă de desinterie, 
în momentul bătăliei dela Valmy, timpul fusese ploios, 
iar drumul rău, așă! căl renunțarea lor la: luptă; se datol- 
reşte întrun serios coeficient şi acestor cauze. 

5. Bătălia dela Valmy sar fi putut. continuă de 
ambele părți, însă; pirusienii rămăsese numai cu 17000 
oameni valizi din 40,000. cu care trecuse frontiera ; iar
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Dumouriez şi Kellerman  necunoscând această situa- 

ţiune, mu putură să laibă curajul de a profită de ea, 

atacând. 
Astfel de situaţiuni se găsesc mai în toate răz- 

boaiele, ceeace a făcut pe Napoleon să deă urmă- 

toarea. maximă : 
„La război, vedem. relele dela noi și nu putem 

vedeă pe cele dela inamic, de acea trebuie întotdea- 

una, încredere”. , 
In războiul cel mare al lumei din zilele noastre 

găsim 'un exemplu clasii asupra acestei chestiuni : Ger- 

manii au început să! se simtă slăbiți încă: dela! începu- 

tul anului 1916, pe când opinia publică a diferitelor 

ţări şi a comandamentelor aliate nici la finele anului, 

1917 mu ştiau şi nu credeau că armatele germane sunt 

în scădere morală şi materială. Numai un mănunchi 

de oameni mari ai ţărilor aliate au menținut moralul 

aliaților și i-a dus până. la victorie. 

7. Se spune, ide istorici, că la :20 de ani după 

Valmy, Goethe „care â luat parte la această bătălie, 

a scris că atunci ar fi trebuit să zică: „In: această Zi 

în acest loc, şi în acest moment, începe o nouă eră 

în istoria. lumei.” 
Peste câţiva ani, cine ştie care poet sau scriitor 

ai lumei va zice despre bătălia dela Marna acelaș, 

lucru: „Ad şi acum a început o nouă epocă în 1s- 

toria lumei”. 

8. Ceeace trebuie reținut, din istoricul revoluțiu- 

nei franceze, este următorul fapt: la început, revoluțio- 

narii au desfiinţat armata, dar, văzânid că inamicii 

pătrund pe scumpul pământ al Franței, au reconstituit 

armata, i-au dat tot lconcursul și a desfăşurat maxi- 

mum de sacrificiu, astfel încât nu numai că au respins 

pe inaimicii din Franţa, dar au reușiț să fie cei mai 

buni soldaţi din Europa, în timp ce, în. interiorul 

Franței, se îndeplineă opera de democratizare. Cu alte 

cuvinte soldaţii își apărau patria ; iar cetățenii își a- 

părau drepturile.



CAPITOLUL II. 

RĂZBOIUL-DIN 1896. 
Situatia politică. Războiul dini 1796 este conti- 

nuarea celui din 1793. | 
Armatele republice. franceze ocupase în 1794 pa- 

sul Micului San-Bernardi şi Muntele Cenis, iar în 
1795, prin lupta dela Loano își" asigură, posesiunea) 
litoralului Mărei. 
__La 1796, coaliția contra republicei franceze eră 

formată din Anglia, Austria „regatul Sard, (Piemon- 
tul), și Rusia 

Regele Sardiniei intrase în coaliție pentru a'și re- 
dobândi Savona şi Nice cucerite în anii trecuți de 
francezi. Franţa îi oferise Lombardia austriacă, în 
schimbul provinciilor pierdute ; însă regele Sardiniei 
nu primi oferta. Trupele austriace se concentrase în 
Piemont, tocmai pentru a menţine pe regiele Sardi- 
niei în coaliţie. 

In restul Italiei, ducele de Modena și Piacenţa, 
Papa şi regatul Napolitan sunt ostile Franţei ; iar ce- 
lelalte sunt neutre. | | 

Directoratul organizează trei armate şi anume: 
Armata de Sambre şi Meuza, sub Jourdan, pe va- 

lea Mainului și în Bavaria; | | 
“Armata de Rim şi Mosel, subi Moreau, pe valea: 

Dunărei. . _ | Ş 
Armata de. Italia, sub Scherer, în Italia şi Tirol. 
In fața armatei franceze din Italia se găseă ar- 

imata aliată, compusă din armata austriacă (32,000)
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şi trupele sarde 50,000 oameni, din câre 10 mii 
Trancezi garnizoanele cetăților 20, 000 face faţă ar- 
matei franceze de Alpi comândată de Klellermann ; ian 
20,000, sub comanda lui Colli, în câmpia Mondovei , 
Tormează un fel de ante-posturi strategice, ocupând! 
panta nordică a Apeninilor, 

Inapoia lui Colli ,pe Po, trupele austriace își păs- 
trează încă cantonamentele de iarnă, 

Armata franceză de sub Scherer, fiind lipsită, de 
cele necesare ca armamente, îmbrăcăminte şi hrană, 
eră incapabilă :să mai întreprindă ceva, Cererile lui 
Scherer adresate la Paris, nemulțumind guvernul, “fu 

- înlocuit cu generalul Bonaparte, care se găseă în car 
pul armatei de Paris unde înlocuise pe generalul Ba- 
ras. Bonaparte se distinsese prin energia cu care 
stinsese revoluția din Paris. La data când este chle- 
mat în capul armatei (de Italia el aveă etatea ide: 
25 ani. 

Tot cam la această dată, generalul austriac Beau- 
lieau ia comanda armatelor austro-sarde. 

De acj începe războiul idin 1796—1797 care pre- 
zintă următoarele patru părți: 

I. Operațiunile contra lui Beaulieau. 
II. Operațiunile contra lui Wurmser. 
ILI. Operațiunile contra lui Alvinzi, 
IV. Operațiunile contra arhiducelui Carol, 

|. 

„ OPERAȚIUNILE CONTRA LuUl BEAULIEAU. 

Situaţia adversarilor la începutul lui Martie. 

Francezil. 

Armata de Italia, compusă din patru divizii, cu 
25 mii infanterie, 2500 cavalerie și 2500 artilerie, 
se păseă astfel: 

Divizia Serurier, către Ormea „(Stânga ). 
Divizia Laharpe, între Savona şi Voltri. (Dreapta). 

e
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Divizia IMassena, la Savona și diviziă Augrereau, 
la Loana. (Centru). 

Cavaleria în două divizii, înapoi. spre Loanoi 
Spre trecătoarea 'Tenda și Isola se mai găseau 2 

divizii franceze (Garnier şi Macquart). 

Aliaţii. 

Erau pe două grupe: iTrupele sarde, sub comanda. 
lui Colli, pe panta: septentrională a Apeninilor, şi tru- 
pele austriace, în (cantonalmente ide iarnă! înapoi de Po. 

Beaulieu, primind comanda armatei aliate, ordonă 
generalului Argenteau, să înainteze, cu 2 brigade, spre 
sud ; iar Colli, cu trupele sarde, să vină mai spre. 
dreapta, Argenteau ocupă toată partea cuprinsă între 
Cairo şi valea râului Orba, pe o întindere. dei 40 km, 
formând mai mult o rețea de anteposturi. Colli ia 
poziţie către Ceva, „legându-se cu Argenteau prin Mi: 
tlesjimo, pe carel ocupă! ku 4 batalioane şi întinzân- 
du-se până; spre 'Mondovi, lare formează extrema" 
dreaptă a frontului său, 

Proecte de operaţiuni. 

Napoleon proectează să atace, energic, centrul 
frontului inamic, împărțindu-l astfel în două. Acest 
proect aveă încă! avantajul că armata frânceză se con- 
centra mai repede pe centru decât pe ună din aripi; 
iar centrul inamic, format din punctul unde se atin- 
geau cele două armate aliate, eră punctul cel mai 
slab al frontului său, 

Beaulieu, la rândul său, hotărăşte să ia ofensiva: 
contra dreptei şi centrului francez, având! ca prim! o- 
biectiv portul Genua, pentru a se pune în legătură 
cu englezii. 

Primele operaţiuni. 

Beaulieau preocupat să ocupe Genua, fără a aş- 
teptă: terminarea concentrărei, ia ofensiva. Cu aripa
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stângă, (7000 oameni), atacă Voltri , cu centrul, (9009 
oameni), sub Argenteau, atacă centrul francez, ian 
Colli rămâne în defensivă la Ceva. La 9 Aprilie acestă 
coloane se pun în mișcare, 

- Coloana din stânga trece Apeninul, prin pasul 
iBocheta, se îndreaptă spre Voltri care rezistăi toată! 
ziua, dar seara trupele lui Cervoni părăsesc poziția. 

Coloana din dreapta, sub Argenteau, înaintează; 
spre sud şi seara bivuachează spre "Montenotte., 

Napoleon soseşte la Nisa, în ziua de 9 Aprilia 
şi ia dispoziţiuni să atace „în ziua de 16, cu. 3 divizii 
centrul armatei aliate, iar Serurier, cu civizia sa , din- 
spre Ormea, să facă o demonstraţie în valea Tanara 
Care să ţină în loc pe Colli la Ceva! E 

Montenotte, 12 Aprilie. 

___ Argenteau, însărcinat cu atacul asupra centrului 
Prancez, ajunsese, în seara de 10 Aprilie, la Monte- 
piotte. | 

In ziua de 11 Aprilie atacă! posturile franceze - 
dinaintea lui Montelegino, care se retrag spre grosul 
trupelor ce ocupau cele trei redute dela Montelegino. 

Austriacii, nemai putând progresă, rămân. noaptea; 
în faţa poziţiei, cu intenția ca a doua zi să execute un! 
atac învăluitor, pentru a le face să cadă; | 

In zorii zilei de 12, apare la Montelegino, divizia! 
Laharpe intrând trupele franceze de aci, ia ofânsivă 
şi atacă, de front, trupele austriace ; în timpy ce Ma- 
ssena, care trecuse prin pasul Cadibona, cade aproape 
înapoi «le Montenotte, asupra aripei dreptă austriace, 

Argenteau e strivit şi nevoit a se retrage cu restul 
trupelor sale spre nord către Dego. 

Divizia Augereau, nu mai ia parte la lupta de 
aci, având ordin să se îndreplte spre Cairo ca să'ob- 

„serve mișcările lui Colli; 
Rămâneă, acum, lui Napoleon să! tragă foloasele 

imediate din această ruptură strategică pentru a desă- 
vârși opera foncepută. EI ia următoare dispoziții:
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Laharpe, (dreapta), să urmărească pe inamic spre Sa- 
sselo, după; care să se abată la stânga spre Dego ; 
'Massena, centrul, să meargă spre Cairo; iar Auge- 
reau (stânga) şi cu restul diviziei Massena spre Mi- 
Jlesimo. 

Milesimo, 13 Aprilie. 

Prin măsurile de mai sus, Napoleon, voiă să is- 
pirăvească repede cu piemontezii în care timp să ur- 
mărească pe austriaci. 

Colli, cu armata piemontesă dela Mondovi, nu 
se puteă mișcă, fiind ameninţat de divizia Laharpe 
care apăruse în fața sa. Totuşi, văzând pericolul că- 
tre aripa sa stângă, trimite două batalioane la Mille- 
Gino unde se îndreaptă şi el cu trupele aduiate în 
grabă. Cu această măsură voiă să acopere Piemontul 
intercepând drumul ce duce prin Ceva către Turino. 

In ziua de 13 Aprilie, Augereau apare în faţa 
celor două batalioane trimise spre Millessimo, le a- 
tacă și le forțează săi se închidă îri castelul Cossaria. 
de lângă Millesimo, în timp ce Napoleon, cu o brigadă 
din divizia 'Massena, respinge ajutoarale ce Colli. 
trimisese la Millesimo.. A două zi, 14 Aprilie, trupele 
Millesimo, fiind lipsite de provizii, se predă lui Au-, 
igeireau. 

Dego, 15 Aprilie. 

Argenteau, bătut la Montenotte, se retrage către 
Dego ; dar se opreşte a doua; zi la Paretto, unde este 
intărit cu un batalion. Aci, primeşte ordin dela Beau- 
lieau să reziste cu orice preț la Dego, câteva zile, timpi 
necesar ca Beaulieau să-și concentreze trupele din 
Acqui, încunoştiințându-l că i Sa trimis, în ajutor, 3 
batalioane, cari se găsesc în marș prin Spingo către 
Dego și că, în lacelaș timp, Colli operă asupră flancului 
stâng al inamicului ce ar atacă Dego. 

După lupta dela Millesimo, Napoleon, cu o parte 
din trupele diviziei Massena, se întoarce spre Dege, 
unde sosise restul diviziei Massena ce formă centrul şi
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divizia Laharpe care formă dreapta. In ziua următoâre, 

14 Aprilie, Napoleon, atacă poziţia dela Dego ; au- 

Striacii sunt bătuţi complectamente și nevoiţi: să se 

retragă, lăsând, în mâna francezilor, aumeroși pri- 

zonieri şi toate muniţiile și tunurile cari se găseau a- 

coro. Restul trupelor se retrage către Spingo, urmă- 

rite fiind de aproape de o parte din trupele fran- 

„Ceze. 
La 15 Aprilie, Napoleon lasă pe Massena la Dego, 

iar pe Liaharpe îl trimite spre est către Ceva. In di- 

mineaţa aceleași zile, însă, 5 batalioane, inamice, care 

veneau dela Sassello, atacă detașamentul francez tri- 

mis spre Spingo. Acest detașament este nevoit a se 

retrage spre Dego. Wukasoviteh, comandantul celor 

5 batalioane inamice, care, încurajat de acest suc- 

ces, atacă trupele lui iMassena cari ocupă orașul. Sur- 

prins cu desăvărşire, Massena e nevoit să cedeze, iar 

oraşul cade din nou în mâna austriacilor. Napoleon, ia 

nunţat, 'opreşte divizia Laharpe, o întoarce înapoi şi 

către lorele 2 după lamiazi atacă din nou Dego. Da 

astădată, Wiikasoviteh e bătut şi e nevoit a să retrage 

spre Acqui, iar oraşul Dego, cu tot ce se găsea în el, 
rămâne definitiv în mâna francezilor. 

In interval de 4 zile, austriacii pierd 10,000 .oa- 

“meni și 40 tunuri. 

Operațiunile contra sarzilor. 

Situaţia armatei franceze, după lupta dela Dego, 

este: Diviziile Laharpe şi IMassena la Degp ; divizia! 

Augereau la Ceva, divizia Serurier care scoborâse va- 

lea lui Tanaro, tot la Ceva, divizia: 'Macquat în făța 

armatei sarde. | | | 

Armata sardă, sub Colli, se giăseă în regiunea 

Ceva. | 

Napoleon îşi îndreaptă toate sforțările asupra sar- 

zilor pentru a isprăvi, idefinitiv, cu e 

In ziua de 17 Aprilie divizia Augereau și Seru- 

pier atacă pe Colli, care teste nevoit să se retragă înar
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poia râului Corsaglia, unde ia o nouă poziție. Na- 
. poleon trimite, încă idin ziua de 16, pe Laharpe -dela 
iDegio spre San-Benedetto, interceptând, astfei, cu 
totul, comunicația între cele idouă armate aliate. Ma. 
ssena îl urmează pe Laharpe, înaintând până la Mom. 
barcaro (lângă San-Benedetto). . 

Pentru ziua lde 21 Aprilie, Napoleon atacă. pe 
Colli în moua sa poziţie, astfel : 'Serurier spre San; 
Michael pentru a învălui flancul drept inamic; Au- 
gereu, trecând Lanaro mai în 'jos de confluența Cu 
Corsaglia, să cadă în spatele lui Colli; atacul da. 
front, iMassena chemat aci în acest scop, 

Atacul nu reușește, și: ambele părți rămân în por 
ziţiile respective, In timpul nopții, însă, Colli, cre- 
zându-se în pericol, se hotărăște să se „retragă şi să 
ocupe o poziție la Mondovi, 4 km. mai înapoi. 

A 'doua zi trupele franceze | găsesc poziția evacuată. 
Napoleon ordonă, imediat, urmărirea , atacând pe 
inamic unde Var găsi. Serurier ajunge ariergarda 
inamică pe care io atacă! și risipește; Colli, ne mai 
având timp să ocupe moua poziţie, e nevoit să pără;- 
sească 'Mondovi și să se retragă spre nord! către Tu-. 
rin. Piemontezii pierd în aceste bătălii peste 3000 
oameni, cu '8 tunuri, precum și speranța de a se mai. 
puteă întruni cu Beaulieau. 

Napoleon ia dispoziţii ca să se urmărească ar» 
mata sardă. 

La 25 Aprilie diviziile franceze se găsesc astfel; 
Serurier la Fossana ; iMassena la Cherasco ; Augereau 
la Alba ,Laharpe la San-Benedetto. Diviziile Macq- 
uart și Garnier învestesc cetatea Coni. . 

Operațiunile sunt întrerupte, pentru câteva. zile, 
pentru a se restabili, în rândul trupelor, ordinea : șă 
disciplina cari lăsau foarte mult de dorit, atât (din! 
cauza repezilor mișcări în aceste 14 zile cât șia. 

lipsei şi mizeriei în care se găseă fîntreaga armată! 
Beaulieau, după ce adunase trupele la Acqui, se. 

retnăgeă spre nord, acoperit de o ariergardăj, cu inteu- 
iunea de a se ună cu Colli. Victoria, :dela: Monidovi
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îi schimbă însă acest plan,și se retragie peste Po, 
pentru a acoperi Milanul. 

„_ Curtea dela Turin, pierzând speranța de a; se mai 
întruni armata sardă| cu austriacii, cere un armistițiu 
și primeşte condițiunile francezilor pentru închieerea 
păcii. 

Operaţiile contra armatei austriace. 

Napoleon, scăpat ide armata sardă, puteă să con- 
tinue campania contra [lui Beaulieau și să-l arunce: 
cu totul din Italia. 

La 2 Mai, Beaulieau terce fluviul Po și ia, 
ziție înaintea râului Agiogna, având dreapta sprijinită 
de acest râu, la Lomello, iar stânga la Sommo dela, 
Pavia la Voghara. 

La 4 'Mai, situaţia francezilor este: Serurier la: Va- 
lenza, „Massena la Sole, Augrereau la Castelnuovă. | 
Lapaărhe din S. Benedetto, se găsește la Tortone, în: 
ziua de 4 Mai jiar la 5 în Voghera; de unde de- ' 
aşează o antegardă la Casteggio. 

Fombio, 8 Mai. 

In icondițiunile armistiţiului cu sarzii, eră fixat pen- 
tru trecerea armatei franceze pe stânga lui Po, punc- 
tul Valenza, ceeace a contribuit mult să-l înșele pe 
Beaulieau. De fapt; Napoleon alegie că puinct de tre- 
cere Plesanza pentru care scop divizia: Laharpe, for- 
mând coloana din dreapta, ldetașase ântegardă la Cas- 
teggio. 

„Beaulieau, înștiințat de această, detașează, lă 5 
Mai, 8 batalioane și 8 escadroane, (sub Liptăy) deă- . 
lungul lui Po, ca să se opună oricărei încercări de 
zrecere a francezilor. | 

In ziua de 7 Mai, Napoleon ajunge la Plesanza ; 
cu antegarda lui Laharpe și trece Po. Liptay atacă. 
antegarda franceză, dar fu silit să se retragă și o-
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cupă Fombio, la vreo 4 km. departe de punctul, de 
trecere dela Plesanza. 
„A doua zi, Napoleon se îndreptă , cu trei coloane, 

contra lui Liptay.. După o luptă de pi oră, satul! este 
luat, iar' Liptay, cu rămăşiţele trupei sale, fu arun- 
cat spre Pizzighettone şi separat cu totul de Beauw 
lieau. 

Lodi, 10 Mai. 

„=. Beaulieau, fixat asupra. mişcărei lui Napoleon, vă-- 
zându-și întors “flancul stângi hotărăşte a se retrage 
înapoia Tessinului. La 6 Mai, se îndreaptă cu grosul, 
forțelor sale spre Grupello, (|:- Tessin), şi trimite 
pe Coili spre Bofallora.. La 7 Msi, trimite un deta- 
șament să întărească -divizia Liptay şi lasă 6 ba- 
talioane și 6 escadroane în Pavia cu. însărcinarea de 
a goli imagaziile cu munițiuni și aprovizionări. In ziua! 
de 8 'Mai se indrepteazăi ispre Ospedaletto. cu 9. ba- 
talioane şi 12 escadroane, de unde să se unească eu. 

" Liptay, dar în seara acestei zile priineşte ştirea des- 
pre lupta dela Fombio. La 9 Mai hotărăste să încerce 
un atac general, cu toate forțele, caj să se unăască; cu: 
Liptay, în icare scop! ordonă! şi mișcarea. Dar, dupăi. 
miezul nopţei, ne mai primind nicio ştirea dela Lip- 
tay, revine; asupra ordinului: dat, şi schimbă! direcția: 
mărşului. către nord, spre Lodi, cu intenţiunea de a 
Iuă' O-nouă poziția înapoia Adei. In acelaş timp ordonă! 
lui Colli și trupelor ce avea la Pavia, să :vină'la. 
Lodi, unde el ajungiea în geara zilei de 9 Mai. 

Divizia 'Menard, - (fostă Lahampe), ocupă Fom-: 
bio.. Divizia 'Massena trece Po la Plesanza, în. noap- 
tea de. 8. spre 0 şi.iia loc înapoia diviziei Menardi 
ca rezervă la capul podului. 
„- Divizia Augiereau :trece Po pe la Veratto, (cevai 
mgi sus de Plesanza). ! 

La:9 iMai Napoleon se găsea în marș sprei Lodij, 
așă că în seara. acestei: zile, divizia Augereau' se pă 
seşte la Borghetto;- Massena la Casalpusterlengo, ul:
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<letaşament special. de grenadieri la Zorlesco; Me- 
nard, care înlocuise pe Laharpe 1), ia Maleo, în faţa: 
lui Liptay, care se: găsește în Pizzighetone, iar Se-: 
xurier la Plesanza, cu însărcinarea de a se îndreptă) 
spre Pavia. . 

„In ziua de 10 Mai, Napoleon, în capțul detaișa- 
mentului de grenadieri și urmat ide Massena şi Au- 
gereau, continuă marșul spre Lodi. | | 

Beaulieau părăseşte ideea de a rezistă înapoia 
Adei şi dă ordin, în seara de 9 Mai, se se continue 
etragerea spre Crema, lăsând o ariergardăi, compusă 
din 4 batalioane cu 4 lescadroane şi 25 tunuri, Să! 

„apere podul dela Lodi' și să primească! trupele care: 
veneau dela Pavia. Către orele 11 sosesc cele din 
urmă trupe dela Pavia, astfel căi efectivul trupelor se 
ridică, acum, la peste 12,000 oameni. | 

Napoleon ajunge la ora 11 în faţa oraşului Lodi, 
respinge batalionul care ocupă orașul şi intră în o- 
raâş odată cu soldaţii austriaci, cari trec Ada și se 
adună înapoia trupelor destinate a apără podul. 

Napoleon hotărăște a trece Ada în aceiași zi, 
trimite o parte din cavalerie și o baterie uşoară să 
treacă Ada „printr'un vad, ce se (găsea: “la vrao 2 
km.. mai sus și apoi să: deschidă focul asupra. flanu 
cului drept al liniei inamice. Cu altă baterie din faţa] 
podului deschide focul iasupra artileriei apărărei, pre- 
parând, astfel, atacul care treduiă să fie executat de 
o coloană de 3500 grenaldieri ce aşteptă, adopostită, 
înapoia, întăririlor oraşului despre Ada. 

După Această pregătire grenadirii se aruncă a- 
supra podului pe icare-l trecură în (fuga mare|, con- 
strângând pe inamic la se retrage spre Crema, îm 
cea mai imare ordine, pierzând artileria, o parte din 
«drapele şi 2500 prizonieri. Trupele infanteriste con- 
tinuă retragerea spre Crema, în timpul nopţei, fără 

--Să Tie urmărite. | 

1) Laharpela: fost împuşcat, din greşală, ge avantposturile sale, 
pe când se.intorcea dela O recunoaștere. - -
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Ocuparea Lombardiei. 

A doua zi, Napoleon trimite spre Pizighettone 
800 călăreţi şi douăt unuri, cu toți grenadiri și ka- 
rabinierii. 'Mai trimite la Cassano câteva unităţi de 
cavalerie spre a. opri trupele inamice cari sar retrage: 
către Milano. 'Restul trupelor rămâne astfel : Massena 
și Augereau la Lodi, iMenard (la Maleo și Serurier 
la Plesanza. 

După două zile de repaos Napoleon decide să ur- 
mărească pe Beaulieau astfel: Augereau, pe : urma 
austriacilor, către Crema; Massena, cu dragonii îşi 
două tunuri, spre Pizighetone; Menard, care se gă- 
seă la Maleo, să atace Pizighettone — în zori ide: 
ziuă — să treacă Ada și să urmărească pe inamic 
cât va ffi cu putință, Serurier să suție cu o brigadă 
pe 'Menard.. | 

Beaulieau, ne mai putând fi, însă; ajuns suspendă 
urmărirea și se hotărăște pentru ocuparea în între- 
gime a Lombardiei. In vederea aceasta, pentru ziua 
de 13 Mai, trimite pe Massena să ocupe Milano, pe: 
Augereau prin Lodi la Pavia, pe: Menard îl lasă la 
Maleo şi Godongo, iar Serurier rămâne la Plesanza. 
Napoleon își face lintrarea triumfală în Milano, în 
ziua de 15 Mai. | 

Cu o zi înainte, Napoleon primește ordinul gu- 
vernului din Paris ca să împartă armata de operaţii 
în două; -o parte, sub comanda lui Kellermann, pe: 
stânga lui Po, iar el, cu cealaltă parte, să se în- 
drepte spre Roma și Neapoli. | 

Napoleon 'a protestat la Paris și până la primirea: 
răspunsului a continuat marșul de mai jos. 

Trecerea fluviului Mincio. 

Napoleon, neprimind răspuns la proectul făcut - 
la Paris, reiă firul operaţiunilor și hotărăşte marșul 

„spre Mincio, în vederea concentrărei forțelor sală. 
Marșurile s'au executat între 20—29 Mai, după
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ordine şi tablouri, care au servit și servesc şi astăzi! 
ca exemplu pentru cursurile de stat major, 

[n ziua de 29 forţele franceze suni concentrata 
astfel: Avantgarda lui Kilmaine la Castiglione. Aus 
gereau la: Desenzano, Serurier la Mezzano 1). 

Beaulieau primind ajutoare se hotărăștte să re- 
ziste și să apere linia Mincio, sprijinându-se/ pe ce- 
tatea Mantua. In vederea aceasta avea următoarele 
dispozițiuni către finitul lui Mai: Liptay (5000 oa- 
meni) la Peschiera. Divizia Pittoni, (centrul) ocupăj 
Valeggio și Borghetto.  Sebotendorifi la Pozzolo 
Colli şi Goito. În: 'Mantua o garnizoană! de '5009 
Oajmeni. 

Borghetto, 30 Mai. 

Napoleori, hotărând să treacă Mincio, în ziua 
de 30 Mai, ordonă 'urmiătoarele mişcări : Kilmaine, 
cu antegarda, din Castiglione prin Solferino: la Bor- 
ghetto. Serurier, din 'Mezzane, să înainteză până la 
Guidizzolo, pe şolseaua Montechiaro-Goito, unde să 
aştepte noui ordine. 'Massena, din 'Montechiaro, prin 
Castiglione-Solferino, la Cavriana, spre Borghetto. Au4 
gereau, din Desenzano, spre Peschiăra. O semi-bri- 
gadă să facă o demonstraţie spre Salo, pentru a, face 
pe Beaulieau să creadă) că Napoleon vai înconjură! 
lacul de Garda. 

Kilmaine cu Serurier și Massena trebuiau să 'for- 
țeze trecerea la Borghetto; Augtrăau, trăcând; Min- 
cio mai în sus, să amenințe extrema dreaptă a ău- 
striacilor, tăîndu-le retragerea spre Castelnuova. 

La orele 7 dimineaţa, Kilmaine se loveşte de ante- 
posturile trupelor austriace din Borghetto, pe cari le 
aruncă în 'desordine peste Mincio, după ce distrug 
o parte din pod. Grenadirii ltrancezi trec Mincio prin, 
apă. Rezistenţa, în Borghetto, fiind de scurtă du- 
  

1) Să se observe că lipseşte divizia Menard, (fosta Laharpe) 
căreia, probabil i s'a dat altă destinaţie.
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rată, la ora 10, trecerea peste pod este restabilită. 
Austriacii se retrag; spre Valegio. 

Către amiazi, -divizia Amgereau trece râul Min- 
cio, tot pe aci, și ia direcţia spre nordi către Pes- 
chiera. Liptay reușește să țină în loc pe Augereau cât 
îi. trebuie ca să părăsească Peschiera și să se re- 
tragă spre Castelnuova. Ari, întrunindu-se cu trupele 
ce venise din Valegio, continuă retragerea toată: noap- 
tea și ttrece Adigele. - 

Serurier urmăreşte trupele austriace spre Castei- 
nuovo. 

Sebotendorif, văzând că nu mai primeşte nicio: 
știre, se retrage și el și trece, în timpu! nopţei, pe 
malul stâng al Adigelui. | 

Operațiunile îrancezilor după trecerea lui Mincio. 

Beaulieau, retrăgându-se în Tirol, rămâne, sub 
dominaţiunea republicei franceze, toată Italia de, nord, 

Acum, :Napoleon dă probe de talent politic, pe 
lângă cel militar, în felul următor: | 

a) la măsuri să-și asigure dominaţiunea în te 
ritoriile cucerite. 

b) Ocupă și supraveghează toate debușeurile pe 
unde austriacii puteau să se reîntoarcă, : Pentru punc- 
tul a şi b însărcinează ldivizia Massena cu 13,000; 
oameni și divizia Sauret cu 4400 oameni. Ă 

___€) Incepe asediul Mantuei, redutul rezistenţei 
austriacilor, în Italia de nord. Cu această operaţie 
însărcinează divizia Serurier cu 4700 oameni. | 

d) Formează un corp, de expediţie, pentru a o- 
peră contra statelor de sud, compus din: Antegarda, 
comandată ide generalul Dalemagne, cu 2100 oameni. 
Divizia Augereau, cu 4820 oameni. Divizia Vauboiă, 
cu 5500 oameni. î | 

Afară de acestea, mai rămâneau încă: trupele des- 
tinate a ţine garnizoane în Milano, Pavia, Lodi, Pizzi- 
ghetone și Tortona. In fine, Napoleon ordonă lui. 
Massena modul cum să observe toată regiunea din- 
tre Chiesse și Adige . între Salo şi Monte Baldo.
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„ Garnizoana totală a Mantuei, la această! dată, era 
de 14,000 oameni. 

Serurier este aprobat, la 4 Iunie, şi de Augereaul 
pentru asediul Mantuei. 

Până la 5 lunie se închid! toate eșirile, afară de 
citadela Favorita, astfel „până la 12 Iunie, când Au- 
gereau este chemat să înceapă iexpediţia: contra state- 
lor papale. | 

La 23 Iunie, Papa semnează un armistițiu prin 
care se hotărăşte ca Bolonia şi! Ferâra, să fie oculplate: 
de trupele franceze, să plătească 21 milioane contri- 
buții de război, în bani și, richiziţii, o sută. de obiecte 
de artă pentru imuzeul din Paris şi să trimită un 
împuternicit la Paris, pentru a negociă condițiunile 
de pace. 

Augereau rămâne în Bolonia până la 5 Iulie, 
când primeşte ordin să plece “la. Porto-Legnago, unde 
este însărcinat cu supravegherea 'Adigelui, pe porțiunea, 
dela Ronco, (sud de Verona), până la Badia, având 
la dispoziţie toate trupele diviziei sale. | 

In tot acest timp Serurier ţine blocarea Mantuei, 
fără a-i reuşi câteva atacuri ce a dat. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE. 

"1. In războiul din 1796—97, debutează Napo- 
leon cu aplicarea nouilor principii ce vor constitui te- 
melia artei conducerei războiului până. în zilele noas- 
tre. Concepţiunea veche a artei războiului cade, în 
fața concepţiunei nouă, care răstoarnă totul. şi face o 
întreagă revoluţie în ideile și principiile rigide, neflexi- 
bile şi crezute clasice de către conducătorii armatelor 
de până atunci. Vom vedeă, îmai târziu, însă, că aci 
nu a fost vorba de lprincipii noui „ci de metode nouă 
aplicate de Napoleon la principiile pg care le studiase, 
el, din războaiele timpurilor antice și moderne de. 
până la el. 

2. Alegerea armatei sarde, ca prim obiectiv, a 
fost determinată și de următoarele considerente mi- 
litare : . -.



46 

a) Armata austriacă se găseă imai depărtată, în 
câmpiile Alexandriei. 

b) Inaintând, mai întâi „către austriaci, francezii 
descopereau linia lor de comunicaţie, care urmă coasta 
Mărei, (Savona Nisaj), și o expuneă astfel, atacurilor 
armatei sarde, cane se găseă în aproprierea acestei. 
linii. Din contră, ofensiva împotriva sarzilor, acope: 
reă comunicațiile franceze, iar pacea cu regatul Sard 
asigură comunicațiile pentru viitoarele operațiuni con- 
tra austriacilor. 

In rezumat, proectul lui Bonaparte prevede un 
atac Strategic asupra centrului frontului inamic, apoi, 
după separaţiunea celor 2 armate inamice și ca ide? 
directrice, O inanevră E, linia interioară, luând ca prim- 
obiectiv armiata saridă Prima manevră este determinată 

de faptul răspândirei inamicului pe un front întins şi 
subţire ; cea de a doua este indicată de situațiunea! fa- 
vorabilă creiată arimateii franceze prin rezultatul ob- 
ținut de prima manevră! ; divizarea armatei; inamice în 
două grupe separate ; Bonaparte contează pe condi- 
țiunile politice ale adversarilor obținerea acestui re- 
zultat. (Maior Lupescu, op. citat; pagi. 39). 

3. In războiul din 1796, Napoleon aplică me 
“toda operațiunilor pe linii interioare, carg a fost apli- 
cată în războaiele antice şi pe care o vom găsi. n 
plicată în “războiul cel mare al lumei de către Ger 
mania, şi, în special pe frontul de est al Rusiei.  : 

Napoleon, la 1'796, aveă să-și laleagță! una din 
următoarele trei soluţiuni : 

a) Să concentreze forțele pe stângai sa şi-să ia 
ofensiva prin pasul Tenda şi valea râului Scrivia. A- 
veă avantajul că își acopereă liniile de comunicaţie, 
însă ar fi aruncat armata austro-sardă! spre nord. Dar 
această aruncare spre nord constitue partea slabă ă 
proectului, căci apropiă pe aliați ide baza lor da :ope- 
rații, unde se puteau întări înapoia. fluviulăi Po. 

b) Să ia ofensiva asupra ariplei stângi a inami- 
cului prin pasul Bochetta, pentru a cădeă pe liniile:
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de comunicaţie ale armatei austriace. In ăcest căz, 
însă, armata franceză lar fii fost expusă a. i se tăiă 
drumul cu baza sa de operaţii. | 

c) Rămâneă numai o ofensivă asupra. centrului 
aldversar, contra căruia armată frâncezăi se putea con- 
centră mai repede. Afară de aceasta, centrul inamic 
fiind format (din punctul unde se atingeau cele două . 
armate aliate, eră partea ceă mai slăbă â frontului 
său.. 

Napoleon a iadopitat acesta, ă treiă soluțiune, câre 
Pa dus la rezultate fericite. 

4. Prima victorie a lui Napoleon este datorită 
ruperei. frontului armatei aliate, între 11—15. Aprilie, 
ceeace în strategie se cheamă ruptura! strategică şi în 
tactică gienerală spargerea frontului. 

După laceasta, Napoleon lasă divizia Augereau 
spre Millesimo, în fața piiemontezilor şi pleacă cu res- 
tul forțelor către austriati pe cari îi bate la Dego 
și-i aruncă în desordine spre nord, către Alexanidria, 
punându- - pentru, un moment, în imposibilitate de 
a mai continuă operațiunile. Lasă, apoi, pe Massena 
aici, se întoarce contra piemontezilor, pe care-i fori 
țează a; cere un armistițiu, 

5. A doua victorie o căştigă Napoleon execur 
tând o întoarcere strategică în telul după cum ur» 
mează. 

„_ 'Beaulieau, retrăgându-se pe stânga lui Po, ia 
poziţie înapoia râului Agogna, între Sommo și Lo- 
mello, condus de ideia acoperirei orașului Millana 
capitala Lombardiei, provincie care trebuiă păstrată 
cu orice preţ, atât din motive politice cât şi materiale. 
Beaulieau credeă că acoperind Lombardia. se găseă în 
bune condițiuni de a face faţă, lui Napoleon, în cazul 
când ar fi vroit să forțeze linia Agognei. Napoleon, 
însă, în loc de a trece Po pe la Valenza şi a înă- 
intă direct asupra. frontului armatei austriace, trece pe 
la Plesanza şi amenință comunicațiile âustriacilor. Li-



48- 

nia 'Agogna cade dela sine și Beaulieau este nevoit 
a se retrage, în grabă, înapoia Adei și de Acolo 
spre :Mincio. | 

Intoarcerile strategice, ca și rupturile strategice, 
pot duce la rezultate marii „numai: dacă: se execută cu: 
energie și în timp scurt, pentru a nu da timp iina-= 
micului să se reculeagă, astfel, însă! situația și comuni- 
caţiile atacatorului sunt periclitate.. In asemenea peri- 
cole se găseă Napoleon, dacă Beaulieau ar fi luat 
o contraofensivă în direcţia Valenza-Alexandria. 

6. După trecerea. lui Po, Napoleon puteă să se 
îndrepte spre Pizzighettone şi de aci să meargă spre 
Mantua obiectivul geografic al lui Beaulieau. Insă, 
Napoleon, contra metodelor întrebuințate până: la el, 
ma avut în vedere obiective geografice; ci, singurul o- 
biectiv, pe care Napoleon îl urmăreă eră armata. ina- 
mică. După trecerea lui Po, acest obiectiv se găseă spre 
Lodi şi deci singura direcțiune pe kare trebuiă so 
ia, eră: acea care duceă laj obiectiv. 

7. Bătălia dela Lodi este căștigrată' graţie nu a- 
tât procedeurilor tactice, cât exaltaţiunei morale și 
entusiasmului de care erau însuflețiți francezii şi des- 
curajărei generale în care căzuse austriacii, dela ge- 
neral până la. cel din urmă soldat. 

Manevra dela Lodi are dublu scop: a trece un 
fluviu apărat de inamic şi a cădeă pe linia de rea 
tragere a inamicului. 

* Pentru obținerea primului rezultat inamicul este 
imobilizat la Valenza ; în timp ce avantgarda surprinde 
trecerile dela Piacenza. Armata, concentrată: între a- 
ceste 2 puncte, este gata a trece, fie la Piacenza ,. fie 
la Valenza, în cazul când' austriacii ajung la Piacenza 
odată cu avantearda franceză. Așa, dar: demonstra- 
fiuni, în punctul unde se păsește, inamicul, şi trecereă: 
prin surprindere în alt punct. 

Aceasta este soluțiunea în cazul trecerei unui. flu- 
viu apărat de inamic, soluțiune adoptată de Anibal; 
trecerea Ronului și Po-ului, de Frederic la trecerea
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Salei, și care reuşeşte, sigur, în fața unui inamic: 
puţin activ şi neprevăzător. 

In şpecial, în cazul unui mare fluviu, este toarre 
greu a, forță trecerea în faţa, inamicului, ăceăstă âr 
expune pe atacaton la o înfrângere sigură, dedairu 
apărătorul are avantajul de a bate: cu superioritate 
numerică “fracţiunile, atacatorului care execută trecerea 
Siuccesivă, mu au spaţiu necesar destășurărei lo:, și tre- 
buie a luptă cu un obstacol imediat înapoia spatelui. 

Se observă, însă, că 'din acest îndoit punct 'de 
vedere manevra dela Lodi nu reuşeşte complect din 
cauzele următoare: 

1) 'Beaulieau nu poate fi imobilizat în deajuns 
în fața Valenzei. . 

2) Bonaparte pierde ziua de 9 Mai pentru a 
adună toate diviziile. | 

Acţiunea demonstrativă a diviziei Massena trebuie 
» fie imlai energică ; manifestând o atitudine mult 

mai Otfensivă.. In fine, această demonstrațiune: trebuia 
continuată şi în ziua die; O Mai. Pentru această, însă, 
trebuiă alte trupe ; distanța între punctul de demon- 
straţie şi cel de trecere era prea mare, pentru a pu- 
teă contă ca o aceiaşi divizie să demonstreze la * 6 
înaintea Valenzei, iar ca la 7 sau 8 Mai să poată 
îi la Lodi. 

Se pare că mlahevra a fost începută prea de vreme, . 
înainte ca toate forțele să fie la dispoziție; divizia, 
Serurier la 7 Maf este abia la Valenza și abia la 
10 ajunge la Piacenza. (Maior Lupescu Al., og. citat 
pag. 12). 

8. Din punct de vedere teoretic, inamicul! bătut, 
trebuie urmărit până la înfrângere totală. Insă, din: 
punct de vedere practic, această urmărire nu poate! 
merge neîntrerupt. 

Urmărirea armatei lui Beaulieau, bătută și des- 
<urajată în ultimul grad, nu se făceă de către Na- 
poleon decât cu câteva detaşamente şi într'o măsură 
foarte slabă. In această privință iată ce găsim în 
„„Commentaires de Napoleon l-er: ..Armata cucerise
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în câteva zile întreaga Lombardie ; trebuiă să se o- 

prească în deajuns pentru a formă blocusul fortăre- 

țelor, a ocupă punctele cele mai importante și a or- 

ganiză administrațiunea. Ceeace francezii au făcut în 

aceste împrejurări feste maximum, din ceeace se pu- 

teă cere, de repezicitine şi activitate. In timpul celor 

șase zile cât armata se iopri în Lombardia, ea își în- 

doi mijloacele sale făcând să-şi mărească materialul 

artileriei, remontele cavaleriei și adunând oamenii care 

rămăsese în urmă: idin cauza marșurilor forțate!”?. 

Dacă ne întoarcem cu. privirea la războiul nostru 

de întregire putem să ne întrebăm! care să fie cau 

zele că germanii nu neau putut urmări dincolo de 

Siret. Aci a fost complecta epuizare a forțelor lor 
şi în nevoia de a stoarce avutul părților ocupate: | 

9. Altă cauză care făcă pe Napoleon să se bată, 
un moment, dela principiile adevărate ale conducerei 

războiului şi a se pri în mijlocul victoriei este şi - 

nevoia politică de a. afirmă imediat dominațiunea re- 
publicei franceze peste Lombardia: și a puteă, astfel, | 
-raportă ,,Directorului executiv”? că dela toată Lom- 
bardia poate fi considerată ca aparţinând,  repu-= | 
blicei franceze.” i 

Beaulieau ceeace trebuiă să! facă delai început, 

face, în fine, la 'urmă;; forțat de împrejurări și se 
retrage „după cum am! văzut, înapoia lui Mincio. | 

10. Retragerea lui Beaulieau, înapfoi: de Mincio, 
“a fost o măsură bună, pe care. ar fii trebuit să o: 

ia, chiar dela început, - | 
Aci a primit ajutoarele din Austria şi s'a putut! 

întări pentru rezistenţă. Insă, şi aci nu face decât . 
tot ceeace a făcut înapoia Alpilor şi a lui Po. Voind: 
să apere Minkio, își risipește din nou forţele în tot; 

Junigul malului stâng cu antepostiri pe cel drept. O: 
irupţie întrun singur punct eră deajuns pentru a face 
să cadă toată linia ceeace şi are loc ia Borghktto.
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OPERAȚIUNILE LUI NAPOLEON CONTRA LUI 
WURMSER. 

Prima ofensivă a lui Napoleon. 

- Napoleon 'Bonalparte. „ajunse de pe înălțimile A- 
peninilor pe malul Adigelui. Beaulieau fusseei aruncat 
în Tirol, iar Italia de mord rămase, cu totul, sub 
stăpânirea trupelor franceze. 

Guvernul austriac nu se descurajează şi hlotă- 
răşte să continue războiul fără cea mai mică pier- 
dere detimp. Mareșalul Wirmbser fu numit, la mij- 
locul lui lunie, comandant de căpetenie în locul lui 
Beaulieau. N 

Wiirmser, sosit la Trenta, ridică efectivul la a- 
-proape 60,000 oameni. 

Fiind superior, numeric, Wirmser hotărăște să 
ia ofensiva în Italia, debușând idin munții T irolului;, 
în „acelaşi: timp, pe la west şi pe la; “est ide lacul! 
de Garda către armata inamică pe care.o presupunea 
în jurul Mantuei. | 

Coloana din dreapta, 18,000 oameni, sub Quas- 
danovici, trebuiă să urmeze malul de vest al lacului: 
Garda prin Riva, Salo şi să debușeze spre Brescia, 
tăind astfel comunicațiile francezilor. | 

. Coloana din stânga,sub Wiirmser, trebuiă. săi co- 
boare valea Adigelui pe ambele maluri: Dâvidovicii 
cu 12,000 oameni pe stânga Adigelui până: la Dolce, 
de unde să arunce câteva, trupe spre Verona, iar cu 
restul să treacă din nou pe malul drept şi să se; 
îndrepte spre :Tessari. Wiirmser, cu coloana princi- 
pală, 20,000 oameni, să coboare la dreapta Adigelui: 

“şi să pătrundă poziţiile dela Monte-Baldo, dintre A- 
dige şi lacul de Garda. 

Mişcarea începu la 28 lulie. Situaţia frâncezi- 
lor eră: 

Divizia Sauret, la Salo, supravegheă porțiunea în-



52 

tre lacul Idro și Garda. :Rezerva generală a acestei: 
divizii se găseă în Brescia. 

Generalul ::Despinoy la Peschierai. | 
Divizia Massena la Corona, lă: Monte-Baldo şi 

pe platorul Rivoli. 
„ Divizia Augerea supravegheă Adigele dela Ronco 

la Badia. 
Serurier cu Dallemange acopereau asediul Man- 

tuei, iar Vaubois se giăseă la, Livorno. : 
Kilmaine comandă cavaleria întregei armăte. 
In dimineața zilei de 29 Iulie coloane princi-. 

pală, Wiirmser, ocupă poziţia dela Corona, ' In aceiăşii 
zi generalul Sauret este bătut la: Salo, de către Quas- 
danovici, și nevoit a se retrage! spre Desenzano. Un! 
alt detașament al lui Quasdanovici surprinde și face 

„prizonieră toată garnizoana franceză din Brescia. 
Faţa de repeziciunea mișcărilor inamice şi! a: ştiri= 

lor defavorabile cari se succedau fără întrerupere, în 
cursul zilei de 29 Iuliei și noaptea următoare, Napo- 
leon, văzându-și interceptată linia, cu Milanul, adună: 
trupele de pe Adige și (din jurul 'Mantuei şi se re 
trage spre Mincio, până să lse poată orientă asupra 
adevăratelor întențiuni ale inamicului. 

Pentru a se orientă, însă, aveă nevoie să ia conla 
tactul cu adversarul prin atac. 

Alese pentru atac coloana Quasdanovici, pentru 
motivul că această coloană tră cea mai apropiată şi 
mai periculoasă, 'căci interceptă: cotnunicaţiile dinaz 
poi ale armatei franceze. 

In ziua de 20 lulie: Napoleoni ordonă lui Sauret, 
carese retrăsese la Desenzano, să se un&ască cu Despi- 
nOy și să atace trupele inamice Kari ocupase Salo în timp 
ce Serurier trebuiă să se retragă până pe Oglio, unde 
să ia poziție în faţa podului Marcaria, spre a asigrurăi 
linia de retragere prin Cremona-Pizzighettone- Pavia. 

Augereau primeşte instrucţiuni să plece îni Monte- 
chiare spre Brescia, unde, cu cu ajutorul a o parte dim 
trupele lui Massena, să atace şi, să ocupe acest punct; 
Massena, cu restul diviziei sale. trebuiă să se gă- 
sească între Castiglione și Lonato.
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„În ziua de 31 Iulie, Sauret pleacă și atacă trupele 
inamice ce ocupau Salo, le bate, scapă pe generalul; 
Guyeu, care se găseă împresurat acolo, şi se retrage 
luând o pozițiune între Salo şi Desenzano. 

In aceiași zi un detaşament austriac din coloana 
Quasdanovici, sub comanda generalului Ocskay, este 
complect bătut la Lona'to şi nevoit a se retrage 'cuj 
mari pierderi. ” 

Quasdanovici, văzându-și două coloane bătute şi 
amenințată singura sa linie de retragere, părăseşte 
Brescia, retrăgându-se precipitat spre Gavardo. 

La 1 August Augereau ocupă idin' nou Brescia pet 
care o părăsise austriacii. 

„Ye 
Să urmărim coloana principală Wiirmser. 
In ziua de 30 Iulie 'Massenai s'a retras, prin Pes- 

chiera, pe celălalt mal al Adigelui. 
La 31 'lulie, Wiirmiser trimite o! divizia spre Pes- 

chiera ca să-și asigure comunicația înapoi. Alte douăj 
divizii sunt trimise să treacă Mincio pe la Borghetto: 
şi să se pună în legăturăi cu Quasdanovici, iar celelalte 
două divizii, sub tomanda lui, se îndreaptă spre Man- 
tua pentru a ridică asediul. (Aci îmi pare o gyreșealăl 
din partea lui Wiirmser). 

Divizia dinspre Peschiera, găseşte podul de pe 
Mincio ocupat de ariergarda lui Massena. Cele două 
divizii, cari trebuiau să treacă Mincioi, pe la Borgheto, 
ca să se unească cu Quasdanovici, găsesc podul stri- 
cat. Wiirmser, cu celelalte două divizii, ajunle la 
Mantua, în ziua de 1 August; dar nu mai găsește 
aci decât urmele lucrărilor de asediu şi restul mate- 
rialului ce Serurier fusese nevoit să-I iase. 

La 2 August, Wiirmser primește ştiri: pozitive asu- 
pra evenimentelor cari avuseseră loc în partea unde 
opera Quasdanovici. . 

Situaţia generală a ambelor părți, la: 2 August, 
este: i - 

Francezii: Diviziile Sauret şi Despinoy, cu o semi-
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brigadă din divizia Augereau, la Salo şi Gavairdo, 
“în obkervarea coloanei lui Quasdanovici. 

Augereau, cu restul diviziei şi io parte din tru- 
pele diviziei Serurier, ocupă Brescia. 

Massena la Lonato; Kilmaine, cu cavaleria, la 
Montechiaro : Serurier, cu restul diviziei sale, la Mar- 
cairja. | 

Austriacii : Quasdanovici, cu întreaga sa coloanăl, 
spre Gavardo. 

_O divizie din coloan> Wiirmiser înainteai Peschie- 
; două divizii la Borgheto, iar două la Mantua cu 

un detaşament la Goito. 

Bătăliile dela Lonato şi Castiglione, 3 August. 

Napoleon, după ce bătuse şi pusese în inferiori- 
tate pe 'Quasdanovici, hotărăște, acum, să atace pe 
Wiirmser, care eră cel mai periculos, chiamă pe Au- 
gereau dela Brescia la Montechiaro, “unde ajunge în 
seara zilei de 2 August, tocmai! când. se retrăsese acii 
Vallet ce fusese bătut la Castiglione. A' doua zi, 3 
August, Augereau trebiuiă să atace pe Liptay şi săi 
reiă Castiglione.. Massena triebuiă să atace .trupela 
lui VW/iirmser pe care le aveă în față. 

Generalul Guyau, (care înlocuise pe Sauret), să: 
rămână pe loc la Salo, iar Despinoy să atace din nouj 
pe (Quasdanovici la Gavardo. 

Napoleon se găseă la Lonato cu divizia Massena, 
In ziua de 3 August, ltrebuiă să se produkă trei 

ofensive al căror rezultat a fost: 
Augereau atacă pe Liptay şi dupăl o luptă î înverșiu- 

nată, îl bate, ocupă Castiglione, iar Liptay este for- 
țat să se retragă înapoi spre Solferino, unde se găseăl 
grosul celor două divizii ale lui! Wiirmser. Atacul con- 
tra lui 'Quasdanovici nu reușește, 'Despinoy e bătut 

„şi aruncat peste Brescia. 
| Wiirmser trecyse Mincio, pe la Peschiera' și Bor-, 
“gheto și idistrusese avantgarda lui Massena făcând 
prizonier pe gieneralul Pijon. 

In acest timp sosește Napoleon cu grosul diviziei!
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Massena. Trupele lustriace se întinseseră prea mult 
cu aripa; dreaptă) ca să capete; drumul spre Șialo. Na- 
poleon pronunță! un atac viguros asupra! centrulii lor, 
ocupă Lonato şi! taie în două linia inamţcă: o parte 
este aruncată (peste Mincio, iar lealaltă spre nord, 
“unde se loveşte de divizia Guyeu care ocupă Salo. 
Cea mai mare parte din aceste; trupe sunt făcute pri- 
zoniere şi foarte puţine reuşesc să se strecoare spre 
Gavardo, unde se găscăl, încă, Quasdanovici. 

Castiglione, 5 August. 

Wiirmset luă dsipoziţii să-şi adune toate trupele 
pentru a da o bătălie decisivă... :A doua zi, 4 August, 
chiamă divizia ce o trimese în' urmărirea lui Seru- 
rier spre lMarcaria, adună! trupele ce luaseră parte la. 
bătălia dela Lonato și cele două divizii ce se gă- 
seau sub comanda sa personală spre Mantua cari nu 
luaseră parte la evenimentele dela 3 August. Toate 
aceste trupe le adună între Solferino. şi Chiesse unde 
hotărăşte să primească bătălia. 

Napoleon hotărăște să-şi adune toate forţele la 
Castiglione.. Cheamă pe 'Massena dela Lonato, iar 
generalului Fiorela, care înlocuise în comanda divi- 
ziei pe Serurier, (bolnav), îi dă ordin a plecă dela 
Marcaria, în noaptea de 4 August, către Ghidizolo, 
căzând astfel în spatele şi aripa stângă a: lui Wiirm- 
ser. A doua zi, 5 August, dimineața, Napoleon sii- 
imulează o mișcare de retragere, pentru a-l scoate pe 
Wiirmser din poziția ce ocupă, ceeace reușește. in 
acest timp sosește divizia Serurier ciare cade asupra: 
stângei lui Wiirmser. Această apariție, neașteptată! 
forță pe MWiirmser să se întindăj spre! dreapta sa. După! 
o (canonadă, executată de 20 piese de artilerie, aripa 
stângă a lui Wiirmser este pusă pe fugă. 

Massena execută un atac asupra dreptei inamice, în 
timp ce Augereau pătrunde centrul liniei de bătaiă. 
Wirmser este complect bătut şi aruncat “spre Min- 
cio, pe care-l trece pe laj Borghleto. 

A doua zi, dimineaţa, Napoleon trimite pe Massena
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să treacă Mincio, pe la Peschiera, asupra stângei luij 
Wirmser, iar pe Augereau direct pej urma lui. 

Wiirmser, ordonase, însă, la timpi retragerea ge- 
nerală, luând drumul Tiroluiui şi scăpând, cu modul 
acesta, de o nouă înfrângere. | 

La Ala se întâlnesc cu Quasdanovici şi continuă 
ilrumul până la Trenta. 
„Napoleon lasă pe Massena să execute urmărirea, 

Şi să; împedice pe inamic de a reocupă poziţiile dela, 
Corona. Augcreau este trimis la Verona, iar Fiorella 
este însărcinat să lexecute învestirea Mantuei. 

OBSERVAȚIUNI ŞI INVĂŢĂMINTE ASUPRA PRIMEI 
OFENSIVE A LUI NAPOLEON. 

1. Din punct de vedere teoretic „planul mareșa- 
lului Wiirmser, la începutul lui August, era detectos, 
căci cele trei coloane ale saie, una sub 'ordinile sale 
directe, cealaltă sub ordinele lui Quasdanovici şi a 
reia sub (Davidovici, erau separate între ele prin 
două mari râuri, Adigele și IMinciol, mai multe lana 
țuri de munţi și lacul de Garda”*). | 

Insă, dacă executarea ar.fi fost energică și viu 
roasă este de observat ca defectuozitatea geografică 
S'ar fi corectat. 'De altfel, asemenea invazie au fă- 
cut germanii la 1866 în Boemia, şi la 1870 în Franţa, 
totuși au reușit graţie vigoarej în execuţie, 

„In ziua de 28 Iulie 'Wiirmser pleacă! din Trenta cu 
o coloană tare de 18,000 oameni sub Quasdanovvici 
pe valea Chiessei, și cu alta tare de 32,000 oameni, 
sub comanda 'sa personaiă, pe valea; Adigelui. 

Inaintea acestor” douăi coloane! se găseă! generalul 
Sauret cu 4500 oameni ocupând: Salo, și Massena cu 
13,600 ocupând. valea Adigelui dela. Verona până 
la Riva. Ambele coloane austriace erau superioară 
urupelor franceze. In ziua de 29 Iulie, atât Sauret cât 
și Massena, sunt bătuți şi aruncați finapni. şi deci: 
orice obstacol înlăturat deocamdată; din. calea celor 

  

*) Napoleon.
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două coloane austriace. Dacă aceste două coloane ar 
fi avut fixat un punct de adunare fie d. e; Lonato,, 
către care să tindă. toate sforţările: lor ia început şi 
dacă a doua zi după respingerea lui Sauret şi Ma- 
ssena, ambele ar fi continuat 'marşuli în vederea con 
centrărei lor, în seara zilei de 30, sau cel mult în 

. dimineaţa de 31 lulie, Wirinser s'ar( fi unit cu Quas: 
danovici. | 

in adevăr, dela Salo până la Lonato, aproximativ 
nu-s decât vreo 20 km., liar' dela Corona, unde a avut 
loc întălnirea coloanei “ui Wirmser cu anteposturile 
lui Massena, suni vreo 40 km. La această dată Na= 
poleon nu mai aveă alte trupe decât două semi-bri: 
gade, (a 5-a şi 39-a), tari, sub ordinele generalului! 
Despinoy, ocupau Peschiera. Augereau se găseă la 
Legnago, 60 km., ideparte de (Lonato, iar Serurier eră) 
ocupat cu asediul Mantuei situată la; 50 kim. de aceiaşi 
localitaie ; prin urmare, în orice caz, și cu nici un 
chip, nu eră posibil ca nici Augereau şi nici Seru- 
rier să ajungă pe punctul de concentrare înaintea cei 
lor două coloane austriace. 

Rezultă, dar, în mod neîndois, că Whiirmser, mas- 
când Peschiera, aveă tot timpul disponibil să-și con- 
centreze forțele sale înaintea lui Napoleon şi, în a- 
cest caz, având în vedere cele doită înfrângeri suferi te, 
cu două zile înainte, de francezi! şi superioritatea num 
imerică absolută a lui Wiirmser, se poate prevedeă că. 
sorții de reușită erau cu 'mult mai numeroși în pan 
tea acestuia, decât în aceea a lui Napoleon”. (Arghi- . 
rescu op. citat, pag. 49). 

2. Cu privire la manevrele lui Napoleon, pentru 
a face faţă; ofensivei lui Wiirmser, nu mai rămâne în- 
doială că ele sunt și vor rămâne un exemplu clasic. 
de manevre pe liniile interioare. 

„Simțiaţin că trebuiă a adoptă uni plan vast”, zice: 
Napoleon în raportui său către. directorul. executiv.. 
„Inamicul scoborând din Tirol prni Brescial şi A- 
dige” mă! puneă în mijloc ; idacă armata mea eră prea. 
slabă, pentru a face față celor două coloane inamice,
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ea puteă, însă, să le bată separat pe fiecare din 
eie și prin poziţia mea, mă gjăseam între ele; îmi 
eră, dar, cu putință, retrăgându-mă! cul repeziciune, de 
a înconjură coloana inamică ce coborâse la Bresciaj 
a o fface prizonieră, sau a o bate cu desăvârşire și 
de acolo, a reveni spre (Mincio pentru a atacă pe: 
Wirmser şi a-l sili să treacă iar în Tirol/”. 

Aceste rânduri 'cuprind în ele itoate regulile şi 
principiile fundamentale ale strategiei cu privire la 
operațiunile pe liniile interioare, principn cari au exis- 
tat cu mult înaintea lui Napoleon; ele fiind dictate de 
logica împrejurărilor însăși, dar, pentru aplicarea că- 
rora, a trebuit să apară 'un' spirit geenial şi de o în- 
treprindere nemaipomenită până în acele vremuri. (Ar- 
ghirescu, op. citat, pag. 50). 

Din examenul situației generale, Clausevitz de- 
duce că ofensiva lui Wiirmser eră nelogică ; trupele 
sale ar fi fost mult imaii necesare pentru a amenință 
flancul armatei lui Moreau; Tyrolul se puteă apără 
cu un mic număr de trupe. In orice cazeră mai lo- 
gic a se apără Tyrolul, cu toate forțele, pentru a opri 
pe Bonaparte de a merg în: ajutorul lui Moreau. 

Ar fi circumstanțe atenuante pentru ofensiva lui 
Wirmser atunci când scopul său ar fi fost să pre- 
vină ofensiva franceză. In acest caz, însă, ea trebuiă: 
executată cu forțe superioare armatei franceze pentru 
a obţine rezultate sigure prin o băfălie decisivă ; o vic- 
torie ar fi deblocat Mantua, ar fi oprit intervențiu- 
nea lui Bonaparte pe Lech şi poate ar fi cucerit Lom- 
bardia. Inisă, Wiurmser n'aveă putinţa să dispună 'de 
forţe superioare mamicului ; atunci mai bine rămâ- 
ncă în defensivă. 

Wiirmser separă, din nou, forțele sale în 2 grupe 
despărțite de obstacole, expunânidu- -le aceluiaşi peri- 
pol ca şi în lofensiva. precedentă. EI speră a obține 
un rezultat numai prin manevra lui Davidovici. Scopul. 
oricărei manevre este, însă, asigurarea condițiunilor 
favorabile pentru bătălie ; o manevră, care mu ţin- 
tește o bătălie, nu se poate așteptă' la vreun rezul-
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tat pozitiv în faţa: unui inamic care nu evită bătălia. 
(Maior Al. Lupescu, op. citat, pag. 97). 

A doua ofensivă a lui Wiirmser. 

Către finele lunei August, Wiirmser dispuneă de 
45,000 oameni, cu cari trebuia să coboare peniru a 

doua oară în câmpiile taliei, după proectul următor: 
A cobori ku o parte din forțe pe valea Brentei: 

spre Bassano, pentru a-l atrage pe Napoleon în a- 
ceastă direcție, în care timp, cealaltă parte, care ră- 
mâne deocamdată: spre Trenta, să coboare valea A-: 
digelui pentru a cădeă pe comunicațiile francezilor. 

Pentru vâlea Brentei dispuneă de 25,000 oameni, 
împărțiți în trei divizii, (Mezaros, Sebottendort și! 
Quasdanovici), în marş idela Trenta spre „Bassano, 
unde divizia Mezaros ajunse încă idim ziua de 31 Au- 

gust. 
- Pentru cealaltă parte dispuneă de 20,000 oameni, 

sub comanda lui Davidovici, care acoperea Tirolui 

şi care trebuiă să coboare valea Adipelui cu însălrci- 

narea de u intercepta comunicațiile dinapoi ale! .ar- 

matei franceze. 
Napoleon niu se ocupase, în August, decât cu mă- 

curi de ordine interioară și cu tot ce privea reaprovi- 

zionarea și reorganizarea trupelor sale. In acest timp 

primise un ajutor de 20,000 oameni, astfel dispunea 
de 45,000 oameni, | 

Către finele lunei August, diviziile sale erau în 
uirmătoarea situație: Massena la Rivoli, supraveghind 

partea din Adige și lacul ide Garda. Augereau la Ve- 

rona.. Vaubois, (fosta Sauret), Ia Storo. Divizia. Sahu- 

get, (fosta Serurier), blocă Mantua. Kilmaine, cu ca- 

valeia, între : Mincio şi Adigie, formând rezerva ge- 
nerală. 

Operațiunile contra coloanei Davidovici, 

Tm a doua jumătate August, Napoleon primise in- 

strucţiuni dela :'Directorat să execute o: ofensivă în



60 

“Tirol, contra lui Wiirmber, pentru a-l opri să vină 
în Bavaria în ajutorul arhiducelui Carol care luptă 
cu armatele franceze sub Moreau. 

Deși la 31 August aflase Napoleon că: divizia Me- 
zaros a sosit la Bassano, totuși el nu credeă într'o! 
“ofensivă în această direcție. | 

In ziua de 2 Septembrie Napoleon începe, însă, 
a crede posibilă o ofensivă a lui Wiirmser pela Ba- 
Ssano, spre Verona, sau Legnago, pentru a deblocă 
din nou Maniua. 

Pen:ru executarea instrucţiunilor Directorului, Na- 
ipoleon ia dispoziţii să concentreze diviziile pe valea. 
Adigelui, în vederea marșului general spre Trenta, 
unde se găseă Wiirmser, în modul următor. pentru: 
ziua de 2 Septembrie : 

Massena se va pune în mișcare la amiăzi înain- 
tând până la Ala. 

_Augereau, va urmă pe Massena și va plecă din Va- 
rona, în aceiași zi şi la aceiaşi oră, pe valea Pantenă: 
prmând drumul spre 'Roveredo şi lăsând 1000—1200 
oameni cu însăcinarea de a apără Verona. 

Vaubois, prin 'Torbole spre Mori săi se întrunească] 
cu Massena. 

Kilmaine lu cavaleria să acopere Verona: şi să exe- 
cute serviciul de cercetare până spre Vienza. 

Sahuguet să ţină blocarea Mantuei. 
Aceste dispozițiuni luate de Napoleon a provo- 

cai o serie de lupte între 3 și 5 Septembrie con- 
tra lui Davidovici, cu rezultate favorabile pentru fran- 
cezi. Astfel, la 5 Septembrie, 'Massena intră în Trenita. 
Davidovici se retrage spre nord şi ia o nouă pozi- 
ţie înapoia râului Avicio, (afluent pe stânga Adige- 
lui), la Lavis. 

Vaubois, care rămăsese ceva mai în urmă, ajunge 
în faţa trupelor austriace la Lăvisi pe căre leătăcă 
imediat. Davidovici ete din nou bătutși forțat a se re- 
trage către Neumarckt, iar Vaubois ocupă Lavis. 

Massena rămase spre vest de Trenta, iar Auge- 
reau, conform noilor instrucțiuni ce primise, ajunsese 
și luase poziţie la Levico pe valea Brentei..
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Operațiunile contra coloanei lui Wiirmser. 

Când se petreceau „evenimentele de mai sus, pe 
valea Adigelui, Wiirmser înaintă spre Bassano, unde 
ajunge cu diviziile Sebottendori și Quasdanovici în, 
ziua de 6 Septembrie, împingând (divizia. Mezaros, care 
se păseă dejă la Bassano la 31 August, spre 'Mantua.: 

Napoleon, informat de Kilmaine, că divizia Me- 

zaros înaintează spre Adige și că probabil la 7 Sep- 
iembrie va atacă Verona, se hotărăște a se întoarce 
pe valea Brentei „pentru a atacă pe inamic la Ba- 
Ssano, pentru a-i tăiă comunicațiile înapoi, dacă hr 
fi o mișcare spre Verona”, 

Lasă divizia Vaubois la Lavis cu, însărcinarea de a 
obiservă pe Davidovici, acoperind astfel spatele 'ar- 
matei de operaţii de pe valea Brantei ; iar el, în di- 
nineaţa zilei de 6 Septembrie, se pune în marş, luânid 
valea Brentei cu divizia Augereau în cap și Massena. 
în a doua linie. 

“A doua zi dimineața, antegarda sa ajunge la Pri- 
inolano, unde se loveşte de 3 batalioane croați, arier- 
gardă fixă, lăsate de Wiirmser să-i acopere spatele, 
Această ariergardă este înconjurată şi nevoită a de- 
pune armele, deschizând astfel drumul armatei fran- 
ceze, care în moaptea: de 7 bivuachează lângă satul 
Cismone. | 

La 8 Septembrie, ora 7 Klimineaţa, Napoleon se. 
găsește în faţa trupelor lui Wiirmser, care luase pozi- 
ție lângă Bassano, pe un platou pe malul Breniei. 
Imediat Augereau atacă dreapta, Massena pe ficea: 
stânga și astfel trupele inamice sunt bătute şi arun= 
cate în Bassano, de unde, în! cea mai mare dezordineţ 
se retragi către Vicenza, iar Bassano este ocupat de 
francezi, Cari pun stăpânire pe tot materialul, trăsu- 
rile de provizii, echipagiul de poduri-ce avea armata 
lui W/iirmser și peste 5000 prizonieri. 

Urmărirea. 

Wirmser se retrage pe drumul Vicenzei! către, 
Verona, întâlnindu-se la 'Montebello cu divizia Me- 
zarOS.
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A doua zi după bătălie, Napoleon ia dispoziţii 
imediate pentru urmărire, și trimiite pe Massena să 
execute urmărirea directă pe drumul pe care se retră- 
sese 'Wiirmser, iar pe Augereau îl trimite spre Pa- 
dua, ca să se intercepteze drumul spre Friul 

Dela Montebello, Wiirmser ne mai ştiind ce di- 
recţie să ia, se îndreptează spre sud. către Albaredio 
şi în seara de 10 el ajunge la Legnagp, şi trece! 
Adigele pe aci. Napoleon, aflând de trecerea lui 
Wirmser, ordonă lui Augereau, care ajunsese la Pa- 
dua, a se îndreptă spre Legnagio, iar el cu divizia: 
Massena, se îndreaptă direct spre . Sanguinetto, (pe 
drumul Legnago- Mantua), unde ajunge în dimineața 
de 11 Septembrie. 

Wiarmser, strâns ke toate părțile, trebuiă să fie 
prins aci, dar în acest timp generallu Ott, coman= 
dantul antegardei austriace, atăca disperat antegarda 
lui Massena, respingând către Ronco și deschizând 
astfel drumul grosului trupelor lui W/iirmser spre 
Sanguinetto, Wiirmser continuă marşul toată noap- 
tea ; ajungând, însă, la Nogara. Dar aci fiind dru- 
mul închis se reabate spre “sud, către Villa-Inpenta. 
Aci podul eră ocupat, de uni slab detaşament din tru; 
pele de învestire, pe care-l respinge și reușeştă să 
intre în Mantua unde se închidea cu rămășițele trupe- 
lor sale. 

t  Dibiziile franceze continuară marșul spre. Mantua 
ctrângându-l din ce în ce şi închizând din nou cer- 
cul de învestire. In ziua de 10 Septembrie situația: 
lor este cea următoare: Divizia Sahiuguet formează! 
dreapta spre Favorita, Massena centrul la Due-Cos= 
telli, iar Augereau, stânga la Gov. ?nolo. . 

OBSERVAȚIUNI ŞI INVĂȚĂMINTE ASUPRA OFENSIVEI 
A “DOUA A LUI WURMSER. 

a) Strategia admite înaintăreă către inămic pe măi 
multe coloane, în scopul de a se confentră, ulterior, 
înainte de isbirea cu inamicul. iAșă s'a procedat în 
1864, 1866, 1870 1904 914. Dar se cere conditiunea
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ca în timpul înaintărei inamicul să! nu aibă posibili- 
tate die a bate fiedare loloană în parte. | 

Dar, acest din urmă! punct de vedere, planul îrfain- 
tărei lui Wiirmiser pe 2 coloane este de condamnat. 
El nu numai că n'a ţinui seamă de adversar, dar lâ 
contat chiar pe greșelile care le-ar; face adversarul, 
ceeace nu este admis în alcătuirea, unui plan de război. 
Din contră, trebuie presupus că noi putem! face toate 
greşelile și că iinamicul, nu va) face nici una. 

Wiirmser la crezut că! va atrage pe Napoleon: în 
partea estică a teatrului de operație ; însă Napoleon 
ma făcut această greșeală, așă că; toate prevederile 
proectului au căzut cu desăvârșire şi tot restul ope- 
rațiilor a fiost lăsat Ia woia fîntâimplărei, 

b) Wiirmser, intră! în Italia tot în două coloane, 
separate una de alta printr”o idistanțăt destul de mare, 
ceeace făceă ku neputinţă: întâlnirea lor înainte de a 
se întâlni una din ele cu inamicul. 

Napoleon, dela început, eră pus în mijlocul aces- 
tor două coloane și i se dădea posibilitatea de a 
se aruncă, cu forțe superioare, subcesiv “asupra fiea 
căreia din ele şi a le bate în parte cu imafi multă! 
ușurință ca în cazul întâi. 

c) Proectul de a operăi pg valea Brentei ar fi dus 
poate la rezultate pozitive, dacă aplicarea lui săr fi 
făcut icu toate forțele lui Wiyrmiser. 'Aseinenea: plan 
ar fi avut următoarele șanse; ” 

1. Dacă Napoleon apucă spre “Tirol, s'ar fi produs 
o bătălie decisivă: între Vincenza și Verona. Wirmser, 
chiar în cazul când ar fi fost bătut, avea două linii) 
de retragere: au în Tiral pe valea Brentei, sau În 
Friul. 

2. Dacă Napoleoln| a fiost idejă intrat în Tirol, când 
Wiirmser coboră spre Bassano, cu totalitateaj forțelor 
sale, este evident că; Napoleon mar! fi îndrăsnit să 
apuce pe valea Brentei ca să! cadă în spatele armatei 
austriace, căci prin laceastă mișcare îşi pierdeă, cu
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totul, comunicațiile sale dinaproi şi o bătălie pierdută 
la Bassano Par fi aruncăt în Tirol. 

3. Napoleon ar îi fost nevoit, pri urmare, săi 
coboare înapoi valea Adigelui, în care interval Wiirm- 
ser ar fi avut timp, să! ridice asediul Mantuei şi să 
pună capăt campaniei prin o bătălie (decisivă dată cu 
totalitatea forțelor de cari dispunea. 

d) Napoleon ina avul plan precisj de operație, dar 
a ales un punct de unde. să facă faţă oricărei eventula- 
lităţi, rămânând ca după ce 'vaj iounoaşte interauțăille: 
Şi mișcările inamicului să se folosească: asupra pla- 
nului de operaţie. 
„EI mu credeă că Wurmser va înaintă pie valea. 
Brentei. 

Ajuns, însă, la Trenta,, după) e bate pe Davido- 
vici, renunță de a mai înaintă Spire nord, în vederea, 
întrunirei cu Moreau şi se întoarce pe valea Brenteir 
pe urmele lui Wiirmber, lăsând pe Vaubbis spre La- 
vis, ca să-l acopere contra unei jevertuale întoarceri' 
ofensive a lui Davidovici. 

El prinde -adevărata situaţie în primul moment şi 
ia, imediat, rezoluţia care însă nul puteă să deă rezul“ 
tate fără îndrăzneală şi energia ce-l, caracterizează și 
fără încrederea absolută: ce are î în el însuși, 

e) Repeziciunea cu careși pune în) aplicare, Napo- 
leon, planul de a cădeă în spatele lui Wiirmser este 
atât de mare, încât cade aj o lovitură! (de trăsnet asu- 
pra lui Wiirmser, care nu s'a trezit din zăpăceala înt 
care Pa adus, decât când s'a văzut în siguranță înăun- 
trul întăriturilor Mantuei. 

?) 'Trebuesc trase învățături de prevedere, ener- 
gie şi repeziciune şi din modul cum' Napoleon a or- 
ganizat interceptarea comunicațiilor lui WWiirmser, după 
ce îl bate la Bassano, trimețândi pe Massena spre 
Ronco şi pe Augereau spre Padua. 

Plecat din Bassano, în dimineața de 9 Septembrie, 
'Massena trece Adigele. la Ronco, în seara zilei de 10 
Septembrie, făcând astfel peste 60 kmi în 36 ore. 

Augereau, îndreptat, mai întâi, spre Padua, în:
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dimineaţa de 9, este chemat apoi la Legnago unde: 
ajunge în Seara de 11, făcând astfel peste 90 km. 
în 60 ore. a 

Numai datorită greșelei comandantului” unui slab: 
detașament francez însărcinat de Sehuguei să apere 
podul dela Legnago şi în urma îndrăznelai genteya- 
lului Ott, la Cerea, Wiurmser ia înaintea diviziilor 
franceze care-l: urmăreau şi scapă de rușinea unei ca- , 
pitulaţii în câmp deschie . | | 

Scopul ofensivei lui Wiirmser eră deblocarea Man- 
tuei ; din acest punct de vedere ca unu reușește. iCauiza 
nereuşitei este separațiunea forfelor, care a expus pe 
austriaci, deşi superiori în număr, armatei franceze, 

'să se prezinte cu forțe inferioare acestora în toate 
luptele care alu (avut loc fin această perioadă a ramt 
paniei.. 

Wiărmier divide. forțele sale, cu intențiuneai de a: - 
obţine două rezultate pe două căi diferite: Debloca- 
carea Mantuei prin coloana sa, retragierea francezi- 
lor, ameninţaţi de Quasdanovici pe linia lor de co- 
municație. 

Ori, ambele aceste rezultate s'ar fi obținut din- . 
tr'o dată, prin o bătălie. dată cu totalitistea forțelor 
austriace asupra armatei franceze inferioare câ număr ; - 

însă, pentru aceasta forţele lui Wiirmser trebuia să 
opereze întrunite, adoptând o singură linie de ope- 
raţie. Linia Adigelui prezentă căi de comunicațiune 
suficiente pentru e armată de 47,000 oameni. (Ma- 
ior Al. Lupescu, op. citat, pag. 89). 

| II, 

OPERAȚIUNILE LUI NAPOLEON CONTRA LUI ALVINZI '. 

Prima ofensivă a lui Napoleon. 

“Guvernul austriac, deşi aveă bucuria succeselor : 
arhiducelui Carol contra trupelor lui Moreau, ne- - 
putând sufferi înfrângerea lui Wurmser din Italia, ho- 

ă
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tărăşte formarea unei mnoui armate, a cărei comandă: 
fu încredințată ffieldzeugimeister-ului 'Alvinzi cu însăr- 
cinarea de a luă din nou ofensiva în Italia și a. 
deblocă Mantua. 

Cu mari sforțări, se formează între. Isonzo şi: Ta-, 
gliamento o armată ide 28—30,000 oameni. având ta 
sâmbure coloana 'lui 'Quasdanovici, (6000 oameni), 
și o altă armată a trupelor din 'Tirol sub comanda 
lui “Davidovici cari se retrăsese spre 'Neumarckt, de 
aproape 20,000 oameni, fără de miliția de .tirolieni 
cu care eră încă întărită! această! armată. 

Ofensiva trebuiă luată sistematic, de ambele ar- 
mate, astfel: 

Alvinzi să “treacă Piava, îndreptânidu-se prin Ba- 
sgano, luând (Trenta, săi coboare valea Adigelui, asi- 
gurând prin aceasta, iextrema, dreaptă a armâtei lui 
Alvinzi kontra unei încercări «de atac al francezilor: 
prin Tirol. 

Mareșalul” Wiirimiser, închis în Mantua, să' încerce 
o eşire, căzând astfel în spatele armatei franceze care 
s'ar fi găsit spre Verona. | 

In acest timipi Napoleon formase corpul de înves- 
tire al Mantuei cu diviziile Dallemagne şi a Sahu- 
gjuet, (9000 oameni), cu brigada, de cavalerie Beau- 
mont, sub comanda generalului Kilmaine, însărcinat 
cu blocarea Mantuei. 

Celelalte divizii erau răspândite astfel: 
Massena, cu brigada de cavalerie Murat, spre Ba- 

ssano ; iar Augereau la Verona. Vaubois .acopereă 
“Tirolul. | 

In tot acest timp: Napoleon se ocupă cu adminis- 
trația provinciilor cucerite, neîncetând a cere directo- 
rului trupe Kde ajutor, deoarece prevedea că în cu 
rând Austria va luă din nou ofensiva. 

Către finele lunei Octombrie, cu ajutoarele ce-i 
sosesc idin Franţa, efectivul armatei franceze se _ri- 

dică la 40,000 oameni, în cari intră și trupele ce - 
fac diferite garnizoane. 

Spiritul gieneral al poplulației din Italia de nord, 
din Bolonia, Modena și Regio, lincepuse să fie cu
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totul favorabil ramtezilor, mai cu seamă în urma 
înfrângerei lui Wiirmser, 

Cu toate acestea, situația: militară! a. lui Napoleon 
nu €ră: “lşoară, căci armata de, învestine eră mobili- 
zată aci, divizia Vaubois trebuiă să rămână în Tirol, 
ca. să ţină în loc corpul lui Davidovici, astfel! că arr 
înata de operaţii se compună numai din diviziile Ma- 
ssena și Augereau, cu brigada de cavalerie Murat. 
In total, vreo 19,000 oameni, în timpi ej armata 'lui 
Alvinzi treceă «de 28,000 oameni, lucru ce Napoleon 
nu numai că-l ştiă, dar evaluă la o cifră mult mai 
mare acest efectiv. 

Evenimentele, însă, fe succedau repede, aşa că 
Napoleon adoptă planul următor: . 

Massena să se ţină la Bassanjo până ce inamicul 
va apare, când va trebui săl se retragă spre Vicenza; 
unde să se întrunească cu Augiereau.. Vaubois să a- 
tace ; pe Davidovici, să-l respingă (spre Neumarckt, după 
care să trimită 3000 oameni ispre Vicenza, 'unde tocmai 
trebuiă să sosească și Alvinzi slăbit de marșuri; şi ide 
timpul nefavorabil. Cu aceste forțe, întrunite, Na- 
poleon trebuiă 6ă-l atace, având toate probabilitățile 
unei victorii sigure, după care, intențiunea. sa eră: de 
a urmă valea Brentei întorcându-se contra, lui. Davido- 
vici în Tiroi. , 

Alvinzi trece Piava în ziua. de 2 Noembirie. şi se... 
îndreaptă către Verona în două coloane: una sub 
Quasdanovici, spre Bassano, cealaltă sub Provera, 
spre Citadela, unde ajunge la 4 Noembrie.. 

In ziua de 5 Noembrie ambele “divizii. franceze, 
(Massena și Augereau), sunt întrunite la. Vicenza, în 
timp ce Alvinzi nu se mișcă din Bassano. 

Deși ajutorul de 3000 oameni din divizia Vaubois 
NU sosise, Napoleon. hotărăște să atace pe. Alvinzi;. zi 
care 6e găseă cu aripa dreaptă la Bassano, şi stânga * 
la Citadela. | î 

In ziua de 6 Noembrie divizia: Augereau,. pornește i 
spre Bassano, iar divizia Massena spre. Citadela, aj 

In ambele „părți lupta se angajează! în, aceiași. zi | 
şi durează până Seară, fără rezultat. Austriacii 'n/au
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putut fi scoși 'din pozițiile ce ocupau, francezii mat 
reușit “să treacă Brenta;: 

Din punct de vedere strategic situaţia lui Napo- 
seon pe. Brenta, devenind periculoasă prin faptul că 
Vaubois: fusese bătut în Tirol și Davidovici puteă 
cobori valea 'Adigelui spre Verona, căzânduri în spaie, 
Napoleon, 'a doua zi, 7 Noembrie, se retrage din nou 
spre Verona; unde ajunge în ziua, de 8. Alvinzi pleacă 
de pe Brenta în urmărirea lui Napoleon și în ziua 
de 11 ajunge la Vilanova; pe Alpon, împingând ante 
garda sa până: la Caldiero. 

Vaubois, bătut de Davidovici, fiind ameninţat a 1 
se tăiă retragerea prin Mori şi Torboli și găsindu-se 
în imposibilitate de a face față pe dreapta; Adigelui, 
se retrage spre, Rivoli' și Corona, unde ajungă în ziua 
de 8, când diviziile Augjereau și Massena, retrăgân- 
de pe Brenta, ajunseseră la Verona. 

Luptele din jurul Veronei. 

Situaţia lui “Napoleon devenise critică, având în 
faţă pe Alvinzi cu:totul superior și în spate pe Davido- 
vici cari din zi în zi puteă să respingăi pe Vaubois dih 
poziția ce ocupase la Rivoli. Profitând, de nemișcarea 
lui - Davidovici, Napoleon se hotărăşte 'să atace ina- 
nicul ce-l aveă în faţă şi care deocamdată eră cel 
mai periculos. Alvinzi, la rândul său, se hotărăște, și 
el, să'atace Verona în ziua de 11 Noembrie, ceeace 
dă loc' la o luptă de întâlnire la San-Mihail, între: 
alntegia rda acestuia, comandată de prințul Hohenzolern. 
și trupele lui Napoleon Şi în care antegiarda. austriacă 
este bătută și aruncată până în' Caldiero. P entru ziua 
următoare avantgarda austriacă este întărită cu trupe 
dinapoi și ocupă '0 poziție destul de tare, având “stânga 
pe : Caldiero și dreapta pe satul Cologmolă, 

"Napoleon dispune ca în ziua de 12 Noembrie 
Augereau să atace stânga pozițiunei la Caldiero, Ma- 
ssena să; execute o mișcare de învăluire asupra drep- 
tei inamice sprijinită pe, Cologmnola. | 

Augereau reuşeşte « să „ocupe Caldiero, în a timp ce 
Ii



69 

iMassena izbuteă să termine mișcarea sa către orele 
A seara. La această oră, însăj sosește grosul! trupelor 
lui Alvinzi şi atacă, cu două coloane pe Augereau, 
care ocupase Caldiero şi cu mna pe Massena care: 
ajunsese la Colognola. Diviziile franceze nu mai pot 
rezistă și sunt nevoite a se retrage - pe.. poziţiile din 
ajun, unde rămân pentru timpul mopței, iar a doita 
zi, 13 Noembrie, se retrag) la Verona. | 

Alvinzi rămâne, ideocamdată, pe poziţia cucerită, 

dar nu profită -de ocazia care-i dădeă o victorie sigură. 
In acest timp Davidovici stă în fața lui Vaubois, 

fără nicio încercare ca să-l arunce din poziția ce :0- 
cupă. 

Manevra dela Arcole în zilele de 15, 16 şi 17 Noembrie. 

Situaţia lui Napoleon eră foarte grea. Alvinzi su- 
perior în inumăr ar fi putut să-l atace în câmp; des= 

his cu mulţi sorți de izbândă. 
In ziua -de 13, nu ia nicio măsură. Napoleon ra- 

portează direcției statului situația grea în care sa gă- 

seşte şi cere ajutor. El, însă, nefiind omul care, să. 

aștepte salvarea dela. alţii, caută singur soluția și în- 
cepe să compenseze prin felul terenului și al mane- 
vrei Ceeace-i lipsește ca număr. | 

In consecinţă, se hotărăște a lăsă. câteva trupe. la 
Verona, cu însărcinarea pentru a ţine pe inamic în 
această parte, iar cu grosul forțelor sale să. treacă 
ca să execute o mișcare înconjurătoare pe la Ronao 
şi să cadă asupra: extremei stângi şi în spatele arma- 
tei lui Alvinzi, 

Regiunea, pe care aveă să se execute această miş- 
care, este cuprinsă între Adige şi. râul Alpon, formând 
un triunghi cu a treia latura pe șoseaua Vicenza-Ve- 
rona, pe porţiunea dela Vilanova la Caldiero. Re- 
giunea este acoperită de mlaștine şi smârcuri și nu 
poate fi traversată decât pe singurile două diguri cari, 
pornesc dela iRonco și contiuc la, Verona și la Vi- 
lanova Sa e a 

In seara de 114 Noembrie lasă pe Kilmaine în.
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Verona cu 1500 oameni, iar el cu diviziile lui “ Ma- 
ssena şi Augereau trece Adigele la Ronco, unde a- 
junge în zori de ziuă' și trece din nou pe stânga AL 
digelui pe fun pod ce-l âruncase cu 12 ore înkainte; 
de aici 'Massena este îndreptat pe digul Belfiore, iar 
Augereau pe cel care duce la Arcole. 

15 Noembrie. Alvinzi luase dispozițiuni să: atace 
direct Verona cu o parte din: trupe iar cu '0 parte să 
treacă Adigele pe la Zevio și să învălue pe 'Napo- 
leon pe care-l credeă în Verona, 

La Arcole, Alvinzi, aveă două batalioane de croaţi. 
Alvinzi, fiind informat ide apariţia francezilor spre 

dtânga sa, deși nu credeă, la început; căi poate fi 
altceva decât simplă demonstraţie, formează doluăl 
coloane: una sub Provera, se îndreaptăi spre  Bel- 
fiore ; cealaltă sub Mitrowscki, spre Arcole. 

Augereau ajunge la Arcole' şi atacă de front până 
seara, însă feste respins cu pierderi, 

Jasuși Napoleon a atacat, în capul trupelor, dar: 
nu 3, reuşit ; ; eră chiar &ă, cadă prizonier. 

Văzând imposibilitatea atacului de front, Napo- 
leon trimite o brigadă pe la Albaredo, (din josul con- 
“fluenţei lui Alpen), Ca să cadă în spatele trupelor 
inamice, dar până să sosească brigada, austriacii se 
retraseră singuri. 

In acest timp, 'Massena atacă şi: 'respingie coloana 
austriacă! ce aveă în față până; la Belfiore di Porcil, 
pe care-l ocupă și aici se termință însărcimarea sa 
pentru această zi, 

16 Noembrie.. Alvinzi, înțelegând intențiunea lui 
Napoleon, schimbă poziția către finele zilei de 15 
Lasă 6 batalioane între Caldiero şi Porcil, pentru a 
ține în loc coloana lui Massena, care ocupase Bel- 
fiore, iar Cu grosul forțelor sale ia poziție pe malul 
stângi al râului 'Alpon, între San- Bonifacio şi San- 
Ştefano. Prin nereușşita zilei de 15 și prin schim: 
barea de poziţie a armatei austriace, mișcarea încon 
jtrătoare, proectată de Napoleon. pe. la Vilanova at 
mai eră posibilă. | 

Napoleon Crede imprudent a rămâne, pentru. tim-
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pul nopţei, în jmijlocul acestor mlaştine, şi de aceea 

retrage ambele poloane pe dreapta Adigelui, la Ronco, 

melăsând pe stânga decât anteposturile. 
Dar, în timpul nopţei, primind ştirea! că Vaubois 

ma fost încă atacat de Davidovici, se hotărăște să ia 

din nou iofensiva îndreptând pe Massena spre Bel- 

fiore di Porcil și pe Augereaul spre Arcolo. 
Alvinzi, observând mișcarea de retragere a fran- 

cezilor, se hotărăște şi el să lia ofensiva ai doua zi, Cu 

două coloane pe cele două diguri. Astfel, adversarii 

se întâlnesc şi în ambele părți austriacii sunt bătuţi, 

dar rezultatul final e mai puțin favorabil pentru! Na- 

poleon. ca în ziua pnecedentăi, cări 'deși Masgena: rec 

cupă iar satul Porcil, Augereau, însă, ajungând la 

Arcole, nu reușește să treacă podul. Napoleon din 

nou se retrage pe dreapta Adigelui, așă că: situația 

rămâne identică ca cea din noaptea precedentă. 

17. Noambrie. Napoleon socotește tă inamicul tre- 

buie să fi fost sdruncinat  moralicește și materiali- 

ceşte și că o ultimă sforțare ar puteă să ducă la 

desnodământ final şi avantajos francezilor. Sie imai 

impuneă sforțarea aceasta, căci, din oră, în oră, puteă 

să-i vină ştirea că Vaubois a fost respins de Davido- 

vici, la Rivoli şi Corona, şi în acest caz spatele: i-ar 

îi fost amenințat. 

Napoleon proectează din nou mișcarea înconju- 

vătoare, însă pe o scară! imai imică și anume: 

Massena, cu io semibrigadă, va înaintă din nou 

spre Porril, cu însărcinarea de a se opune coloanei 

austriace, care tar înaintă pe acest dig; către Ronco, 

iar o altă semibrigadă, condusă de generalul . Ro- 
pert, trebuiă să înainteze spre Arcole 

Divizia Augiereau și cu trupele disponibile să treacă 
Alpon pe un pod aruncat aroape de confluența; cu: A- 

digele și să îndrepte atacul, în câmp; deschis, asu- 

pra. aripei stângii inajmice care se găsea. în aer. 
In acest timp, garnizoana din Legnago, compusă 

din două batalioane, patru tunuri și 200 călăreți, a-
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veă ordinul să treacă Adigele și înaintând spre nord 
să cadă în spatele aripei stângi a lui. Alvinzi. 

Alvinzi, fiind convins că Napoleon se! retrage. spre 
Mantua, ia ofensiva. pe cele două, diguri, către Ronco 
şi se întâlnește cu semibrigadele diviziei Massena, 
care înaintau spre Porcil și Arcole. Antegardele aus- 
triace sunt bătute și aruncate înapoi. Ambele semi- 
brigude franceze înaintează pe digurile respective, dar, 
lovindu-se 'cu girosul forțelor austriace, suni respinse: 
până spre 'Ronbco. 'Aci, fiind întărite cu trupe de re- 
zerva diviziei care rămăsese la bifurcația digurilor, 
emibrigada despre Porcil, aruncă din nou pe au- 
striaci înapoi, fceeace avi loc și spre Arcole pe 'la 
orele 2. “ | 

În acest timp ;A'ugiereau trecuse râul Alpon și se 
păseă desfăşurat, cu stânga, pe acest râu, având în 
faţă grosul trupelor lui Alvinzi, a cărui aripă dreaptă 
eră sprijinită pe Arcole, iar stânga: în câmpia des- 
chisă către satul Bonaldo. . | 

Augereau înaintează şi pronunţă atacul asuzra a- 
ripei stângi inamice. In acest timp apare și garnizoana 
“din Legnago tcătre extrema stângă a frontului de Inptă 
austriac. Această apariţie, neașteptată, cât și faptul” 
că trupele austriace -se găseau in poziţie defavora- 
bilă şi erau sleite de oboseală, determină că Alvinzi 
e nevoit să bată în retragere către Vilamova. 

Massena trece Alpon, și urmărește pe Alvinzi, în 
retragerea sa, spre Vilanova. 

Noaptea, diviziile Massena şi Augereau  bivua- 
chează între 'Arcole şi San-Gregorio, austriacii la 
Vilanova. 

| Pierderile austriacilor, în aceste trei zile de luptă, 
se ridică la 4000 morţi şi aproape tot atâția prizo- 
nieri ; ale francezilor 200 morți și 900 răniţi 

Napoleon contra lui Davidovici. 

Davidovici, care stătea de aproape opt zile în faţa 
lui Vaubois la Rivoli, se fiotărăște să atace chiar în 
ziua de 17 Noembrie.
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Vaubois este bătut şi aruncat prin Busolengb-Casr 
“telnuovo-Peschiera înapoia lui Mincio. 

Napoleon, văzând 'că Alvinzi continuă a se retrage, 

*rimite în urmărirea sa numai trupele de icavalerie, iar 

el, cu cele două divizii, pleacă imediat contra! lui Da- 

vidovici. Trimite pe Massena spre Vilanfranca, ca să 

“se întrunească cu Vaubois, iar Augrereau, este îndreptat 

prin Verona, pe stânga Adigelui, către Dolce, pentru, 

a tăiă retragerea lui Davidovici, care se găseă “la 

Castelnuovo . 
Davidovici, auzind de retragerea lui Alvinzi, ia 

lispozițiuni de retragere înainte ca mișcarea. lui Aur 

gereau să fie executată. Massena, unindu-se cu Vau- 

“bois, se îndreaptă ispre Castelnuovo și, în apropiere 
“de Canpana, ajung! ariergarda lui Davidovici pe care 

0 atacă și respinB 
Alvinzi văzând că. este slab urmărit, se întoarce 

Înapoi în ajutorul lui Davidovici 
Napoleon' revine, în ziua de 20, la Verona, ceeace 

face pe Alvinzi a se retragă înapoia Brentei. și „astfel 

se isprăveşte şi această a treia; încercare ă Austriti 
de a despresură Mantua, 

Wfiirmser încearcă, în ziua de 23 Noembrie, să 
execute o eşire, dar nu reușește. 

In 'urima acestei campanii, trupele franceze! iau ur- 

mătoarele poziţii pe cari rămân până la finele lunei 

Decembrie.. - 
Massena la Verona, Augereau la Legnago; ge- 

neralul Joubert, care înlocuește pe Vaubois, (judecat 

de Napoleon incapabil de a comandă o divizie), la 

. Rivoli. Serurier, Sare înlocuește pe Kilmaine, bolnav, 
ia comandă corpului de învestire. Divizia Rey ia po- 

ziţia la Brescia și o brigadă, (Victor), la Castel. 
muovo. : 

Observațluni și învățăminte asupra primei ofensive 
a lui Alvinzi. o 

'a) Inaintarea, pe două coloane, în prima ofensivă 
a lui 'Alvinzi, a fost io consecînță fatală a : dispărţirei
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celor doi sâmburi fai armatelor lui Wiirmser rămași 
din a doua ofensivă a lui în Friu/ şi “Tirol. 

Din această înaintare puteă să nască! o învăluire 
strategică a armatei lui Napoleon, sau o concentrare 
a celor două coloane şi apoi: o bătălie decisivă. 

O linie strategică: duce la rezultate strategice, când 
“Aidversarul nu este un Napoleon, cu o cencepţie genială 
și o energie fără precedent. | 

Singurul plan care ar fi putut duce, mai repede, 
la rezultate pozitive pentru Alvinzi, nu eră altul decât 
o imare bătălie decisivă, dată cu toate forțele! de care 
dispuneă, 

Această concentrare s'ar fi putut face. astfel: Da: 
vidovici puteă, după ce a respins pe Vaubois până! 
la Roveredo, să lase în această parte miliția. de tiro- 
lieni de care dispuneă și o. mică parte dim trupele 
regulate, iar cu restul forțelor, (15,000 oameni) , să se 
cabată pe valea 'Brentei ca să se întrunească cu Ale 
vinzi la Baissaino, ocupat, în adevăr, de iMassena!; 
dar care sar fi retras imediat, cum a și făcut, deal 
teri, la apropierea lui Alvinzi. 

Alvinzi air fi dispus de o armată de 43—45,000 
oameni, cu care ar fi continuat marșul spre Verona, 
direcț contra lui Napoleon, care nu dispuneă decât! de 
două divizii cu un efectiv total de 19.000 oameni, 
cu cari eră forțat să primească bătălia ce i-o. impu- 
meă adversarul, în vreme ce Wiirmser ar fi încercat 
să rupă blocusul și să execute o eșire din 'Mantua. 

Dacă Napoleon, văzând inferioritatea în care se 
bărseă, mar fi primit bătălia „atunci 'singura soluție, 
pentru el, nu mâi eră alta decât ai se “retrage înapoia 
lui Mincio și, în acest icaz «garnizoana din Mantua 
eră scăpată dela Sine, căci desigur sar fi retras și cor- 
pul care ţineă blocarea, De aci în colo, prin funireăi 
alrmatei lui Alvinzi cu Wiurmser, afacerea se ușură 
şi Napoleon mar fi întârziat a mai rămâne multă 
vreme nici înapoia lui 'Mincio. 

b) ln strategie ca în orice acte de voinţă, sunt 
cazuri când 'un plan nereușit, nu trebuie să! încăpăţi- 
meze pe învins pentru a persistă în el, dan nici nu
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trebuie să-l facă a renunţă la încercări în altă idi- 
recție. 

Napoleon își propune să țină în loc pe Davido- 
vici, cât mai mult posibil, că să poată isprăvi întâi 
cu Alvinzi, după care să se, întoarcă pe valea “'Brentei 
asupra celui dintâi, repetând astfel manevra! contra 
lui Wiwrmser în sens invers. 

Imprejurările însă-i sunt defavorabile, :adică nw 
obţine victoria asupra lui Alviuzi 

Nereușind atacul asupra lui Alvinzi, şi primind, î în 
acelaşi timpi Ştiri nefavorabile dn Tiirol, Napoleoni 
schimbă, imediat, planul său și se retrage spre Ve- 
rona. 
„De aci vroeşte să trimeatăi pe Massena în: ajutor 
lui Vaubois, care fusese Dătut în; trei rânduri; de cățre 
Davidovici ; dar, văzând, în cele ldin urmă, ezitarea, 
acestuia, revine asupra hotărârei sale și caută iar să 
rezolve afacerea lui Alvinzi. Nici de astă: dată, însă, 
mu reușește în hotărârea sa și atunci singura solu- 
țiune pentru un alt general, ar fi fost să se .retragă 
înapoia Iui Mincio. 

Napoleon ştie, însă, că legile războiului sunt în- 
fluențate de nenumărați factori. eprevăzuţi și ca a- 
tare soluţiile unei probleme de război nu sunt iden- 
tice în orice loc şi orice timp. În consecință, inereul 
şind lupta în jurul Veronei, la: 11 Noembrie, el gă- 
seşte o “altă soluţie în „manevra dela Arcole”, unde ; 
în fine, are loc desnodământul întregii afaceri. 

c) Din cauză! că Napoleon a schimbat, imediat, 
planul de operație, după nereușita contra lui Dăvido- 
vici, se tragie următoarea învățătură, pe care: stra- 
tegia o recomandă: Un proect de operajie- nu poate 
prevedeă decât evenimentele până. la prima. ciocnire, 
toate celelalte proecte suferindi modificări, reese că 
este mai b ine să nu fie, făcute, 

d) Comparând cazurile şi învățăturile dela; punc- 
tele b și c cu preoctul de poeraţie al germanilor, în 
războiul cel mare din 1914—1918, me putem în» 
trebă: încăpăținarea lor de a peraistă în același scop
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și acelaș” plan, după înfrângerea. dela Marnă, nu le-a 
fost fatală?! | 

A DOUA OFENSIVĂ A LUI ALVINZI. 

Situația politică și militară. “Timp de o lună și 
jumătate Napoleon se ocupă exclusiv cu administrațiă 

'si partea plolitică a statelor din Italiă de nord. 
Deși Napoleon avusese succese aci, totuși, închee- 

rea unei păci, sau cel puţin un armistițiu, pentru un 
“timp oarecare, eră dorinţa: atât a' guvernului francez, 
cât şi aproape a întregei opinii publice din Franţa. 

Directoratul francez trimite un delegat în Italia 
„cu împuternicirea de a merge la Verona și â începe - 
pegiocierile pentru încheerea unui armistițiu, care însă 
ma reușit, deoarece Austria a declarat că nu recu- 
noaște republica franceză, deci nici. pe delegatul ei, 

In acest timp, Alvinzi desfășură, în Friul, mare 
activitate, pentru a-și reorganiză armata ca să ial din, 
nou ofensiva. | | 
„ La începutul anului 1797 Alvinzi dispiineă de o 
armată d'e 45,000 oameni. | 

Alvinzi adoptă următorul proect: Operaţiile prin- 
cipale să aită loc ntre Adige şi lacul de Garda, 
iar în câmpie, spre Legnagio și Verona, cele secun- 
dare. Deci două coloane.separate. | 

Coloana principală, de 30,000 oameni, sub co- 
manda lui Alvinzi, să coboare dela; Roveredo pe va= 
lea 'Adigelui, și să aface pozițiile franceze dela Co- 
rona și Rivoli, dupăi care să se îndrepte direct spre 
Mantua. - | Ă 

Coloâna secundară, de 15.000 oameni, împărțită 
în două coloane: prima de 6000 oameni, sub Baja- 
lich, să înainteze dela Bassano, spre! Veronă, iar cea+ 
laltă, sub Provera, (9000 oameni), să se îndrepte, prin, 
Padua spre Legnago, cu misiuni de demonstrație care 
să-l facă pe Napoleion să şi concentreze forțele pe A- 
dige inferior și astfel să înlesnetască înaintareâ co- 
loanei principale. |
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Wiirmser fusese. încunoștiinţat că în curând va 

primi ajutoare și să prelungească, deci, cât mai mult - 

posibil rezistența în IMantua, iar după, ce va fi ideblo- . 

căt să se îndrepteze spre sud în statele. Papale unde 

să întărească şi să organizeze trupele. 

La începutul lunei lanuarie 1797, armata! lui Al- | 

vinzi aveă cartierul general la Roveredo, iar cele două 

coloane secundare, respectiv la Bassano şi Padua. 

"“ Nappleon mai |primise, ca; ajutoare, două semi- 

biigade de infanterie şi un regiment de. cavalerie, 

în “total 7000 loameni, ridicând efectivul la 46 mii 

oameni, din gari 2000 se găpeau. la Bolonia spre 

Statele Papale, sub Lannes, iar restul. împărțit în cinci 

divizii comandate și repartizate astiel: 

Divizia Joubert, (fosta Vaubois), la Rivoli şi Bu- 

ssolengo ; divizia Rey, ca rezervă la Dssenzano ; di- 

vizia Massena, la Verona; divizia Augereau, la Leg- 

nago; Serurier, (care înlocuise pe Kilwmaline), tinea 

blocosul Mantuei. O .rezervăi a corpului de blocare, 

sub Victor, la Goito. | 

Rivoli. 

'După proectul şi ordinele de operație ale lui Na- 

poieon, Provera trebuiă să se găsească la Legnago, în. 

ziua de O Ianuarie, şi să pronunţe atacul contra -tru- 

pelor franceze, ce le-ar fi- avut în faţa sa, la 12; 

Bajalicli trebuia să apară în fața, Veronei, ian a doua 

zi. 13 Xanuarie, Alvinzi aveă să atace pe Joubert ila 

Rivoli. | ia 

"Antegiarda lui Provera, în ziua de 8, se anga- 

jează cu trupele înaintate ale -lui Augereau, la Bevi- 

lacqita, după care bivuachează lă Montagnana, și ră- 

mâne până la 13 Ianuarie fără a imai încerca un alt 

atac. 

oameni. ce să grăseă în Boloniaj sub Lannes, către:RO- 
“Napoleon, trimite imediat detașamentul de 2000: 

vigo, în ajutorul lui 'Augereau, iar el pleacă la:Ve . 

hona. -.. . - 
i 

Bajalich, în ziua, de 11 Lanuarie, ajunge. la: Cal:
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dliero și la! doua zi atacă trupele franceze la Sân 'Mi- 
Chael, însă este bătut și nevoit a se retrage la Cai- 
idiero. gt 

*Trecuse patru zile de când coloana. Provera nul se 
mai mişcase dela Montagnana. 

“La atacul coloanei Bajalich asupra Veronei, âsis- 
tase și Napoleon și văzuse că nu are înainte decât, 
un detașament slab, 'Toate acestea, precum și oare- 
care informațiuni primite, îl pun în! poziţiune să ghie 
chească planul austriacilor şi să deducă că spre Co- 
rona trebuie îndreptată prima, lovitură. 

Odată hotărât să atace pe Allvinzi, Napoleon dă 
numai următoarele ordine pentru mișcările și situa 
țiunea generală: 

In consecință, în această zi, rezervai lui Victor 
dela Goito și a lui Rey dela Desenzano, să plece res- 
pectiv spre Villafranca. "unde va primi ordine ulte- 
rioare” şi celaldoilea la Castelnuova, „unde va găsi 
un adjutant de stat-major craejl va, conduce la'ordinea 
sa de bătae”. 

Massena, lasând idouă semibrigade îni Verona, să 
să plece cu restul de trei semibrigade „pentru a în- 
tări stânga lui Joubert”, care primise ordin să re- 
ziste şi să se țină lu ionice preț pe poziţiunea. dela: 
Rivoli, către care pleacă și Napoleon! înaintea lui. Ma- 
&sena. 

Augereau Să rămână la Legnaigo ca să ţină] în loc 
pe Provera. 

Alvinzi, ştiind pe Napoleon la Bolonia, hotărăşte 
să atace nepede pe Joubert până te nu va; primi a- 
juttioare, 

Pentru acest atac în ziua de 11 Yanuariei se puine 
în marş pe valea Adigrelui în şase coloane: 

Coloana no. 1 extrema dreaptă, să înainteze pe 
la vest de Montebaldo prin Lumini și să cadă în spar 
tele poziției dela Corona. | 

“Coloana no. 2 şi 3, (Liptay și K'oblos), să atace 
poziţia de front. 

Coloana no. 5 urmatăi de a 4-a, ca rezervă a: 
se îndreptărdirect asupra poziţiei dela Rivoli:
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Coloana No. 6, înaintând! pe stânga! Adigielui, să 
cadă în spatele poziţiei. | 

La 12 Ianuarie, coloanele 1, 2 și 3 atacă: poziția! 
dela Corona, dar atacurile, fiind descusute Și coloa- 
nele întâmpinând (greutăți de marș și de legătură nu- 
mai coloana a, treia atacă de front pe Joubert, care 
rezistă toată ziua: In timpul nopței, însă, Jouberti se 
retrage la Rivoli, unde rămâne toată! ziua de 13 aşi- 
teptând ordin dela Napoleon. 

Joubert, neprimind niciun ordin și văzându-se a- 
menințat fdin toate părțile, luase dispoziţii să se re- 
tragă, dar, spre seara de| 13 primind ordinul lui Na 
poleon să ţină, Cu ioricei preţ, la Rivoli reocupă. din: 
nou poziţia de dinaintea: localităței Rivoli. . 

Alvinzi pierde. ziua de 13 tu luarea dispoziţiunilor 
pentru atacul pozițiunei dela Rivoli. 

Dispoziţia genenală a, trupelor inamilce se găscă ast- 
fel în ziua de 14: A 

Coloana 1, (Lusignan), spre Lumini, cu însărei- 
marea de a înaintă pe valea; pârâului Tasso; spre Affi, 
căzând, fistfel, în spatele poziţiei dela Rivoli. Co- 
loana 2, (Liptay), spre Caprino, cui însărcinarea de a 
atacă stânga platoului Rivoli. Coloana 3, (Koblos), 
se găseşte lângă San-Giovani trebuind să! execute a- 
tacul de front asupra; platoului. Coloana 4, (Ocs= 
Fkay), urcase pe creasta masivului 'Monte+- Magnone, 
în kdirecțiunea capelei San-Marco, în ajutorul; coloane» 
lor 2 și 3. Coloana 5, (Quagsdanovici), care cuprinde 
artileria, cavaleria și toate bagajele, înaintate până 
în fața defileului Osteria; dela 'Dogana, eșelonată lângă 
Fătunul Incanale. Coloana 6, (Wiukasovici), pe! stânga 
Adigelui, înaintând spre fortul Chiusa. 

Divizia Joubert, ocupase platoul cu trei semi- 
brigade între Sarpele şi Pozzolo. 

In noaptea de 13 spre 14 Ianuarie, Napoleon so- 
seşte la Rivoli, şi, după! ce recunoaşte, de pe înălțimi , 
diferitele coloane inamice ale căror focuri de bivuac 
se observau din Idepărtare, ordonă geieralului  Jou- 
bert a lăsă numai o semibrigadă înaintea defileului
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Osteria, iar cu: două] să: se arunce asupra coloanei 4 .. 
și să reocupe capela San-Marco 

In zori de ziuă, Joubert, fără multă greutate, reo: 
cupă San-Marco. 

In acest timp sosesc, însă, coloanele 2 şi 3austriace 
și o luptă violentă, se angajează, până la orele. 10 
“limineața, când stânga franceză, fu înfrântă şi arun- 

„cată înapoi. La această oră soseă, pe -câmpul de bă 
tălie, divizia Massena, care plecase dela Verona din 
ajun la 5; ore seara. 

Napoleon trimite o semibrigadă din această divizie 
“ca să-i acopere stânga, unde o lasă ca. rezervă, la, 
Rivoli, iar ku a treia, se aruncă în ajutorul; stâingrei 
lui Joubert și respinge coloana a doua austriacă, (Lipr 

„tay), restabilind lupta. în această parte. 
La aripa dreaptă franceză, coloana 5-a austriacă, 

(Quasdanovici), ajungre în fața semibrigadei din: di-. 
vizia Joubert, ce ocupă defileul Osteria. 

Semibrigada franceză se aruncă asupra câpului, co- .. 
|ioanei austriace, care abia începuse să debușeze şi o 
respinge peste grosul coloanei, strânsăi în defileu. O 
şarjă, executată de 300 călăreţi, complectează victoria ; 
iar focurile unei baterii, de 15 piese, ce se glăseă pe 
platou, pune în cea mai imra€ dezordine întreaga. co- 
loană, aruncată pe detileu peste cavaleriay €i proprie, . 
peste artilerie și trăsurile de bagajă, fără a fi putut 
să se desfășure pentru luptă. | 

La această oră, centrul şi stânga lui Alvinzi erau. 
complect bătute, ' 

Dreapta austriacă, (coloana Lusignan), fără să 
știe, exact, ce se petrecuse pe restul câmpului! de bă- 
tălie, ajunsese la Affi, unde Napoleoni îi face faţă cu 
cinci batalioane, întărite cu o baterie de 15 piese 
luată din rezerva generală, în timp ce rezerva dela 
Desenzano, sub gieneralul Rey, soseă tocmai în a-. 
cest moment, căzând în spatele coloanei austriace. In- 
treagă această coloană! este distrusă, şi făcută prizo- . 
nieră, nescăpând, lin: ea, decât comandantul cu câţiva : 
oameni. | 

„Această bătălie fu cea mai mare! înfrângere ce su-



81 

feriră austriacii în cursul campaniei din Italia şi cea mai 
strălucită victorie a lui Napoleon, îni care Alvinzi ră- 
măsese numai cu 12,00/0 oameni, restul; fiind morţi şi 
fugiţi şi 13,000 prizonieri. 

Napoleon, primind ştirea că Provera. trecuse A- 
digele, pe la Anghiari, lasă pe Joubert, întărit cu 
rezerva lui Rey, să complecteze victoria a doua zi; . 
iar el pleacă, chiar în facea noapte, spre Mantua., şi 
dă ordin lui Massena să-l urmeze! cu divizia spre: 
Vilafranca. A doua zi, 15 Ianuarie, Joubert înain- 
tează şi atacă din nou pe Alvinzi. Rezistenţa austriu- 
cilor îu însă foarte scurtă în faţa atacului trupelor 
franceze, trupele austriace, covârşite de oboseală şi 
demoralizate, se retrag în cea mai complectă dezor- 
dine în toate părţile. “ 

Operațiunile contra lui Provera. 

__ După patru zile de neacţiune, în ziua de 13 la- 
huarie, Provera e phme în marș şi ajunge, seara; 
în Anghiari, (ceva 'mai la mord de Legnalgo), unde 
aruncă un pod şi trece cu întreaga sa coloană, îna- 
inte ca generalul Guyeux, care se găsea mai apropiat 
de acest punct, să fi putut să-l impedice. 

Provera lasă! o ariergardă, de 1500; oameni, cu 14 
piese, ca să apere podul, iar el, cu restul coloanei, 
se îndreaptă către Mantua 

Augereau pleacăi în ziua, de 14 spre Anghiari și 
înconjoaiă ariergarda lui Provera și o forțează a de- 
pune a:mele, dă foc podului şi apoi ia dispoziţii 
să se îi.ărească, pentru cazul cândi Provera. sar re- 
întoarce spre Anghiari 

Provura ajunge în ziua de 15, la amiazi, în: faţa 
de San Gzorgio, ocupat de 1200 francezi, iar în di- 
“mineaţa de 16 hotărăște să atace pe Serurier la Fa- 
vorita în care timp: Wiirmser să încerce o eşire în 
această parte. 

In acest timp Napoleon, ajunge la Vilafranca, ia 
de aci rezerva lui: Victor de 2000 oameni și în seara, 
de 15 sosește la Roverbela.
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Dar, în ziua de 16, sosește Napoleon cu divizia 
'Massena și rezerva: lui Victor şi forțează! pe Provera 
să depună armele, în timp, ce Wiirmser este nevoit a 
se retrage în 'Mantua. 

Astfel și această din urmă întreprindere a austriaci- 
cilor, de a deblocă Mantua, se termină! prin cea mai 
strălucită victorie ia, lui Napoleon și cea mai com- 

„plectă înfrângere ce suferiră austriacii. 

Observaţiuni şi învățăminte asupra ofensivei a doua 

a lui Alvinzi. 

a) In strategie, ca în orice activitate reală, unde 

rezultatul se vede îndată după acțiune, succesul, pentrit 

părțile pregătite şi conduse la fel, trece de partea 

celui mai energic şi mai rezistent. 

Operațiunile de opt zile contra ofensivei! a doua: 

a lui Alvinzi, sunt exemplul cel mai clasiv pentru in- 

troducerea acestui aidevir 
Napoleon, care la Balonia în ziua de 10 lanuaă- 

rie, primeşte primele știri asupra apariţiei, lui Provera 

spre Legnago. (In ziua de 11 pleacă la Roverbela, 

“unde dă instrucțiuni lui Serurier pentru cazul când aus- 

triacii sar îndrepta spre Mantua şi de aci pleacă la 

Verona, unde ajunge a două zi la amiazi, tocmâi 

când: trupele înanitate ale lui Masena, se angajase cu 

coloana lui Bajalich. EI face, astfel, 140 km. în 30 

ore şi conduce lupta din jurul Veronei. A' doua zi, 

13 Ianuarie, ora 5 seara ;plecăi lă Rivoli, unde a» 

junge la ora 2 noaptea, după care parcurge tot câmk 

pul de bătălie, recunoaște, la, lumina: lunei, dispozițiile 

lui Alvinzi, dă ordinele pentru lupta de a doua zi 

și în zori de ziuă începe lupta care durează—sub! 

conducerea sa personală—până seara, când, primind 

știrea că Provera a trecut Adigiele, pleacă imediat spre 

 Castelnuovo, unde ajunge noaptea târziu și după ce 

trimite instrucţiunile” sale lui Augereau, porneşte din 

nou și ajunge la Roberbela în dimineaţa de 15. Toată - 

ziua de 15 se ocupă cu adunarea rezervei Victor şii 

diviziei Massena falre-l urmă, iar seara pleacă spre
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Favorita, unde ajunge în timpul nopţei şi: a:: doua, za 
conduce "!upta din jurul acestei localități. i 

Pe lângă avantajul material adus de Napoleon prin 
prezența sa la toate luptele petrecute în opt zile, e- 
nergia și rezistenţa, fără seamăn, arătate de ef ridică 
moralul trupelor până la fexaltare. Era deajuins că! Năd- 
poleon să apară înaintea trupelor sale şi prin! sugies= 
tie se transmitea, întregi suflări, convingerea că tre- 
buie să învingță. Astfel se explică rezistenţa trupelor 
sale şi nepăsarea cu care înfruntau moartea. 

b) Dela caporalul care instruește grupa lui în timp 
de pace și o conduce în timp de război pân ă la cel 
mai înalt comandant are de “tras, de aci învăţătura: 
că nimic nu se mai poate obţine, "mai ales astăzi, 
dacă cei pe care îi învăţăm și îi conducem, nu ne 
are între ei în orice moment. - 

c) Un alt exemplu de rezistenţă este cel dat de 
către divizia Massena. Divizia lui, care dă bătălia 
din juiul Veronei, în ziua ide 13, pânăl la ora 2 după 
almiazi, se pune în' marş: spre Rivoli la ora 5 ace- 
iaşi zi; menge toată ndaptea, barcurgând' 25 km. şi 
a doua zi la ora 10 dimineața ajunge pe câmpul de 
bătălie 'unde intră direct în luptă, după cei o singurăj 
oră se repauzase în satul Rivoli; luptă: toată ziua 
de 14, iar în/ Zaui următoare, 15 Ianuarie dimineața 
pleacă din nou prin Casteinuovo şi “Roverbeia - la 
Favorita unde ajunge în zori de ziuă “și ia. parte 
la această bătălie, după ce parcurse 50 km. Astfel, 
în 60 de 'ore această Klivizie parcurge 75 km. şi dă 
trei bătălii. i 

d) Pianul celei deadoua ofensive a iui Napoleon, 
m'a fost rău cai -concepţie, însă execuțiunea nu: eră 
nici capabilă să execute asemenea plan 

Provera. apare în Legnago. în ziua de 8 lanuarie 
și după un angajament cu anteposturile lui Augereau, 
bivuachează la 'Montagnana, unde rămâne nemişcat 
până la '13 T aniuarie, cârd: se “hotărăște, în fine, să 
treacă Adigtele și la 15 lajunbre în fața Manţtuei. 

- In acest timp Napoleon dăduse bătălia dela Rivoli
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și a putut să se întoarcă spre Mantua asupra lui 
Provera. “fa al 

Fie că Provera a crezut că are în fața sa grosul 
armatei franceze, fie că nu era energic, fie că a a- 
vut alt plan de atac, faptul este că! întârzierea de 
5 zile a fost în avantajul lui Napoleon. | 

Inaintarea lui Napoleon spre Roma. Căderea 
Mantuei. Pacea. 

După înfrângerea lui Alvinzi trupele auustriace 
se. retrag, pentru reorganizare, în munții Tirolului şi 
în Friul. 

Napoleon ia măsuri ca să arunce din Italia de 
mord cele din urmă| rămăşiţe” a Je trupelor austriace 
până dincolo de Piava. 

După, înfrângerea lui Alvinzi trupele austriace 
respinse, iar generalul Joubert „cu divizia! sa, sporită! 
Ja 10,000 oameni, și având încă sub iordinile sale di- 
vizia Rey, (5000 oameni), şi o a treia divizie, (4 
mii oameni), înainteazăi spre nord către :Trenta şi ia 
pioziție pe Avisio, între Segionzano și! Lavis, unde. se 
stabileşte la .finele lunei lanluarie. 

Tot către această dată Massena ajunge la Bassans, 
de unde înaintând prin Primolano la Feltra, aruncă 
restul trupelor austriace cari se retragi dincolâ' de 

* Piava, iar Augiereau se instalează la Trevis. 
După ce Napoleon s'a asigurat în nordul Italiei, 

hotărăște să termine chestiunile cu Papa, care, deşi în- 
cheiase armistițiul, se obligase să înceapă tratâtivele 
de pace, totuşi diuceă! o politică echivocă în avantajul 
curței dela Viena. 

Napoleon scrise ministrului plenipotențiar de pe 
lângă Sf Scaun, să rupă relațiunile diplomatice şi 
să părăsească (Roma, iar pe de altă parte, dă ordin 
igeneralului Victor să plece spre Bolonia; cu 4000 oa- - 
meni, de tunde, întrunindu-se cu divizia formată! de 
italieni, (5000 oameni, sub comanda generalului: La 
hoz), se îndreaptă spre sud şi, la 2 Februarie, ajungi 
la Imola în faița trupelor papale, cari, în număr, de
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6—'1000 oameni, se găseau în poziţie pe dreapta! râu» 
lui Senio. Lupta nu durează decât o oră, în care 
timp, imare parte din aceste trupe sunt făcute prizo- 
niere, iar restul scapăl răspândindu-se în dezordine.. 
Francezii ocupă Faenza;, apoi, înaintează spre sud. prin 
Tolentino şi (ajungi până la trei zile de marş la, 
'Roma. 

Papa cere pace. Napoleon o primeşte şi trătătul 
de pace este încheiat şi semnat la “Tolentitno, în iziua 
de 20 Februrie1), 

In acest timp, în Mantua terminându-și proviziu- 
nile Wiurmser capitulează la 2 Februarie. Toată gar- 
aizoana care se urca încă! la 20,000 oameni, fu con 
siderată ca prizonieră?). ” 

Prin capitularea Mantuei, se pune capăt campa- 
niei din Italia de nord, darj se conlinuă| cele din Ti 
rol contra arhiducelui Carol. 

IV. 

OPERAȚIUNILE CONTRA ARHIDUCELUI CAROL. 

Situaţia politică şi militară. 

Austria, atinsă în prestigiul ei prin înfrângerile 
din ltaiia, nu puteă să: înceteze, războiul înainte ide 
a fi făcut cea din urmă sforțare cu cele din urmă 
resurse ce i-ar fi mai rămas. 

Astfel, în lanuarie şi Februarie 1797, pentru a 

gasea oară, armata de Italiă își spori efectivul, [ă- 
50,000 oameni, adunată în două grupe: 

a) Armata de Tirol, 24.000 oameni sub comanda 

  

i) Papa cedaază Avignon, Bolonia, Ferara şi România. Se obligă 

să licenţieze, în cinci zile, toate trupele și să plătească 12 milioane, 

stipulate prin armistițiul dela Bolonia, plus încă 15 milioane. 

2) In consideraţiunea vârstei şi trecutului iui Wiirmser, Napoleon 

îl lasă liber să iasă din Mantua cu tot statul său major, cu 200 -oa- 

meni de cavalerie, 590 de infanterie şi şase tunuri cu cari mareşalul 

Wiirmser se întoarse in monarchie urmând itinerarul Porto-Legnago, 

Padua, Trevis, ce i se fixase prin condițiunile capitulaţiunei.
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lui Laudon și Kerpen, însărcinată să treajcă Ti irolul, 
și concentrată înapoia râurilor Avisio şi Nos. 

b) Armata de câmpie, înapoia râurilor Piava, (10 
mii oameni), şi 'Tagliamento, mai jos de Gemona, 
(17,000 oameni ). La aceste forțe se mai: adaogă 6 
divizii din armatele dela Rin, cari urmau să sosească! 
ceva: mai târziu pe teatrul de operaţii. 

Comandamentul superior tu încredințat arhiduce» 
lui Carol, care se ilustrase în campaniile din Germa- 
nia și care adoptă următorul plan: 

Să ge păstreze detensiva în Tirol şi să! se ia 0- 
fensiva în Friul. 

Arhiducele Carol nu întreprinde repede planul 
său şi dă timp lui “Napoleon; să ia ofensiva. | 

Napoleon, aflând toate proectele arhiducelui Ca- 
roi şi fiind informat de adunarea; trupelor austriaca 
în Tirol. trimite ordin lui Joubert, care se găsea pe 
Avisio, că dacă wa; fi respins din pozițiile: ce ocupă. 
să se retragă treptat spre 'Torbole şi Mori şisă în- 
târzie, cât 'mai mult posibil înaintarea austriacilor, 
pentru a da timp Idiviziilor de ipe Brenta să le cadă 
în spate. 

Către începutul lui Martie, văzând! căl nu se pro- 
duce mişcarea ofensivă în Tirol și că din contră isg 
loncentrează forțe „mai numeroase în Friul, Napo= 
leon schimbă planul și hotărăște săi se interpună între 
arhicducele Carol şi grupul din “Tirol şi apoi să; ise 
aruace asupra celui dintâi. 

La această dată efectivul armatei franceza se ridi- 
case la 70,000 oameni, cu diviziile Delmas și Berna- 
dotte, ce fuseseră trimese dela arinatele de Rin şi 
Meuza ocupau următoarele pozițiuni: Massena la Bas- 
sano, Serurier la Asolo,/ Guyeux (fosta Augereau) la 
Castelfranco, Bernadotte la Padua, Joubert,. Dermas 
şi Baraguey d'Hilliers sub comanda li Joubert în: 
Tirol pe Avisio. 

“In vederea planului de mai sus, Joubert primește 
noui instrucțiuni prin cari i se prescria căi în caz 
când austriacii ar hră ofensiva în Tirol, să se retragă, 
încet, rezistând pe orice poziţie favorabilă ar găsi, 
până ia Cetelnuova și chiar spre Mantua, în caz
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de absolută necesitate. In caz când austriacii nu vor 
ataca prin această părte, ceeace este probabil, Jou- 
bert va trebui să.ia 'ofensiva spre Botzen de unde 
Napoleon îl va chemă spre Vilach. 

Operațiunile din Friul. 

In ziua de 10 Martie, Napoleon ia ofensiva cu 
cele patru divizii ce le iare între Piava; şi 'Brenta.. 

Massena, protejat, la stânga, de divizia Baraguey , 
fiind însărcinat de a se înterpune între arhiducele 
Carol şi: grupa de forțe din Tirol, ajunge, în 
ziua de 12 Martie, la Feltra și Beluna. In aceiașii 
zi Guyeux și Serurier trec râul Piava, şi se adună 
in seara de 13 la Congeliano. . - : 

Trupele austriace se retrag și ajung! în seara de 
13 Martie înapoi la Tagliamento dela San-Daniel la 
Latisano cu centrul la Codroipo. 

In aceiaşi zi, iMaissena, după oarecare lupte, cu. 
succes, se pune în marş prin Seravalee, spre Sacile, 
pentru. a atinge Tagliamento, conform. instrucțiunilor 
lui Napoleon.” - Da | 

Napoleon hotărăște să dea o bătălie decisivă pe 
Tagliamento. | 

Im acest scop IMassena e chemat în ziua de 15 pe 
Tagliamento, iar. celelajte divizii sunt adunate, ast- 
fel căi în seara acestei zile se găsesc formând o sin- 
pură massă și jocupând 'următoarele localități: Gu- 
yeux la Pardenone, Serurier la Belvedere (ceva mai 
la sud ide Pradenone), şi Bernadote la Sacile). 

Massena, neputând sosi în ziua de 15, Napoleon 
hotărăște bătălia-cu cele trei divizii de cari dispunea, 
pentru ziua de 16, astfel; | 

Diviziile franceze se pun în marș spre Valvasone, 

- cu Guyaux la aripa stângă, Bernadote la aripa dreaptă, 

iar Serurier. ca rezervă gienerală în urma aripei drepte. 
Lupta de artilerie începe de dimineaţă și dureazăi 

până la 3 ore după amiazi „când francezii încep: să 

treacă Tagliamento. 
Austriacii, după lo rezistență, care durează până. 

seara, se retrag. | | 
" Direcţiunea gieneralăl de retragere a arhiducelui
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Carol prin pasul Tarvis spre Klagrenfurt, pe unde 
trebuiă să se întrunească cu ajutoarele ce veneau din- 
spre Rin, nu o putea urma, căci Massena, bătuse aci 
pe Lusignan care acopereă această direcțiune. 

Singura direcție de retragere fiind spre est către 
Laibach, arhiducele Carol ia dispoziţii ca retragerea 
să se execute în două direcțiuni pe linii divergente 
Şi anume: | 

Aripa stângă, sub Comanda sa, se retrage spre 
Palmanova, Gradisca către Laibach, de unde trebuiă, 
să se îndrepte prin Klagenfurt către Vilach ; iar cen- 
trul, sub *omanda lui Bajalich, dela! Codroipo, se 
retrage prin Udina, Cividale, Caporeto; valea iui 
Isonzo, spre Tarvis. 

In seara de 10 Martie, 'Massena primeşte ordin 
să treacă Tagliamento și, să atace trupele austriace: ce 
se găsesc spre. Spilimbergo, iar Napoleon, cu trei di- 
vizii, eșelonate una “lupă :alta, (Bernadote, Serurier 
şi Guyeux), se îndreaptă, în ziua! de 17 Martie, spre 
Palmanova ,în unmărirea arhiducelui Carol, care se 
retrăsese de aci la Gradisca. 

Dela Palmanova, Napoleon îndreaptă diviziile Ber- 
nadote și Serurier spre Gradisca, iar divizia Guyeux 
o trimite pirin Cividale spre Caporetto în urmărirea 
lui Bajalich. 

Gradisca cade în ziua de 19, iar arhiducele Carol, cu 
restul trupelor, se metrage spre Gârz, (Gorizia), şi 
de acolo către Laibach. | 

In ziua următoane, 20 Martie, Napoleon continuă 
urmărirea spre Gorz. De aci trimite pe Bernadotei pe 
drumul Laibachului ca să supravegheze trupele ce 
S'au retras fin acea direcție, iar el, cu divizia Seru- - 
rier, urcă valea lui Isonzo spre Caporetto pentru a 
ajută pe Guyeux. 

In acest interval, 'Massena, care atacase în ziua: 
de 17 pe Ocskay, îl urmăreşte pe Ocskay spre Pon- 
teba și-l aruncă dincolo de Tarvis. La 22, Bajalich 
intervine şi asvârle pe 'Massenaj dela Tarvis, însă, la: 
23, Massena revenit la atac, reocupă: Tarvis, și aiacă:
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pe Bajalich la. Chiusa,'unde primi în spate pe Guyeux, 
şi înainte de Massena este nevoit să depună; armele. 

Arhiducele Carol, se îndreaptă spre Klagentuth! 
unde plăseşte Idiviziile Kaim' şi WMercandin care sosise 
dela armatele de Rin. Aci concentrează! tot restul, tru- 

pelor care mai scăpase, formând, cătra 28 Martie, un 

corp de 13—14;000 joameni cu care se pare căsar fi 

avut intenţiunea să încerce o nouă! rezistență. 

Operațiunile din Tirol. 

După bătălia dela Tagliamento și retragerea ar-. 

hiducelui Carol spre Gradisca, Napoleon îi trimite 

lui Joubert ordin să! ia ofensiva| şi săi înainteze până! 

la Brixen, respingând 'dincolo de Brenner trupele aus- 

triace ce le aveă în față. 
Trupele austriace, din această parte, sa găseau pe 

dreapta lui Avisio ide o parte şi de alta a Adige 

lui: Kerpen pe stânga, acoperind San-Mihael, Laudon 

pe dreapta 'Adigielui, înapoia râului Noss. | 

Joubert ia ofensiva în ziua de 20 Martie şi tre 

Avisio cu divizia sa pe la Segonzano, iar cu diviziilei 

Delmas și 'Baraguey în direcțiunea lui San-Mihael: 

Kerpen este bătut şi respins. Laudon, care se 

găseă pe dreapta Adigelui, nu-i poate veni în ajutor. 

La 21 Martie, Joubert intră: în Neumarkt, iar Ker- 

pen se retrage spre Kilausen, unde, întărit cu o di- 

vizie venită dinspre Rin, hotărăște să reziste! cu orice 

preţ, în acest detileu,. 
In ziua, (de 124, Kerpen este din nou bătut și nevoit 

a se retrage spre Mintenwald. În ziua de 28, Ker- 

pen este pentru fa: treia oară bătut și forţat a se re- 

trage către Brenner. Joubert, terminându-și însărci- 

narea dată, prin ultimele instrucțiuni, se opreşte la 

Brixen până va primi vreo ştire sau noui instrucţiuni, 

După câteva zile, însă, Klerpen, care se întrunise 

cu Laudon, ia ofensiva și atacă: în ziua de 2 Aprih 

lie anteposturile franceze. In ziua da 3 Aprilie, , Jou- 

_bert primește ştirea că armata franceză) a trecut Alpii, 

şi să se îndrepte prin Pusterhal spre Vilach, casă
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se întâlnească cu celelalte divizii franceze. La: 8 Apri- 
lie ajunge la Vilach, după seninarea armistițiului. 

Leoben. 

După lupta idela Chiusa di Pletz, Napoleon con- 
pentrează la Tarvis cele trei diviziv care operau în:a:i 
ceastă parte, (Massena, GUuyeux şi Chabot, care în- 
locuise pe Serurier bolnav), cu intențiunea de a se 
îndrepta prin Vilach spre Klagenfurt. Trimite instruc- 
țiuni lui Bernadotte să. ocupe comitatele Gârtz şi 
Gradisca, Şi să ia dispoziții pentru asigiurarea comu- 
nicaţiilor înapoia armatei prin Caporeto-Tarvis. 

După aceasta, Napoleon se îndreaptă, cu, cele trei 
divizii, spre Vilach. 

Trupele austriace evacuează Vilach, 
Diviziile Massena și Guyeux ocupăi acest oraş, 1ar 

în ziua de 20, se îndreaptă spre «est, şi ocupă Klan 
gienfurt, pe are jarhiducele Carol îl. părăsește retră- 
giându-se la SanktWVeit. 

In ziua de 3i Martie Napoleon: scrie arhiducelui 
Carol la Sankt-Veit făcânduii propuneri de pace. Ar- 
hiducele răspunde că: nu aveă împutertaicire, dar că 
va referă la Viena. 

In fața răspunsului arhiducelui Carol și pentru a 
forţă Curtea din Viena să accepte, încheerea unei păci 
eră necesar un marș înainte, cât mai repede posibil, 

“spre nord, amenințând astfel capitala Austriei. 
In acest sens, Massena este împins spre Friesach, 

unde arhiducele Carol, retrăgându-se dela Sankt-Veit, 
se oprise în adăstarea . ajutoarelor ce trebuiau să-i 
Slosească. - 

Arhiducele cere un “aimisi 
Napoleon nu primeşte. 

In ziua de 1 Aprilie, Massena: atacă şi austriacii: 
se retragi spre Neumarkt, urmăriți de aproape; Neu». 
markt este ocupat şi arhiducele Caro: se retrage la 
nord ide Scheifiingien. Bernadote primeşte ordin săl 
se îndrepte dela L.aibach spre Klagenfurt. 

In zilele următoare austriacii continuă a se retrage, 
şi în ziua de 6 Aprilie ajungi 'la Brik pe Mur, a- 

sit ur de 24 ore, ceeace     
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coperiţi în urmă ide ariergarda care ocupă Leoben, 
unde 'Massena ajunge în seara acestei; zile. 

In ziua ide 7 Aprilie, Napoleoni primește la luden-. 
burg; pe delegaţii arhiducelui Carol, cu primele pro- 
puneri pentru un armistițiu în vederea: încheerei păcei. 

Armistițiul, „este încheiat şi semnat în ziua de 7 
Aprilie seara, la Iudenburg, iar tratativele de pace 
încep la Car a după 5 zile dela armistițiu, și după 
un an încheiat dela data când Napoleon ia comanda 
armatei de Alpi. 

Alte operaţiuni ale armatei franceze paralele 
cu campania din Italia. 

La începutul anului 1796, alte douăj armate frau- 
ceze e găseau joperând pe alte teatre: armata de Sama- 
bra şi Meusa, sub conducerea lui Jourdan şi armata 
de Rin, sub "Moreau, având în faţă armata austriacă 
comandată de arhiducele Carol. 

Cele două tarmate franceze, trec Rinul și dupăi « câ- 
teva victorii, ajung, în luna Iulie: armata de Rin, în 
valea Dunăre: spre Villingen ; iarmata de Sambra şi 
iMeusa, către Ratisbona prin Amberg, 

Arhiducele Carol lasă o mică; parte din trupe; cont 
tra lui Moreau; iar, el, icu grosul forțelor de carei 
dispuneă, se aruncă asupra lui Jourdan, pe care- l bate, 
succesiv, în mai multe rânduri, şi-l aruncă prin Wiirtz+ 
burg până pe Rin. 

In acest timp Moreau ajunsese până aproape de 
Munich, când, fiind încunoștiințat asupra retragerei 
lui Jourdan, se retrage în grabă spre vest și către 
finitul lunei Octorabrie 'trece înapoi Rinul pe la, Neuf- 
“Brisach și '|Huningue, atacat şi el și urmărit de ar 
hiducele Carol. ' 

In 1797, Jourdan «ste înlocuit, în comandamentul 
“armatei d'e Sambra şi Meusa, cu generalul Hioche, 
şi la începutul lunei Aprilie aimbele armate trec, din 
“nou, Rinul pe la'Neuwied, (armata de Sambra), şi pe 
"la Strasburg, (armata de Rin), având în față! armată - 
austriacă sub conducerea generalului Kray care în- 
locuise pe arhiducele Carol chemat conta. lui. Napo- 
leon în Italia. a
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Hoche, respinge trupele inamice, şi către 22 A- 
prilie ajunge până aproape de Frankfurth pe -Main, 
iar Moreau intră! în valea râului Klinzigi. La aceasită 
dată sosește, însă, știrea asupra încheerei armistițiu: 
lui dela Leoben și campania se termină aci. 

SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI. 

„ "Trimiterea: lui Napoleon în capul armatei de Italia! 
şi strălucitele lui victorii aduc pe Austria: în nepu-" 
tință de a mai continuă uni război, care, după 5. ani, 
o forțează a încheea pacea atât de mult dorită 
de ambele popoare, cari sufereau de atâta timp) groză- 
viile şi neajunsurile acestui neterminabil război. 

La 17 Octombrie 1797 tratatul este seminat la Canm- 
po-Formio, în apropiere de Udina. | | 

Prin acest tratat Austria cedează! republicei fran- 
peze, Belgia, recunoaște schimbările adus în Italia, 
existența republicei Cisalpine şi consimte ca! insulele 
Corfu, Zante, Cefalonia, Cerigo să rămână; :pose- 
siuni ale republicei franceze. Austria primeşte statele 
Venețiene cu toate insulele din Adriatica și deplina 
posesiune asupra provinciilor Istria şi Dalmația. 

Observaţiuni generale şi militare. 

1. După încheerea. armistiţiului cu sarzii, deși Na- 
poleon aveă de luptat numai contra austriacilor, to- 
tuși, nu a fost uşor din cauza complicațiunilor politice 
pe care nu le prevăzuse și anume: statele de nord 
ale Italiei simpatizase cu Austria. Aristocraţia. italiană, 
având în mână toată puterea; nu vedeă cu ochi; buni 
mișcările democratice ale revoluțiunei: franceze. Deci, 
aceste state cu aristocrația, lor puteă, în orice, moment, să răscoale poporul şi să pornească; o armată contra lui Napoleon. ” 

Napoleon a urmărit armata austriăcă până dincolo
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de Adige, tocmai pentruca! să înlăture, în parte ase- 
menea execuţii aliaţilor. 

2. Beaulieu a căzut în mare greșeală de a:de- 
tașă din trupele sale la ceadintâii știre, ceeace a ; făcut: 
ca niciodată: să nu aibă o massă puternică înmână.. 

3. Primul exemplu de curajul răspunderei şi die 
demnitate în comandament la dat Npoleon, când a 
primit ordin dela Paris pentru împărțirea! armatei - în-. 
tre el și Kellerman. El dă demisia din comandament 

"şi protestează astfel: Kellermam va comanda armata 
tot atât de bine ca și mine, căci nimeni nu este 
mai convins (decât mine că victoriile: sunt datorite. cu- 
rajului şi îndrăznelei, dar eu cred! că a mă reuni pe 
mine cu Kellerman (în Italia, ar însemna săi pierdem: 
totul. N'aş puteă să servesc de bună voie cu un om 
care se crede primul general din Europa. Dealtmin- 
teri eu cred că mai bine un gieneral rău decât doi: 
buni.. 

Războiul este ca şi guvernul: o afacere de tact. 

4. După locuparea Lombardiei trupele franceze: 
s'au dedat la jafuri: și hoţii, iar o parte din. popu-" 
laţie a încercat a se revoltă. Napoleon a luat serioase 
măsuri, atât pentru stabilirea, cinstei și demnităței în 
armate, cât şi pentru reprimarea răscoalelor. 

5. Să se observe căi dacă Napoleon n'ar fi..lucrat 
fără preget şi fără întrerupere, austriacii ar fi fost 
în stare să onganizeze noui armate și astfel să pre- 
Jungească războiul încă pentru muit timp. 

6. In tot timpul operaţiunilor Bonaperte acopere, 
cu cea; mai mare: grije, comunicaţiunile armatei, făcând 
însă cea mai mare economie în detașarea forțelor ne- 
cesare. In tot timpul detașamentului, care acopere 
prin pozițiunea sa şi spatele armatei. 

7. IOperaţiunile lui Napoleon în Italia, scot în evi-
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dlență valoarea principiului că: „pentru a aveă liberi tate de acţiune, trebuie a avea un scop bine definit”?, 
adică a ida: operaţiunilor. o fintă, dela cara nu trebuie 
a. deviă, oricare ar fi acţiunea. inamicului ;. în cazul 
contrar pierdem libertatea, deoarece înlănțuim opera- 
țiunile noastre, voinţa noastră, de aceea a inamicului. 

Ochiul și + ajționamentul, just, determină punctul 
unde trebuie transportată massa pentru a obţine re- 
zultate detisivă;; acest scop, determinat de claritiatea 
şi logica raționamentului strategic, trebuie urmării 
până la: realizarea lui ; pentru aceasta; se cere. un',ca- 
zacter solid. (Al. Lupescu, op. citat) . 

Vom vedeă în campaniile din 1800, 1805 și 1806 
acelaș scop bine fixat „şi acelaș caracter neşovăitor în urmărirea scopului. - | 

„Atrag atenţia de pe acum, că la 1807. Napoleon 
nu are un așemenea plan bune. tixat şi nici nu poate urmări, până la sfârşit, planul adoptat. 

Campania din 1796-—97 — prima campanie a lui Bonaparte — face să apară prnicipiile strategiei na- 
poleoniene. 

Revoluţiunea, cu massele armate, cu sistemul re- chizițiuailor, face să sa părăsească sistemul de război din secolul XVIII. Până la Bonaparte, î nsă, trece un: imp de fatonare; generalii revoluțiunei nu se pot dlebarasă, complect, ide vechile tradițiuni ; ei nu pot trage toate consecințele din noile mijloace de război ce li se pun la dispoziţie, lipsindu-le spiritul. de 'crea- fiune. - | Mă | | 
Eră rezervată lui Napoleon gloria, de a se libera. complect, de toate tradiţiunile în bloc! și de a deveni, în marşul său victorios dela Nice Ia Leoben, creato- rul şi rieprezentantul cel.mai ilustru al metodai de război modern dând Corp. tuturor ideilor pe care el (războiul) este fondat. - ” Facultatea creatrice a lui Bonaparte este primul element de observaţiune în această campanie. 

" Produsul acestei facultăți se poate admiră, mai întâi. în simplicitatea măreață & conceptiunei ce caracteri. zează proectele de operaţie. Principiul director al tu-
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turor proectelor-este : „a vez forțe superioare adversa- 
rului pe jpunctul unde atacă sau este atacat”, care jestie 
o enunciare deosebită a principiului economiei for- 
telor., | 

Odată proectul hotărât, se pare că Bonaparte ghi- 
cește gândul adversarului, și îi dirijează| el însuși 
toate mișcările ; puţine incidente vin să turbure mer- 
sul evenimentelor prevăzute de Bonaparte. Aceasta 
se explică: prin „claritatea cu care ochiul militar a lui 
Napoleon îmbrățișă o campanie în ansamblul său”, 

In al-doilea rând constatăm oi tendinţă către bă 
tălia decisivă, către distrugerea inamicului, constituind 
obiectivul 'militar al războiului. 

In fine, operațiunile lui Bonaparte sunt caracteri- 
zate, în această campanie, prin: O apreciere justă a sii 
fuațiunei şi alegerea unei direcții Şi unui obiectiv. 
decisiv. Un spirit ofensiv, chiar atunci când situaţia 
momentană impune defensiva strategică. Indrăzneala 
unită cu prudența în concepțiune. Energia în execu- 
țiune, urmărirea continuă și! logică a scopului şi ne- 
gllijarea accesoriilor. | 

Aceste caracteristice ale strategiei, inaugurate de 
Bonaparte în 1796—97, vor apare mult mai clar și 
mai expresiv în campaniile viitoare. (Maior Al. Lu- 
pescu, op. citat, pag. 1140. Se servește de obiservaţiu- 
nile lui York de Wartemburg))



CAPITOLUL Ul. 

RĂZBOIUL DIN 1800, 

INTRODUCERE. 

Situaţia politică. 

Războiul din. 1800 este continuarea a celor din 
1797—1'799, care, în rezumat, s'a. petrecut astfel: 

Revoluţionarii francezi întreţineau spiritul de re- 
voluție în statele mici, mai ales în Ţările de jos, în EI- 
veția şi în Italia. | 

Austria, eră îngrijată de ceeace se petrecea în Iia- 
liaunde începuse a prinde rădăcini ideile: semânate de 
revoluția franceză, şi din care cauză eghemonia ei 
scădeă simţitor. 

O mișcare de stradă care avă loc la Roma, în 
1797, fi un pretext pentru Franța a'Gi trimite! trupe 
în capitala Statelor papale, ceeace făcu să grăbeâscă 
isbucnirea revoluțiunei, a cărui rezultat, imediat, fă 
alungarea Papei din Roma şi formarea republicei 
romane, | 

Regele Neapolului, sfătuit de Viena şi dă Lon» 
dra, încrdedinţează comanda trupelor, sale generalului 
austriac Mack, care, fărăl nicio declarație de război. o- 
cupă Roma, și iforțează pe generalul francez Champio- 
nnet să se retragă spre nord, 

In acest timp giuvernul francez trimite pe generalul 
Joubert să 'ocupe Turinul. Regele Piemontulii: abdică şi se retrage în: Sardinia, iar Piemontul devine pose- iune franceză.
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Championnet, care se retrăsese din Roma, având, 
acum asigurată linia, sa de comunicație, se reîntoarce 
spre Roma pe care o reocupă în luna! Decembrie. 

Trupele Neapolului sunt bătute şi regatul invadat 
de trupele franceze, în urma căreia lo revoluţie are 
loc, transformând regatul în republică partenopeiană. 

In republica elveţiană începând revolta, trupele 
franceze intervin a ajunge, la urmă să schimbe și în 
Elveţia forma de guvernământ după 'modelul! republi- 
cei franceze, încorporând, în același timp, micile re- 

publici ale Genevei și Muhlusei aliațe Elveţiei. 
Austria, care se găseă direct interesată, Anglia 

rare'şi vedeă jamenințat comerţul pe continent, şi Ru- 

sia, cel mai atutocraţ stat din continentul Europei, vă” 
zându-se amenințate de spiritul; revoluţionar francez, 
formează o niouă coaliţie, la care se adaogă și sta- 

tele germane, afară de „Prusia, care rămâne neutră, 
Astfel în primăvara anului 1799 războiul este declarat 
între Franţa și această adoua coaliţie: , 

Gpwvernul francez, după multe sforțări, reuşeşte! să 
intre în campanie cu o armată de peste: 400,000 oa 
imeni, împărțiți pe trei teatre de operaţii deosebite 
şi anume: a 

Armata de 'Dunăre, (Jourdan), ia ofensiva: şi trece 
Pădurea Neagră, dar progresele sale nu sunt mari: 
căci este bătut de arhiducele Carol şi aruncati dincoloi 
de Rin. 

Armata de Elveția, opereazăi sub conducerea. lui 
Massena. 

Armata de Italia, la început, subi Scherer, și apoi 
sub Moreau, înaintează până la Verona, unde este 
bătută de austriaci, cari, întăriți de trupele ruse, îl 
aruncă pe Scherer dincolo de 'Mincio, și pe Moreau 
îl forțează a trece Alpii prin pasul Tendei, de unide, 
pe coastele Mărei, pută, cu imari sacrificii, să ocupe 
Genua,. pm 

Situaţia lui Massena în Elveţia devenind! grea, se 
retrage, iar Elveţia. este ocupată! de austraci. 

După retragerea lui Moreau, este trimis, în Italia, 
Macdonard, care bătut de Suvaroff, la iTrebia, e ne-
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voit a se retrage în iTostcana, de unde, cu mari greu. . 
tăți, se îndreaptă spre Genua; întrunindu-se cu are 
mata de Italia, sub comandamentul unic a lui 'Jou-. 
bert. Acesta ia din nou ofenivaj trecând Alpii prin 
pasul Bocheta, dar la 15 August 1799 este bătut 
şi respins. 

Astfel, dominațiunea austriacă înlocueşte, din nou, 
pe cea francezăi în Italia, revenind astfel la starea 
de mai înainte. 

In acest timp, arhiducele, Carol, care se găsea în 
Elveţia, este chemat în. Germania, iar; Elveţia rămâne 
ocupată de ruşi. 

Massena, folosindu-se de plecarea arhiducelui Ca- 
rol, ia ofensiva, atacă trupele rusești și le distruge 
cu desăvârşire la Zurich. Suvaroff a înicercat să-l scoată 
de aci căzându-i în spate prin San-Gotard, însă, în 
această, expediție își pierde toată armata. | 

In Olanda, o armată anglo-rusă, fu, deasemenea; 
bătută de trupele franceze. | 

La 10 'Noembrie 1799, se produce, în Franţa, 
schimbarea formei republicei directoriale în republică 
consulară, având! pe Napoleon ca prim-consul. 

Napoleon încearcă! propuneri de pace cu statele 
coalizate, însă nu reușește, condițiunile puse de coa- 
lizaţi fiind 'umilitoare. 

Numai Rusia singură a. eşit din coaliţie. 
Prusia, ca și până: acum, rămase să păstreze cea 

mai absolută neutralitate. 
Statele germane iintrară, mai toate, în coaliţie. 

Forţele adversarilor şi proecte de operaţiuni. 

Franța. La venirea lui Napoleon, ca consul, ar- 
ceză de 140,000 wameni, este împărțită în cinci ar- 
mate: de Olanda, de Rin, de Elveţia, de Italia „:de 
Vandeea. 

Situaţia externă și răscoalele din interior aduse 
răspândirea acestor armate.
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Napoleon, reușind săi potolească câteva răscoale 
dinăuntru, întrunește armata, ide Rin şi de Elveţia; sub 
generalul (Moreau, pe tea, din Italia o 'dă sub - comanda 
lui Massena, iar din cea de -Vandeea şi de Olanda 
formează un sâmbure de rezervă ținută! în Franţa. 

Deosebit, parlamentul votează chemarea a 100,000 
recruți pentru antul '1800, complectează, foarte repede ; 
materialul, și (i ecretează! apoi formarea armâfei de re- 
zervă, pusă, în formă , sub comanda. generalului Ber- 
tier. | 

La începutul campaniei idin 1800 Franţa are: 
Armata de Rin, 120,000 oameni ; sub' Moreau. O-. 

cupă Lorena dela Strasbourg la Bale și Elveția de 
nord între Bale şi Schaufhasen. | 

Armata din Italia, 40,000 oameni , sub; Massna ; 
ocupă linia Genua-Savona, spre trecătoarea Tenda şi 
diferitele trecători ale Alpilor pe această porţiune. 

Armata de rezervă, sub Partier, concentrată între 
Lyon-Chalons sur Marne cu centrul la Dijon. 

Austria. Cu ajutorul Bavariei care nu se retrăsese 
din coaliție ridică efectivul: la 250,000 oameni împărţiţi 
în două armate permanente ce aveau săi opereze pe. cele 
două teatre de operaţii. | 

Prima armată,140,000 oameni ; din colțul format 
de Rin dela Constanţa, până spre Main, sub“ feldma» 
reşalul Kray, care înlocui pe arhiducele Carol, căzut 
în Idisgraţie. 

A doua armată, 110.000 oameni, sub gieneralul Me- las, ocupă toată ltalia de nordi până în Apenini. 
Anglia, care era stăpână pe Marea Mediterană, 

Stăteă gata să ajute pe Melas în operațiunile sale con- tra Genuei. | | ' 
Napoleon a avut următorul plan de campanie, pe care, însă, nu Pa putut aplica ;: din cauza arătatămai 

jos : i TI, Massena, cu armata de Italia, să se fină în'rde- fensivă în Apraiini, în timp ce el, cu armata de re- 
zervă, întărind dreapta armatei de Rin, în Suabia și Voralberg, să înfrângă pe Kiray înaintând apoi spre „Viena, de unde trebuia să dicreze pacea...
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Generalul Moreau la rândul său, avea: și el un 
proect de operaţii, pe care Napoleon nu-l puteă ad- 
mite din cauze politice, dar nici nu puteă impune. 
pe al lui, căci Moreau refuză aplicarea. 

Cum Napoleon nu puteă să ridice comanda lui 
Moreau schimbă; primul său plan astfel: 

Să arunce armata de rezervă, cu o parte din armata 
de Rin, în Italia, lăsând pe Moreau săi facă; ce va: 
voi numai să arunce pe mareșalul Kray în Ratis- 
bona”? 

Armata de Rin nu mai aveă, acum, decât unirol 
secundar, pe când: cea de Italia trebuiă să hotărască 
soarta răzhoiului. 

Austria aveă următorul plan: o invazie în Franţa, 
de unde să dicteze condițiunile de pace, restabilind 
starea de mainainte, în locul republicei, In acest scop, 
Kray, “trebuiă să fină în loc pe Moreau pe Rin și 
în Elveţia, în timp ce Melas, luând o ofensivă vigu- 
roasă In Italia, trebuiă să arunce, armata lui Massena 
şi să intre în Franța, unde să facă cauză , comună 
cu populațiunea răsculată din sudul Republicei. In 
acest timp Anglia urmă să debarce alte trupe pe coas- 
tele Bretaniei și Normandiei şi să răscoale din nou 
populațiunea dela: vest, după care mareșalul Kray avea 
să ia ofensiva şi să pătrundă! în Alsatia. 

Operațiunile până la sfârşitul lui Aprilie. 

Armata de Italia. La''sosirea lui Massena, armata 
aveă lipsuri de tot felul, epidemii, indisciplină ; dezer- 
tori ; în fine ajunsesej o adunătură de oameni; lipsiţii 
de conducere și de ideal. 

Prima grije a lui Magsena a fost să aducă oâre- 
care ordine, în rândurile acestei armate și să com- 
plecteze toate lipsurile. 

Către 5 Aprilie, situația armatei de Italia era: 
Aripa stângță, sub Suchet, trei. divizii dela Finale 

până la trecătoarea “Tenda pe care o supraveghea,
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Centrul, 12,000 oameni, formând trei divizii , sub 
Soullt, ocupă panta meridonală a Apeninilor ;dela 
pasul Cadibona prin Stella până în dreapta pasului 
Bocheta. 

Aripa dreaptă, 5000 ioameni, sub Miolis, supra- 
vegheă pasul Toriglia, întinzându-se cu dreaptai până 
la Reco pe care-l ocupă. 

„Spre vest, la extrema. stângță a: lui Suchet, se în- 
tindeă, apoi, armata de Alpi de 7800 oameni, ocu- 
pând toată partea. cuprinsă între trecătoarea Argentib 
nei şi 'Mont-Cenis. 
9S NU AIDAȚI MIRO [e fre] 2p pyeuuae edeoru 
ridică mai mult de 30,000 ioameni, ocupă un' lanț de: 
imunți pe o întindere de aproape 200 km., având îîn: 
spate Marea, iar comunicațiile pe prelungirea aripei 
sale stângi. 

Melas lasă toată cavaleria de care nu avea tre- 
buinţă, să ocupe Lombaria şi Piemontul, iar restul 
forțelor îl îndreaptă; spre Apenini, concentrând pe 
grupe astfel: | 

“Aripa stângă: 15,000 oameni, 'sub feld-mareșal 
Ott, în valea Trebiei lângă Bobio. 

O divizie de 7 batalioane şi 40 escadroane, sub 
prințul de 'Hohenzolern, se ădună lângă Tortone. 

Centrul, corpul principai tare de 32 batalioane, 
12 escaldroane şi 12 piese de artilerie, sub conducerea 
feldmareșalului Elsnitz, se adunăt spre Cea. 

Melas, vru să treacă Apeninii, cu cea. mai mare 
parte din forțele sale, în apropiere de Genua și; să 
pătrundă centrul armatei franceze, tăind-o în două. 

| Până la 7 Aprilie austriacii trec pe partea sudică 
a Apeninilor, forţează trecătoarea Bocheta şi Cadi- 
bona, şi reușesc să străpungță centrul armatei franceză 
despărțind-o în două: o parte, 12,000 oameni, spre 
Nisa, cealaltă, 18.000 oameni, aruncată în Genua. 

Massena, surprins prin această ofensivă neaștep- 
tată și aruncat în Genua, mu se lasă să fie înves- 
tit, imediat, şi a doua zi, :7 Aprilie, execută o vie 
guroasă eşire cu 4000 oameni formaţi în două co 
loane sub generalii Miolis şi Damaud. Austriacii sunt
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bătuți şi pierd poziţiile dela Monte-Facio, lăsând în: 
mâna francezilor 1500 prizonieri. Această victorie nu 
eră, însă, deajuns cât! timp contactul cu a' două parte 
a armatei de sub Suchet eră pierdut. 

Fără a pierde timp, Massena, în ziua următoare, 8 
Aprilie, după ce lasă în Genua pe Miolis cu 5000 
oameni, se îndreaptă cu restul forțelor spre Savona, 
unde trebuiă să găsească pe Suchet care primise or- 
din să ia și el ofensiva şi să se îndrepte către a- 
cest punct. 

Massena, lipsit de muniții și cu trupele sdrobite 
de oboseală, este mevoit a se retrage, din nou, în: 
Genua, unde ajunge în ziua de 21 Aprilie. | 

In ziua de 24 Aprilie Massenai primește o soma- 
țiune să se predea, la care el răspunde căva re: 
zista până la cea din urmă; extremitate, 

Către sfârșitul lui Aprilie, Melas se îndreaptă spre 
vest, de tunde, întărind corpul lui Elsnitz; trebuia! 
să înainteze până la Vaar, iar feld-mareșalul locoter 
nent Ott rămâne cu 25,000 oameni să ţină: blocusul 
Genuei. 

O încercare de a se grăbi desnodământul. execu- 
tând un asalt asupra poziţiunilor francezilor, nu reuşi ; 
și astfel Massena îşi îndeplini, cu succes, însărcinara 
rea sa, ținând în loc ceai mai mare parte din armata 
austriacă pentru a: da timp armatei de rezervăl să .co- 
boare Alpii, tonitorm planului hotărât dela început. 

Armata de Rin. Această! armată sub! Moreau, eră 
împărțită în patru corpuri, astfel : 

Aripa stângă, 18,000 oameni, forma două! divizii ; 
sub comanda generalului Sainte-Suzanne, ocupă Stras- 
burg și câmpul dela Kiel. . 

Centrul, 30.000 vameni, două divizii, sub  co- 
manda generalului Gouvion-Saint-Cyr, păzea podul 
dela Vieux-Brisach. 

| Aripa dreaptă, 29,000 oameni, trei divizii ; Sub; 
comanda generalului Lecourbe, ocupa Rinul la: est de 
Bale, cu 26,000 oameni. i 

Rezerva armatei, la dispoziţia lui Moreau, ocupă) 
Bale, dela Laufenberg. până la Ragaz. o
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Armata austriacă, sub comanda lui Kray, ocupă 
regiunea cuprinsă între Pădurea Neagră șii Rin, dela 
Main până la cotul. Rinului și de aci spre est până 
în dreptul lacului Constanţa, astfel: E 

Corpul principal de operaţii, 40,000 oameni; sub: 
Kray, ocupă Donauschingen cu o rezervă în Sto-. 
ckach. 

Inaintea corpului de observaţie, ca o reţea stra- 
tegică, se găseau trei detaşamente dela Bale până 
la Schafhausen. 
Dreapta, 15,000 oameni, sub greneralul Kienmayer ; 
ocupă Friburg!, păzind toate drumurile spre nord până 
la Renchen. - | 
Extrema dreaptă, 16,000 oameni, sub comanda ge- 

neralului Staray, dela Renchen până spre Main. 
Extrema stângă, în Elveţia, ocupând valea Rinului 

inferior, prințul de Reus, cu 20 batalioane și 12 es- 
cadroane, servind de legătură cu armata din Lom- 
bardia. iai 

Efectivul total al armatei austriace se urcă la 140 
mii oameni, întinzându-se pe un spațiu: de peste 400 
km., pe când "Moreau, având la dispoziţie, în total 
103.000 oameni, ocupă un spaţiu de două sute kim. 

In “urma hotărârei proectului general de' operații, 
însărcinarea ce avea armta de Rin era acăea dea 
asigura succesul armatei de rezervă, care, conform ul- 
timelor dispozițiuni, trebuiă să decidă soarta războiur 
lui pe teatrul de operaţii din Italia de nord. 

Conform ordinului dat de consulat ofensiva, lui 
Moreau trebuiă săi aibă loc între 10 şi 20 Martie, 
însă Moreau începe ofensiva la. 28 Aprilie. 

In această zi, aripa stângă (franceză, (generalul 
Saint-Suzanne), care aveă însărcinarea de a atrage. 
atențiunea inamicului în această! parte, trece Rinul la. 
Kiel, atacă trupele corpului lui Kienmayer și Staray, . 
ce le avea în față! şi le respinge până la Offen= 
burg, 0: . 

Centrul, . (generalul Guvion Saint-Cyr, trece Ri - 
nul la Vieux-Brisach, atacă anteposturile austriace, o-- - 
cupă Friburg! și obligă pe Kienmayen, cu o: parte din:
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forțele sale, să se retragă în munți până spre defi- 
leul Neustadt. i 

Kray crede că prin această parte se îndreaptă! o- 
fensiva lui Moreau și dă ordin lui Kienmayer să re- 
ziste în poziția unde se retrăsese, iar lui Starray. să 
reia ofensiva, în care scop i se trimit ajutoare dela 
centru, slăbindu-și astfel corpul principal de ope - 
rații. n.a 

Aripa stângă franceză se retrage, din nou, pie 
stânga Rinului, îndr=ptându-se spre Brisach, dealun' 
gul malului stângi al Rinului, pe când Moreau, cul 
centrul trece acest fluviu la Bale şi se indreaptă spre 
Engen și Stockach, unde se întrunește; în seara. ae 
30, cu aripa dreaptă, (Lecourbe) ; carei trecuse Rinul . 
printre Schaufhausen şi Constanța. 

Surprins, Kray ezită de a chema pe Starray și 
Kienmayer ca să se concentreze pe centru şi rămâne 
astfel să: primească atacul lui Moreau, fără ca cele 
două corpuri să poată lua parte la acţiune. 
moreau, folosindu-se de situaţia sa favorabilă, tri- - 

mite pe Lecourbe să atace stânga armatei austriace 
ce se giăsea către Stockach, iar el, cu cenrul şi re- 
zerva, se îndreaptă spre Engen, unde se găsea corpul 

- principal a lui Kray. 
Aripa stângă austriacă, este bătută în ziua de 3 

Mai şi aruncată spre Mâsskirch, separând'o. astfel de 
centrui armatei care se aduna spre Engen. 

In aceiași zi Kray este atacat, în apropierea! aces: 
tei localităţi, de către Moreau, cu cele trei divizii: carii 
formau rezerva armatei, şi, către seară , Kray se rea 
trage spre Mosskirch, unde, se întrunește cu prinţul 
de Lorena. | - — 

intre 4—9 iMai încearcă noui atacuri şi rezistențe 
cu Oarecare succese pe ici-colea;; (dar, în definitiv, ter- 
mină prin a fi înfrânt şi nevoit a se retrage şi a 
se adăposti sub întăririle cetății Ulm. 

Scopul urmărit, pe acest teatru, era cu prisosință 
atins de Moreau. Kray, respins şi închis în: Ulm, ari 
veă cu desăvârşire interceptată! comunicaţia cu Lomb 
bardia ; urmă, acuma, să] se deă lovitura decisivă! pe 
celălalt teatru de operaţii.



105 

- Operațiunile armatei de rezervă cu începere 

dela 18 Mai. 

Trecerea Alpilor. 

Distrugerea armatei de Alpi și închiderea lui Ma- 

ssena în Genua, impuneau gtrăbirea intervenţiunei| ar- 

matei de rezervă, dar această năbușira fiind conditțio- 

nată de misiunea lui Moreau, nu s'a putut începe 

decât când Moreau a îndeplinit misiunea sa. 

In vederea acestei interveniri s'a făcut, dinainte, 

concentrarea armatei de rezărvă în apropiereă. lacului 

Geneva, de unde putea să debușeze în Italia prin 

unul din cele trei' pasuri: Saint-Gotard, Simplon, sau - 

Saint-Bernard. 
Bertier, înclină ca trecerea să se facă prin pasul 

Saint-Gotard, cu scopul de a se apropiă mai mult 

de ajutoarele cari trebuiau să sosească prin Elveţia 

dela armata de Rin ; Napoleon însă a hotărât trecerea 

prin Saint-Bernard. | 
La 1 Mai, armata de rezervă; era concentrată pe 

malul lacului Geneva, dela Vilineuve la Lausanne, 

împărțită în unități, astfel: Divizia Lannes 8000 oa- 

meni, divizia Boudet 8000, divizia Loison 7 mii , die 

vizia Chambarlhac 6000, divizia Chabran 5 'mii, la 

micul Saint-Bernhard. 
La extrema dreaptă divizia Thureau, 5000 oameni, 

formă extrema stângă! şi ocupă trecătoarea! Mont- 

Cenis. 
Inapoi o rezervă de cavalerie, de 4000 călăreţi, 

sub Mysat. 
i La 8 Mai Napoleon ajungie la Geneva, iar' de aci 

pleacă la Laussane, unde scrie lui Moreau a forma 

„un corp de :18—20.000; ioameni, cât mai repede po: 

sibil, (sub lordinile generalului Moncey), spre a de- 

buşă prin Saint-Gotard”, ca o demonstrație! pentru a 

atrage atențiunea austriacilor în aceea parte: 

Trecerea Alpilor trebuia să se execute prin pasul 

marelui Saint-Bernhard, 
Lannes, cu antegtarda 'armatei, pleacă din Lau-
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sanne, în noaptea de 14 spre 115, traversează Alpii 
prin marele. Saint-Bernhard, ajunge în valea râului 
Dora-Balteia, ocupă Aosta și, în ziua de 10, ajunge 
la Chatillon, de unde respinge lun detașament de 1500 
croaţi care apărau satul. 

Tot grosul armatei veneă în urma lui Lannes, a< 
fară de divizia (Chabran care trebuiă să execute tre- 
cerea prin micul Saint-Bernhard. 

Dela 'Chatillon antegarda generalului Lannes îna- 
intă coborând valea Dorei-Balteia și respingând mi- 

" cile detașamente inamice ce întâlnea în cale, până 
în ziua de 21 Aprilie, când ajunse în faţa fortului 
Bard, întâmpină o serioasă piedică trupelor fran» 
ceze. | 

In ziua de 22 Napoleon ajunge la Aosta, unde 
găsi întreaga armată grămădită între Slaint-Bernhard 
şi fortul Bard care nu putuse încă să fie 'lugat. 

Divizia Chabran, care trecuse Alpii, prin micul 
Saint-Bernhard, se întâlnise, la Aosta, cu grosul ar- 
matei. 

Fortul Bard neputându-se lua, cu toate atacurile 
date, s'au scurs "trupele de avantearde și ale uuei 
divizii pe o potecă, pe muntele. Albaredo, spre Ivrea, 
însă înaintarea nu se putea face prea mult' lipsind ar- 
tileria. 

Intârzierea trecerei Alpilor ar fi adus căderea în- 
tregului plan de surprindere, deoarece Melas. fiind 
anunțat putea lua măsuri de împiedecare. | 

Altă soluţie pentru trecerea artileriei nu era decât 
luareă fortului, și aceasta era absolut imposibilă. Mar- 
mont, comandantul artileriei, concepu îndrăznețul plan 
de a trece cu tunurile și chesoanele, în timpul nopței, 
prin satul Bard, situat dealungul şoselei şi ia poa- 
tele mamelonului pe care era construit fortul. 

Pentru a nu deștepta atențiunea; garnizoanei. din 
fort, înfăşoară roțile trăsurilor cu fân, aşterne paie 
și gunoaie pe drumul care trâversai satul în lung, şi 
astfel, în câteva nopți, reuşeşte să treacă cu braţele 
vreo 40 tunuri și peste. 100 chesoane, fără: să sufere 
mari pierderi, În acest mod, mai multe zilei şi nopţi,
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dearândul, armata se scurge, omi cu-om.; şerpuind pe 
poteca de pe coastele muntelui  Albaredo, iar tunu- 
rile și trăsurile se strecoară pe sub poalele mameloj- 
nului fortului Bard. 

"La 27 Mai toată; armata se; piăseă adunată, lângă 
Ivrea, afară de divizia Chabran care rămăsese să facă 
blocarea fortuiui. Deosebit. mai trecuse alie trupe 
pe la iMont-Cenis, Saini-Gotard si Simplom, ame- 
nințând Turinul și Milanul. 

Napoleon puteă, acuma, să se îndrepte; sau di- 
rect asupra Genuei, spre a scăpă pe Massena, sau 
spre Milano și de aici spre Plesanza, unde să se înr 
trunească cu Moncey şi apoi să se îndrepte contra 
lui Melas, 

Operațiunile austriacilor contra lui Massena şi | 

_Suchet. 

Pe la. finele lunei lui Mai Massena isprăvise. toate 
„resursele ; hrana lipseă cu desăvârșire, epidemiile şi 
boalele, de tot felui, măreau numărul! bolnavilor atât 
în rândurile armatei cât și în: populaţia civilăi din ;ce- 
tate, iar proviziile de hrană, fusese; zerminate. Toţi 
caii fuseseră mâncaţi şi: oamenii nu mai primeau 'ca 
raţie de hrană decât o pâine făcută in orzși ca 
cao ce se mai puteă găsi în magaziile portului. Din 
cauza mizeriei, însă, şi a; sufernițelor ce îndurau tru- 
pele, indisciplina în rândurile soldaţilor luase pror 
porții mari și aceasta îl făcu pe Masseria să semneze, 
în ziua de 5 Tunie, actul de capitulare. Ott'fă ne 
voit să primească condițiunea ca. trupeleț lui Massena 
să nu fie considerate ca prizoniere din cauza eveni- 
mentelor ce se pricipitau prin sosirea, neaştentată, 
a armatei de rezervă în Italia. 

Massena își îndeplini cu prisosinţă însărcinarea 
sa, ținând pe loc peste 30,000 'oameni din armata 
inamică, care s'ar fi. putut opune și impedeca trecerea 
peste Alpi a armatei de rezervă. 

Melas lasă pe Ott în jurul Genuei și se îndrep- 
tează spre vest, pentru a se întruni cu Elsnitz şi a
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bate pe Suchet ca să poată intră, cât mai curând, 
în sudul Franţei, conform dispoziţiunilor proectului 
general de operații. | 

Suchet, care se află la Borgheto, fu constrâns, 
după mai multe lupte, să se retragă în. ziua: de 11: 
Mai, pe dreapta râului Vaar, cândi Melas își făcea 
intrarea în Nisa. 

Dar, la 13 Mai, când Melas înlăturase toate; piedi- 
cile din calea sai și eră! gata să atingă ultimul' punct 
al planului general de operații, primi ştirea că ar» 
mata franceză coboară Alpii, prin Saint-Bernhard. Mer 
las nu puse niciun temei pe ştirea primită şi se mul: 
țumi a. trimete o brigadă spre Turin și alta spre 
Suze. 

Ştirile, însă, confirmându-se , se hotărăște să plece 
și el, în ziua de :20 Mai, în capul ungi bripade de 
4000 oameni spre “Turin, unde ajunge în ziua de 26, 
când, după cum ştim, armata de rezervă se păseă 
concentrată lângă Ivrea. : 

Flsnitz rămase cu 18,000 oameni pe Vaar ca să 
facă faţă lui Suchet, având instrucțiuni. de a rezistă 
până la ultima extremitate în cazul când Suchet ar- 
luă ofensivă. 

Operațiunile armatei de rezervă a lui Napoleon. 

Către finele lui Mai situația. generală a adversâri= 
lor eră după cum urmează: 

* 

Austriacii. Divizia Wulkasovici, 9500 oameni, o- 
cupă văile Tesinului, spre, Saint-Gothard, DomotDo- 
ssola și Sessia. | 

Divizia Haddik, 9200 oameni, ocupă Aosta, cu 
două rezerve, înapoi, la Novare și Verelli. 

Divizia Kaim, 12,500 oameni, ocupăi văile: Suze 
și Pignerol, cu o rezervă în Turin. 
7 O divizie, cu Melas, 7000 oameni , în marş, spre 
Turin.
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Divizia Elsnitz, 33.500 oameni, pe Vaar. 
Trei divizii, sub Ott, 25.000 oameni , spre Genua. 

Francezii. Divizia Thurreau, între Suze și Tu-l 
rin. 

Diviziile 'Moncey, din armata de Rin, trecuse Saint- 
Gothard şi respinsese 'trupele finamice cari ocupase 
valea 'Tessinului. 

Divizia Bethencourt, la Domo-Dossola, de unde 
respinsese brigada Laudon din divizia Wuckasovici, 

Un. detașament de flanc, ocupă Chivasso pe Po; 
cu însărcinarea de a observă fi ține pe loc trupele 
austriace din Turin. 

Grosul armatei de rezervă, în marş, dela Ivrea 
spre Vercelli, pe Sesia. 

Napoleon se hotărăște să se îndrepteze către Mi- 
lano, să ocupe Lombardia, tăind astfel lui comunicaţi-. 
ile Melas cu Mantua, să se unească cu diviziile lui ' Moni 
cey ce coborau din Saint-Gothard şi apoi să se în- 
drepteze contra lui Melas' spre al da lovitura: decisivă! 
După ce a: luat dispozițiuni ide siguranță strategicăi, 
Napoleon îndrepteazăi grosul armatei de rezervă, din' 
Ivrea prin Vercelli, Novare spre Tessin acoperit de 
o antegardă comandată de generalul Murat. 

Trupele austriace, din această regiune, nu pot 0- 
pune o rezistență! serioasă, astfel că trecerea Tessinu- 
lui se execută de trupelă franceze, fără multă! greu-, 
tate, în ziua de 1 Munie; iar, a două zi'; Napor 
leon, în capul armatei de rezervă, își face intrarea 
în capitala Lombardiei. 

Ocuparea Milanului, pe lângă efectul moral! care-l 
produceă în toată Lombardia, lărgea și baza (de o- 
perații a armatei de rezervă! care”și) avea asigmurate,. a- 
cuma, aprovizionările de tot felul. 

Lannes, în ziua de 3 Iunie, ocupă Piava. 
Generalul Loison şi anțegarda lui Murat, cari urs 

măreau pe Wuckasovici, se îndreaptă: dela; Lodi şpre 
Plesânza. 

Surprins cu desăvârşire de evenimentele cari se
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precipitau, cu atâta irepeziciune, Melas, neputând să 
încerce vreo manevră contra lui Napoleon, ia dispo3 
zițiuni „să-și concentreze, în grabă, toate forțele spre 
Alexandria. 

Aceste dispoziţiuni ar fi dus, de; sigur, la: un bun 
rezultat, dar erau luate prea târziu, căci Lannes ocu- 
pase Pavia și Murat Plesanza. 

- Napoleon, cu grosul armatei de rezervă, a rămas 
4 zile în Milano, ocupându-se cu măsurile administra; 
tive cerute de ocuparea Lombardiei. Aci soseşte și 
divizia Moncey unindu-se cu armata de rezervă. 

Până la 6 lunie, Murat, dupăj oarecare lupte, o 
cupă Plesanza, iar i annes trece Po, în dreptul Pa- 
viei, şi ocupă Stradella. Astfel, 'Melas se giăseă izo= 
lat, fără nicio singură comunicaţie spre est. 

Văzându-se în această situație disperată, Ott, care 
ajunsese la Voghera ku corpul de asediu, se aruncă 
spre. Stradella, cu întregj corpul său care se urcă la 
15,000 oameni. ” 

Napoleon îndreptase, în ziua de 6 Iunie, spre Pa- 
via, în aj'utorul lui Lannes, trei divizii. 

Generalul Oit, ajunse în fața lui Lannes, care cu 
3000 oameni ocupă Stradella.; Lupta: se angajează în 

“jurul satului Castegio. Satul fu luat de austriaci și 
reluat de francezi, de mai 'multe ori, până după! a- 
miazi, când victoria eră aproape asigurată în partea 
lui Ott. “Tocmai atunci, însă, sosește pe câmpul de 
luptă una. din cele trei divizii trimibe în ajutor şi 
se aruncă cu îndrăzneală asupra înălțimilor cari do- 
minau satul Castegio, pe care le ocupau austriacii. 

Austriacii opun o rezistență, înverșunată, dar, în 
cele din urmă, sunt bătuţi, aruncați în dezordine 

„spre Voghera și urmăriţi de aproape până în Monte- 
ello. 

Marengo. 

Napolson, sosit la Castegio, imediat după bătă- 
tălie, hotărf a'și concentră toate forţele. la Stradella 

!
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şi aşteptă să fie; atacat aici. In acest scop, zilele 
de 9, 10 și 11 Iunie! furăi întrebuințate în a arunca 
încă două poduri pe Po şi a'şi adună trupele de pe! 
diferitele puncte unde se găseau. - 

La 11 Iunie situaţia eră: 
" Divizia Chambran, pe malul stâng a lui Po, în 

dreptul Valenzei. Divizia Lapoype, ocupă Pavia. An 
ceste divizii aiveau însărcinarea de a se opune ori- 
cărei. încercări de trecere peste Po. 

Divizia Bethencourt, eşelonată pe drumul San: 
- Gothard. 

Divizia Lorges, ocupă Lodi şi Cremona, contra 
unei întoarceri ofensive din partea lui Wuckasovici; 
care se retrăsese. spre Mantua. . 

Grosul larmatei de rezervă! cu patru divizii şi cas 
valeria lui Murat concentrată la Stradella, (30,000) și 
cu o antegardă [de '2 divizii și 'o parte din cavale- 
ria lui Murat la Voghera( 11,000 oameni). 

„In seara de '12:Iunie concentrarea: eră terminată ; 
însă, despre intențiunile şi situaţiunea lui Melas nu 
se ştiă nimic, Sigur. 

Napoleon, nevoind să scape ocaziunea unei bătă- 
'lii idecisive, aveă teamă că Melas se va: retrage. 

„__ “Aceste lconsideraţiuni îl fac pe Napoleon să plece 
dela Stradella, și, în seara ide 12 Iunie; se pune în 
mișcare spre Voghera. Aici află că Ott se retrăsese 
din faţa șa și trecuse Scrivia. Napoleon ordonă să se 
execute o recunoaștere ofensivă spre Alexandria, dă 
către generalul Victor, cu divizia Gardanne și toată 
cavaleria lui Kelerman. 

In timpul acestei recunoașteri, grosul armatei dă 
rezervă trece Scrivia şi înaintează până la San-Giu- 
liaino. | 

Victor înaintează spre Alexandria până la Ma- 
rengo, unde întâlnește un post înaintat austriac de 
3—4090 oameni, care, fără să reziste mult; se 're- 
trage peste Bormida și dispare în direcțiunea Alexan- 
driei. | - 

„___„Melas, în urma înfrângerilor suferite şi a situa 
ției grele strategice în care se găsea, hotărăște con-



112 

centrarea tuturor forțelor la, Alexandria, cu intențiue 
țiunea de a da, în această parte, o bătălie “decisivă. 
Către 10 Iunie fforțelei austriace erau adunate în A- 
lexandria, unde Melas fu încunoştiinţat că! Napoleon: 
cu grosul forțelor sale, se găsește Ta Strad&ila' și că: 
în ziua de 12 Iunie a trecut Scrivia. 

In seara zilei, când antegarda sa fusese respinsă 
de recunoașterea ofensivă condusă de Victor, Melas 
ține un consiliu de război, în care hotărt a a lua: 
o ofensivă viguroasă îm scopul ca cu orice preț să-și 
deschidă drumul spre Plesanza, către Mantua, ir în 
cazul unei nereușite, retragerea să se efectueze spre 
Genua. | a 

Pentru aceasta luă următoarele dispozițiuni: 
Generalul Ott, cu 8000 oameni, aripa stângă; să 

ia ofensiva spre Sole. - 
Centrul, 20,000 oameni ; condus personal de- Me- 

las, să ia ofensiva spre Marenago și Sant-Giuliano, să 
arunce trupele franceze, ce avea în față, şi să facă; 
apoi 0 ocolire la stânga, pentru a cădea! asupra 'for- 
țelor inamice ce ar fi rezistat în faţa lui Ott. 

Dreapta, sup IOrreilly, 3000 oameni, aruncându-se 
spre Stortiglione, să acopere dreapta corpului prin- 
cipal şi să iexecute o învăluire asupra stângii “îna- 
mice, 

Diviziile franceze ocupau următoarele pozițiuni: 
Corpul Victor, compus din diviziile Chambarlhac, 

Gardanne şi două brigade cavalerie, cari resprnsese 
postul înaintat austriac din Marengo, ocupau această 
localitate. 

Corpul Lannes, compus din singura divizie Wa 
trin, și cu cavaleria lui Murat, în urma sa „ la Satste 
Giuliano. | | 
„ Desaix, cu divizia Boudet din corpul său, în marș 
spre Novi, supraveghind drumul Alexandria:Genua. 

Divizia Monnier, din corpul Desaix, Iar Torre de 
Garofoli. . | 

Din corpul Duhesame, divizia Chabran se găsea . 
pe stânga lui Po, în dreptul Valenzei, iar! acea a lui 

)
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Lapoype fusese chemată dela Pavia ca să constitue 
9 rezervă generală la Marengo. | 
„Im zorii zilei de 14 lunie, Melas iese din Alexan- 
dria, trece Bormida, pe două poduri, şi pronunță 
ofensiva. Antegţarda; întregei armate, formată din cor- 
pul lui Oreilly, care trebuia să; formeze, în urmă, ar» 
ripa dreaptă, atacă anteposturile: lui Victor depe stânga 
pârâului Fontanone şi le aruncă în Marengo, după 
care se rabate la dreapta în direcțiunea ce-i fusese 
indicată prin planul gieneral al bătăliei. 

Centrul, format din diviziile Hadick și Kaim, îna- 
intează spre Marengo. . 
!_ Aripa stângă, comandată de Ott, se; îndreaptă spre 
Castel-Ceriolo. | 

Către orele 9 dimineaţa generalul Hadick, cu di- 
vizia Bellegarde, se aruncă spre Marengo, încercând. 
să treacă Fontanone, în faţa diviziilor Chambarlhac 
care se desfășurase pe malul drept al râului, deia Ma- 
rengo la Stortiglione, având: stânga acoperită de bri- 
gada de cavalerie Kellerman, iar dreapta de brigada 
Champeaux. Atăcul nu reușeşte și Hadick cade greu 
rănit. aa 

Napoleon, care nu se aştepta la 'această: ofensivă 
a lui -Melas, încunoştiințat de cele ce petreceauţ îri- 
mita ordin lui Desaix să se întoarcă, imediat; la Sant- 
Giuliano, iar lui Lannes şi Murat le prescrie a se arunca! 
în ajutorul lui Victor.. o i 

In acest interval soseşte și Lannes, cu divizia 
Watrin, de care dispunea, şi se desfășură la dreapta 
diviziei Gardanne.. a | 

Mişcăriie coloanelor austriace de atac s'au exe- 
putat la timp şi în conformitate cu dispozițiunile luate 
de Melas, astfel că situaţia devine defavorabilă pentru 
francezi. ia 

Atacate de. front și învăluite. pe ambele aripi, orice 
rezistență din partea “diviziilor eră peste'putință. Lupta 
durează -până la ora; 1, când trupele franceze, Sfâr- 
şite! de oboseală: și cu pierderi enorme, sunt aruncata 
în cea mai mare dezordine spre Sant-Giuliano.. Toe» 
mai la această oră soseă și Napoleon pe câmpul de 

7
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bătălie, dar mu aveă' la dispoziție decât divizia Mon- 

nier pe care o chemase dela Torre di Garofalo și 390 

oameni din garda consulară. 

Divizia Monnier aruncată spre Castel-Ceriolo, du 

pă crâncene lupte, îl ocupăl; dar, după oarecare timp; 

se retrage, de oarece rămăsese izolată, aci, prin retragt- 

rea centrului. e 

Se aruncăla atac și cei 800 oameni dim garda con- 

sulară, dar fură prăbuşiţi şi ei de valurile de: oameni 

ce veneau ku. furie despre Marengo. 

La orele două, diviziile franceze, în cea, mar com- 

plectă idezordine, sunt aruncate spre Sant-Giuliano, 

Melas, obosit, se lîntoarce în Alexandria, însărcinând 

pe: șeful său de statmajor generalul Zach să execute 

urmărirea. i 

Zach, ajutat Ia dreapta; și la stângă de Oreiliy şi: 

Ott, continuă urmărirea resturilor armatei franceze; 

până către ora cinci seara, rând ajunge în apropi- 
ere de Sant-Giuliano. 

La. această oră soseşte însă, pe câmpul de: bătălie, 

Desaix cu divizia Boudet. Napoleon, întrezărinid scă- 
parea, ordonă generalilor Victor, Lannes şi Monnier 

să încerce 0 noui rezistență cu rămășițele forțelor 

ce mai aveă, iar. divizia Boudet, (5—60000), să se 

desfășoare înainte de Sant-Giuliano .Cavaleria, sub 

Kellerman, cu câteva sute de călăreţi, trece la dreapta 

lui: Desaix. De | d 

Desaix se pune în lmișcare la 6 'ore seara! Şi ime- 

diat se loveşte (de antegarda lui Zach, care veneă! pe 
drumul dela 'Tortone. Generalul Kellermaan, cu cava- 
leria de care dispuneă șarjează grosul antegardei au- 
striace în marş, şi produce mare panică în coloana 
austriacă. | 

Zach cade prizonier cu antegarda sa. 
Divizia Desaix se aruncă, atunci „asupra antegiar- 

dei austriace, iar cavaleria lur Kellerman, atacă pe 
dragonii austriaci, care, speriaţi, se. retrag în galop 
printre: trupele (de imfanterie,. mărind astfel. groaza şi
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panica, (1) și făcându-le să se retragă fără să ştie 
„dece. | 

" Generalul Desaix kade mort în capul diviziei sale. 
Corpurile Oreilly şi Ott văzând cele ce se; petrec 

pe flancurile lor, se hotărăsc, dfeasemenea,' să se re- 
tragă, fără a opune nicio rezistenţă. | 

Astfel, se isprăvi această memorabilă bătălie care 
ținti 14 ore și al cărui succes se; idatoreşte, în special 
lui Kellerman. | o 

Austriacii perd morți, răniți și prizonieri, '9402 
oameni de trupă şi ofiţeri, iar francezii 56000 „oa 
meni. a | 

Austriacii se retragi pe stânga Bormidei, iar fran- 
cezii rămân noaptea pe câmpul de bătălie cu ante- 
garda la; Pietrabuona şi grosul armatei la Marengo. 

A doua zi, 'Melas trimite un parlamentar la: Napo- 
leon pentru a. -cere o suspensiune de arme în' vederea 
unui armistițiu, care fu încheiat și semnat la, Alep 
xandria.. . a , 

Napoleon se întoarce în Milano şi de acolo în 
Franța unde e dus în triumf până! la Paris: 

Când Napoleon isprăvi campania din Italia, ope- 
rațiunile continuau în Germania. Mareșalul Kray, re- 
trăgându-se în Ulm, Moreau manevrează în jurul a- 
cesței cetăți şi se, îndreaptă, apoi „spre Inn, reușind 
prin aceasta să intercepteze Fomunicațiile armatei au- 
striace. Austria. e mevoită a cere pacea. Tratativele de 
pace, începute la Luneville „neajungând, însă, la nici 
un rezultat, iostilitățile reîncep pe ambele teatre. 

, 1) Cu toate acestea nimeni nu'şi putea da seamă de fuga cava- 
leriei care singură nu ştia de ce. fuge. Grosul armatei sdruncinat de 
cavaleria ce'l traversa, începă .de asemeni, a da înapoi: un nou grup 
de fugari, semănător unui torent, îl târi cu el şi în acelaş moment a- 
pără din nou Kellerman cu cavaleria sa, tăiind .în dreapta. şi în stânga, 
Dezordinea ajunsese la culme, fiecare fuge şi caută să se ascundă îna- 
poia celor din urmă. Fugarii se. grăbesc să ajungă la Marengo, con- 
fuzia este extremă, ofițerii în zadar se forțează de a'şi aduna oamenii 
înapoia lui Fontanone; ei sunt surzi de strigătele lor şi se aruncă 
într'o groaznică orgie spre' capul de pod; călăreţi, intanterişti, tunari căruțe, se precipită amestecați. i !
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„Acţiunea în Germania; se angajează pe direcțiunea. 
Miihldorf-Munich, unde are loo bătălia dela Hohenr 
linden, în care austriacii, sunt cu desăvârșire. bătuţi. 
și nevoiţi a se retrage, urmăzțiți continuu de armata Tuj, 
Morean. până la râul Traun, de unde Viena eră, actim, 
direct amenințată. | 

Ir. Italia, deasemenea, sunt bătuţi austriacii. 
Austria, văzându-se amenințată de toate părțile, - 

convine asupra clondițiunilor încheerei păcei şi sem- 
nează tratatul dela Luneville. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1) Primul proect al lui Napoleon contă într”o. 
învăluire strateglică, care trebuia, să aducă termina: 
rea războiului în Germania; In acest scop Napoleon 
hotărâse ca armata de rezervă să întărească aripa 
dreaptă a armatei de sub Moreau, care trebuia săitrea- 
că Rinul pe la Schafhaugen și astfel să cadă cu grosul. 
forțelor pe aripa stângă! şi pe comunicațiile adver- 
sarului. 

Soarta războiului nu s'a putut hotărî decât cu 
Germania. Evenimentele din Italia, oricât de fericite 
ar fi fost pentru francezi, nu puteau înfluența, defi- 
nitiv,: politica ldela Rin. De altfel, Napoleon făcusta 
experienţa cu războiul din 1797, când, cu toate succe- 
sele obținute în iltalia, a trebuit să amenințe Viena, a: 
să decidă pe Austria la pace. 

2). Asemenea învăluiri siategiice execută Napoleon 
în 1805 şi 1806, lbazându-şi roncepțiunea lor pe ur- 
mătoarele puncte principale: | aa 

a) Concentrarea forțelor în afara sferei de aci: 
țiune. a adversarului și.-apoi arunearea, massei,. con-. 
centrate, asupra inamicului. e | 

b) Primul obiectiv, grosul forțelor inamice. 
„"€) Osingură liriie de comunicație la început: î 

d) Invăluirea unei. anipi a armatei inamice. con-. 
tând, dela început, a cădea' pe liniile sale: de: comu-- 
nicație.
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Dar Napoleon mu poate execută primul său pro- 

ect, în: 1800, din cauză că: Moreau refuză să-l exe» 

In: asemenea situație, Napoleon neputând luă Co- 

manda lui 'Moreau, renunță la primul să .proect, şi 

dă oaită întrebuințare armatei de rezervă îndreptând'o 

către teatrul «de operațiuni din Italia contra lui Melas, 

unde catită să obțină. aceleași rezultate pe care nu le 

putea obține contra lui Krây din cauza lui Moreau. 
Deși Napoleon, însuși, pune în expunerea de 'mo- 

tive a primului său plan de operaţie că soarta: războ- 
iului trebuia săi se decidă în Germania, totuși el în- 

suşi, nu ezită un moment să îia altă măsură, față ke 

greutățile ce-a întâmpinat prin atitudinea lui Moreau, 
schimbând, prin ajceasta, întreaga-i concepție. 

S'a putut vedeă, însă că Marengo a hotărât, până 

la un punct, soarta acusiui război, ceeace probează, căi 

în asemenea împrejurări personalitatea comandantului 

de căpetenie este hotărâtoare. (Arghirescu, op. ci- 

tat, pag: '148--149). ” 

ii ri 

3). Armata de rezervă trece Alpii, debușează la 
Ivrea, se îndreaptă! spre Milano, se unește cu diviziile 

Moncey, trece :Po la Plesanza. şi cade, astfel; direct 

pe liniile ide comunicaţie ale lui Melas care segăseă anh 

gajat contra lui: Massena şi Suchet; Melas reusește 

să'și adune țoate forțele sale către Alexandria, însă 

situaţia sa strategică nu se îmbunătăţia deloc; comu- 

nicaţiile celor (două armate faţă în față se găseau, bu 
desăvârşire, întoarse. O victorie obținută: de armata 
austriacă! ar fi putut aveă de rezultat, cel mult, să-și 
recapete linia'de comunicaţie” prin Plesanza-Cremona, 
spre Mantua, dar în! niciun caz nu puteă să amenințe 
pe acea a armatei frânceze. | i 

Din contră, o bătălie perdută de armata austriacă] 
constituiă, pentru ea, un dezastru, neavând altă! di 
recțiune de retragere și alt refugiu idecât cetatea, Ge- 
nua, unde, fiind închisă, trebuiă să termine prin a: 
rapitula. 

Acestea sunt caracteristicile formei de ofensivă nu



118 

mită! întoarcere strategică, pe când Napoleon o  a- 
doptă în aiceastă campanie şi ale.cărei rezultate le culege: 
imediat după bătălia dela Marengo. (Arghirescu, op. 
citat, pag. 149). . 

4) Cu privire la dispoziţia gienerală a trupelor, toți 
istoriografii militari recunosc că) Napoleon călcase prin- 
cipiile cooperărei tuturor forţelor pentru atingerea sco: 
pului propus. 

In adevăr, concentrarea dela Stradella se făceă în: 
vederea unei bătălii decisive şi ca atare nu mai ră” 
anâne îndoială că trebuiau aduse toate forțele dei care: 
dispuneă pentru a'şi asigură victoria. 

Jomini, vorbind de împrăștierea aparentă: a co- 
loanelor armatei franceze la coborârea Alpilor, zice, * 
în cele (din urmă: „cu toate acestea, printr”o întâm- 
plare destul ide curioasă, campania dela Marengo, care 
avii atât de strălucite rezultate, fu aceea unde' se de- 
părtă, mai mult, de principii, cel puțin în măsurile 
de execuțiune. (Arghirescu op. citat pag. 158). 

Vom vedeă pe Moltcke în 1866 și 1870, precum! 
şi pe japonezi în 1904, că se abat dela prinuipii, ca, 
şi Napoleon fîn ;1 800, dar obţin rezultate strălucite, de+ 
oarece timpul kât se scurge dela răspândireă forțelor 
pe drumurile de concentrare pe teritoriul inamic, până 
la concentrare, este mai mic decât timpul care trebuie 
adversarului ca să se folosească de asemenea situa- 
țiune critică. i 

5) Proectul bătrânului general Melas, de a se, des» 
chide drumul prin Plesanza către Mantua şi în caz 
de nereușită, a se retrage prin Genuaj, eră mijlocul 
care se puteă adoptă: în asemenea situațiune : |



CAPITOLUL IV. 

RĂZBOIUL DIN 1805. 
, ———— 

= 

INTRODUCERE. 

Situaţia politică 

Prin pacea dela 'Amiens, (1802) Anglia se obligă a 
ieşi din coaliţie kontra Franței, şi a redă, acesteia, 
insula Malta, în schimbul altor avantaje. 

De aci, „până 1a.'1804 a urmat oarecum: o perioadă 
de linişte, în care Napoleon a putut să) ia măsuri de 
reorganizare în interiorul Franţei. 

Folosindu-se de acest timp, de linişte, Napoleon: 
îndreptează activitatea în sensul de a restabili finanr 
ţele și a întări republica în interior, întinzându-se a- 
supra tuturor ramurilor de activitate maţională. 

'Măsurile luate fiind bune și cu rezultate imediate 
mări popularitatea lui Napoleon în întreaga Franţă, 
şi astfel, prin votul a trei milioane cinci sute; mii de 
alegători, în lunia: Mai 1802, se votează consulatul, „pe 
viață, pentru Napoleon. 

Napoleon lucrează, pu folos, și în afară, orga: 
nizând provinciile anexate Franţei și intervenind ca 
mediator în !Elveţia, pe care o doteazăi cu o constir 
tuție redactată după vederile sale. 

Toate acestea, însă, a nemulțumit pe Anglia, care 
niciodată nu privise cul ochi buni progresul republicei 
franceze. i tai 

Acesta, făcu ca toate intervenirile guvernului fran- 
cez pe lângă cabinetul englez de a părăsi 'insula Malta
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să rămână fără frezultat. 'Din contră, guvernul englez! 
începi provocarea prin. capturarea câtorva vase „de 
război franceze, fără lhiar ca o declaraţie de război 
să fi avut loc, conform uzului internaţional. 

Ca represalii, Napoleon. trimite pe generalul Mo 
tier să ocupe Hanovra, posesiune ereditară. a cassei. 
de Anglia. ă — 
- Guvernul englez nu se arătă imediat şi. continuă. 
provocările. — 

Atunci, Napoleon concepe planul unei mari. o- 
tensive în Anglia. 

Acest proect, fiind supus discuţiunei tribunalului 
şi corpuilor feginitoare, fu adoptat, ca ultimă  măl- 
Sură energică ce trebuiă luată față de această putere y 

şi imediat începură pregiătirile. a 
Napoleon, însuși, parcurge teatrul unde aveă să 

se desfășoare evenimenie atât kie importante, şi a- 
lege ca zonă de concentrare litoratul pasului :de Ca- 
lais spre Boulogne, către care diferitele corpuri de: 

„trupă primiră ordine să se îndrepte. i 
In timpul acesta, prin votul corpurilor legiuitoare: 

şi sufragiul națiunei, în ziua de 18 Mai; 1804, se con- 
feri lui 'Napoleon titlul de Impărat al francezilor. 

Către sfârșitul anului 1805, armata eră concen- 
trată în Câmpiile 'Bologmne, și totul eră. gata pentru. 
executarea marei descinderi în Anglia, — prin por;: 
turile Brest, Rochefort şi Bologne. 

Anglia, văzându-se amenințată serios, de astă dată, 
alergă iar ta mijloacele care-i asigurase, totdeaună. Suci: 
cesul în întreprinderile sale; cu prețul a mări văr= 
sări de aur și puţin sângre, reuşește să formeze o: nouă 
coaliţie în care nu poate atrage, la început, dezân pe 
Rusia. 

Austria ruinată prin atâtea rkzvoae, deşi nu a- 
deră la foriiarea acesiei. coaliții, în cele: din: urmă, 
aderă și ea la coaliția formată ku Rusia, la care sa a- 
daogă Suedia și wegatul  Neapolului. 

Napoleon reusește să] menţină pe Prusia în zeu- 
tralitate, oferindu-i Haroira. 
La 24 Augubt, Napoleon începe mişcarea marei.
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armate de pe coastele Oceanului pe malurile Rinului, 
iar la 5 Septembrie mareșalul Bernadotte, care înlo- 
cuise pe :Mortier în Hanovra, primește ordin să! plece, 
imediat spre Wiirzburg, fiind încunoştiinţat. de o 
alianță secretă ce se făcuse cu Bavaria șii în virtutea! 
căreia electorul Bavariei, cu 25000 oameni, trebuiă săi 
se întrunească cu trupele franceze. 

In acest timp trupele austriace se găseau în; mars 
spre Inn 

La 17 Septembrie Napoleon trimite Austriei de- 
clararea de război. 

Forţele adversarilor şi planurile de campanie. 

Rusia. Avea 125 regimente infanterie, 67 regi: 
mente cavalerie şi 9 regimente artilerie. Total-278.000 
pameni plus 110.000 trupe neregulate de colonii, cat 
zaci, etc... sii 

“Austria. Avea 360 batalioane infanterie, 278 es» 
cadroane și 4 megimente artilerie. 'Total 305.000 oa: 
meni.. 

Franța. La epoca începerei războiului efectivul se 
ridica la 439.545 oameni şi 59,744 cai, — repartizați 
pe coastele oceanului, în Olanda, pe litoratul O 
peanului şi iMediteranei, în interior, în Hanovra, în 
Italia. 

La aceste forţe se mai adaogă încă 8.000 oameni 
recruți ai contingentului 1806, a căror chemare, sub 
drapel, fusese aprobată: de sena: 

Aliaţii, prin tratatul dela 11 Aprilie, au adus ur- 
mătorul plan de campanie: Să opereze, la înreput, 
pe trei teatre de operațiuni cu trei armate deosebite ; 
iar, apoi, intrând (două din ele să invadeze Franța, și 
alim :. 

O armată pe Dunăre, pe Inn, formată dim 90,000 
austriaci și 9000 ruși. 
O armatăide Italia, 142,000 oameni să învestească 
cetățile de dincolo de Mincio ; şi apoi să! ia ofensival 
“înaintând Până pe Ada. ,



122 

"A! treia armată! austriacă, de 53. 000 oameni, în 
Tirol şi Vorâlberg, să țină legătura: între ambele ar- 
mate depe Po și Dunăre. 

Deosebit, s'a stabilit şi următoarele operațiuni se- 

cundare : . | PR | 
La nord 120,000 ruşi, întruninidu-le cu 12,000 su- 

edezi și câteva mii englezi, vor operă contra trupelor 
franceze ce ocupau Hanovra. o 

După! ce va putea atrage și Prusia îi coaliție, ai 
tunci această trebuia să formeze o armată care să ope- 
reze sau în Olanda sau pe Rinul de mijloc. 

La sud, 5ooo englezi și 25,000 ruşi din Corfu, | 
să debarce în "Neapole, să se întrumească cu trupele 
acestui regat cu (care să alunge trupele franceze de: o” 
cupație, după care să! opereze spre nord către Po. 

Pentru operațiiunile,în Franța, s'au. hotărât astfel: 
Când larmata, de Po, de 142,000 oameni va! fi a- 

juns pe linia lui Mincio, când armata rusă se va fi 
întâlnit cu arimata austriacă „de Dunăre”, pe Lech ; a- 

“tunci ambele aceste armate întrunite,” înaimiândi, tre- 
buiau să pătrundă în Franța, prin Elveţia şi Franche- 
Comte, lăsând un corp ide observație spre Strasbura 

Planul de campanie al lui Napoleon reese din ur- 
mătoarele rânduri, scrise de el, iui Taleyrand şi lui 
Massena :,,fiotărîrea, mea este luată ; vreau să atac Au- 
stria si să fiu la Viena înainte de iuna Noembrie vi- 
itor, pentru a face faţă rușilor dacă se prezintă”. 

Lui Massena îi scriă: „Dacă pot să isprăvesc, rer 
pede, cu această armată ide pe Îller, ceeace sper cu 
ajutorul lui Dumnezeu, voi cădeă aspra; rușilor și 
sper să-i întâlnesc încă în timpul marșului lor”. 

___ “Iată, dar, pe Napoleon lucrând în al treilea răz- 
boi, tot pe linii interioare. 

El nu dă mare importanță celor ce se. vor pe- 
trece în Italia de nord, unde trimite pe mareșalul Mas- 
sena numai cu 44,000 oameni, deși în capul trupelor 
austriace se găseă arhiducele Carol. Nu se îngrijet- 
şte decâtprea puţin de cele ce vor aveă 'loc în Neapole 
şi Hanovra, știind bine că rezultatul operaţiunilor lie 
pe aceste teatre este supus, absolut, rezuitatulu fi-



"123 

nal al bperațiunelor ce vor aveă loc pe teatrul prin- 
<cipal, care nu poate să fie decât cel' din Germania; Și 
asupra căruia &l își concentrează toată atențiunea și 

activitatea: sa. | 
Pentru atingerea primuitui obiectiv din acest proect, 

pe teatrul ide ioperaţii din Germania, Napolzon «Lis 
pune de șapte corpuri de armată! şi o rezervă. generală, 

"constituind „la grande armoe” şi a cărei compozi= 
ție este.:. 

Corpul | Bernadotte, C. II Marmont, C. lin; Dar 
vout, C. IV Soult, C. V Lannes, C.. VI Ney; C. VII: 
augereau, garda “Bessieres, rezerva de cavalerie Mu- 
rat, plus o divizie badeză şi una Wiirtembergeză. To- 
tal 219,000 infanterie şi cavalerie, cu 340 guri 
de foc. 

PRIMELE OPERAȚIUNI. 

Intrarea austriacilorî în Bavaria şi concentrarea pe ller. 

“Către sfârşitul lunei IMartie, trupele austriace, sub 
gieneralul Mack, se găseau concentrate la Wels pel 
râul Traun. 

Două armate lruse de câte 69.000 oameni înaintau 
spre vest: una sub comanda lui Kutozof, către fron- 
tiera. Austriei prin Galiţia, iar cealaltă, sub comanda 

“lui Buxhovden, către frontiera Prusiei prin Polonia; 
DO armată de rezervă se formă înapoia acestora, la 
Vilna, | 

Aceste două armate rusg trebuiau să se întrunea- 
scă, pe Inn cu armata lui Mack, să, formeze „zrnafa da 
Dunăre, sub conşanda superioară a: arhiducelui Fer 
dinand d'Este. 

Insă distanța ce aveau de parcurs armatele “ruse. 
de la frontiera Galiției şi a Poloniei .până. la, Inn, 
eră nai mare decât cea pe care o aveau francezii de 
la Rin, unde începuseră a trece, pânăla Inn. 

Deaceea, Mack insistă a lua, imediat, ofensiva, și 
a ocupă Bavaria, pe unde trebuiau să vină francezii. 

Mack eredea-că va atrage în coaliția şi pe Bavaria,
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care ceruse Austriei săi i se recunoască neutralitatea ; 
Bavaria, însă, mu primeşte condițiunile de alianță și 
își retrage toate trupele pe .stânga Dunărei: 

Prin această atitudine Bavaria arătându-se ostilă 
coaliției, Austria ia ofensiva şi trece frontiera ace: 
stei țări - | 

La Septembrie, armatele austriace, cu o avant 
gardă strategică pe 2 coloane și cu grosul! în trei CO- 
loane, execută manevrele dela Inn la Iller, unde a- 
junge în ziua le. 23 Septembriei. 

La 25 Septembrie împăratul Aubtriei ține un cont 
siliu de tăzboi la Landsberg) se aprobă proectul luă 
Mack, A stabili pe acest râu o primă linie de apărare, 
sprijinită cu dreapta pe cetatea Ulm şi fluviul Dunărei 
iari cu stânga în munții Tirolului, unde se găseă ar mata: de Voralberg prin care se puneă în legăturăi cu 
armata de Italia. In această dispoziție armata au- 
striacă trebuiă să aștepte sosirea armatei ruse, după care urmă să se continue mișcarea ofensivă. : 

Armata austriacă a fost repartizată, astfel, pe a- cest front (defensiv: Intre Sigmaringen, Biberach, Ra; vensburg, anteposturi (strategice pentru a observă e- şirile din Pădurea. Neagră, 21 batalioane şi 46 esca- 
droane sub F. M. L. Prinţ Schwarzenberg. 

> Pe dreapta Illerului,- dela Ulm la Mem'mingen, 
grosul armatei, '24 batalioane, sub Feldzeug m. Ko lowart. o „a o 

Intre Lech şi Mindel, rezervă, 15 batalioane, 8 escadroane, sub F, 'M. L. Werneck. ie | 
Pe stânga Dunărei, la Ingolostadt și Neiiburg ; corp de pbservaţie, contra trupelor bavareze, 6 ba- talioane, 16 escadroane, sub F. M. L. Kienmayer. 
Kemten și Kautbeuren, extrema stângă, pentru a asigură legătura cu armata de: Voralberg, 14 bata» lioane şi 18 escadroane, sub FM: L. Auffenberg.. 
La nordul lacului Constanţa, spre Lindau și Isny,; 19 batalioane şi 8 escadroane, sub F. M. L. 'Jellacich 

Cornicentrarea francezilor pe Rin şi Main. 
_._ După ce Napoleon a luat toate măsurile de apro- Vizionare, de recunoaștere a văii Mainului, a debu-
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șeurilor peste Dunăre, şi a regiiunei dintre Dunărej și 
Alpi, şi după ce a pregătit instrucțiunile de marș, 
etapele, etc., în zitra de '26 :Aupust a trimis: iultimile 
instrucțiuni, iar la 28 August au început marșurile 
către zona de concentrare între Wiirtzburg, Manheim!, 
Landau, Hagenau. : 

Corpurile de farmată au plecat pe diferite dru- 
muri şi la diferite date începând dela 28 August, 
pentruca să poată termină concentrarea, toatis, în ziua 
da 25 Septembrie. 

Direcţiile generale de. mişcare și punctele de con- 
centrare sunt următoarele : | 

(Bernadotte), prin Francfurt la Wiirtzburg. 
„C. II. (Marmont), prin Goblenz la Wirtzburg 

C. III. (Davout), prim Luxemburgi la Manheim. 
C. IV.. (Soult), prin Luxembure+Metz la Landau. 
QC. V.-(Lann&s), pri 'Varduin-Metz la Strasburgr. 
C. VI. (Ney), prin Toul- Luneville la Hagenau. 
Garda şi rezerva ide „cavalerie dela Boulogne di- 

sect Strasburg. 

Operațiunile dela Rin la Dunăre. 

Pentru trecerea peste Rin s'au aruncat două po- 
duri : la Spire şi la Ptorzheim și s'a indicat, puhitele 
pe unde tiiteritele corpuri de armată trebuiau să treacă. 
fluviul și direcțiunile ce: trebuiau să ia fiecare. 

La 25 Septembrie totul eră gata pentru trecerea 
Rinului, iar a idoua 2 seara, sosește şi Napoleon la 
Strasburg. - 

Trecerea Rinului s'a executat în zilele de. 26. şi 
27, după instrucțiunile date. 

După ce Napoleon a verificat ultimile ştiri asu- 
prai inamicului a dat în ziua. de 28, -ordinul se Mișe 
care către inamic în zona: Neiiburg, Donauwârt, Ne- 
resheim, FHeidenheim, Ingolstadt * Nassenfeidsi 

Mişcarea, s'a executat cu .regularitate şi exactitate, 
astfel că (la 6 Octombrie situația diferitelor „corpuri 
de armată: este cea următoare: | 

La aripaxtângă: Corpul ], (Bernadotte), cu bava-
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găsește la Wassertrudingen.. - . 
La centru: Corp.., III, (Davout), -la Oetingien şi 

Corp-IV, : (Soult), la Nordlingen, iar ante-garda a- 
cestui corp, Seara, ocupă 'podul dela Mimnster pe 
Dunăre. Aa | | 

Inapoi: Corp. V, (Launes), ajunge la : Neresheim, 
iar garda, (Bessitre), la Aalen.. | 

La aripa ldreptă: Corp .VI, (Ney), se găsește la 
Heidenheim, acoperind despre Ulm mișcarea: gene-- 

"rală a armatei, . - | 
Murat, cu diviziile de cavalerie Walther, Klein, şi 

Beaumont, este spre Dunăre înaintea. lui Ney. 
Baraguey dIHIilliens și “Bourcier acopăr . flancul 

drept la Geislingen. | 
__ “Mişcările cavaleriei lui Murat, îu văile tâurilor 

Murg, Rench şi Kinzig, făcură! pe austriaci să, creadă 
că vor'fi atacați direct despre est, adică de front.'Apro- 
pierea corpurilor Bernadotte și Marmont, cari veneau 
dela nord, fu atribuită intenţiunei hu Napoleon de 
a observă pe Prusia, a cărei atitudine păreă îndoelnică. 

Abia în primele zile ale lui Octombrie, după apari- 
iunea trupelor franceze, a puturi vedeă Mack că nu 
dela vest, și dela noitd va: fi atacat. | 

"Acum, ia (dispozițiuni Mack a'şi concentră trupele 
mai mult. spre Ulm, pentru a puteă face faţă! ori- 
cărei eventualități,. | Sa 

La 8 Octombrie, în urma acestor dispozițiuni, 'si- 
tuația armatei austriace este: „Corpul Jellacich, spre 
Biebrach, în scopul de: a supraveghea spaţiul: între Du; 
năre. și lacul Constanţa, iar corpurile 'WVerneck, Aufen- 
berg! și Schwarzenberg, toncentrate în jurul Ulmului, 
ocupând partea dintre Giinzburg şi gura râului Lech. 
Corpul Kienmayer 'concentrat lângă Neiiburg. 

rezii, atinge Weissemburg ; corpul II, (Marmont), se 

Operațiunile armatei franceze pe Dunăre. 

Trecerea Dunărei. 

La 7 Octombrie armata franceză se pune în miş= care pentru trecerea. Dunărei. ae
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Ante-parda lui Soult trece la Donauworth fără - 

nici o greutate. i DE 

Murat, cu trei divizii de dragoni, trece tot pe la 
Donauworth și ia (direcția către Rain, urmat de corpul 
V, (Lannes), care ia aceiaș direcțiune, apoi corpul 

IV, (Soult), care se îndreaptă către Ausburg, 
La 8 Octombrie, Dauvout și Marmont trec Du- 

nărea pe la Neiiburg. îndreptându-se, respectiv, spre 

Aichach şi Ausbungi. In aceiaşi zi, Bernadotte, cu cor- 

pul I și bavarezi, trec fluviul pe la Ingolstad i iau 

drumul prin Pfaffenhofen. către Miinich. Corpul VI, 

(Ney), rămâne pe stânga Dunărei, pe dreapta, râului 

Brenz, pentru ia acoperi, despre. Ulm, aripa dreaptă. 

- Mack, surprins cu desavârşire de mișcarea france- 
lor, ia în pripă, dispozițiuni pentru a face faţă perico- 

lului. Concentrează la Giimzburg! corpul Werneck, cor- 

pul lui 'Reisch și al lui Schwarzenberg. Un detașa- 

ment. de 5000 oameni este îndreptat spre Wertingren 

pentru a face față forțelor franceze cari trecuseră Du- 
uărea. | - a 

Corpul Jellacick este chemat «ela Biberach la Ulm. 
- Corpul Spangen, venit din Tirol, staţionează la 

Mindelheim.. Me Sa - | 

Corpul Kienmayer, respins dela Neiiburg şi tăiat 
de restul armatei lui Mack, se retrăsese spre Dachau. 

- Marşurile, după trecerea Dunărei, până la Ulm. | 

-'"Marşurila. şi operaţiunile idela trecerea Dunărei și 
până la Ulm se petrec pe făşii de teren, corespunzăr- 
coare celor trei direcțiuni de mişcare ale corpurilor 
lui Napoleon după cum urmează. - 

La dreapta. Napoleon, în seara de 7 Octombiie, 1a 
măsuri să taie comunicațiile între Inn şi Iller, pentru 
a surprinde retragerea [ui Mack către armatele ruse, 
trimeţând corpul V, (Lannes), și cavaleria lui Murat 
spre Wertigen. SE 

Trupele austriace, aflate, aci, sub Auffengrerg ; suni 
complect bătute și satul Wertigien este luat cu ajutorul |
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primei brigade, șde infanterie din corpul V. ce sos& 
ște pe câmpul de luptă. 
+ Murat urmărește de âpnroape trupele austriace ce 
se retrag; în fcomplectă dezordine şi. face um marei nu 
măr de prizonieri, între.kari și pe Auffenberg însuşi. 

A doua zi, continuă 'urmărirea spre Zusmarshau» 
sen, iar ide afi finaintează până la Burgau, în: ziua de 
9 Octombrie. | 

Mack, dându-și seaină că retregerea spre est eră; 
interceptată, se hotărăşte să iia ofensiva spre nord, 
să! treacă Dunărea şi să cadă în liniile, de comunicație 
ale armatei franceze, lapoi să Te retragă, excentric, în 
Boemia. 
___ Mack ordonă! executarea acestei mişcări în ziua 
de 9'Octombrie, ia 

Dar, în seara aceleiași zile, Neţ, cu'corpul VI a- 
tacă o diviziune jaubtriacă, care se găscă pe malul stâng 
acoperind podul, o bate şi 'o aruncă în dezordine spre; 
Giinzburg. In timpul nopței. restul forțelor austriace 
se retrag spre Ulm, părăsind, cu totul, Giinzburg ; pe 
care a doua zi îl ocupă! francezii. , 
» Mack, dându-și seama că rămânând, mult timp, 
în Ulm, s'ar expune la un dezastru siguri, hotătăște. 
==_se îndrepte spre sud, prin Memingieny, către Tirol, 
pentru a se întruni cu forțele austriace ce, -se, găseau: 
în această parte. Din aceste două soluţii alegi pe acea- 
stă din turmă. Pentru aceasta, hotărăște, ca în dimi- 
neața' de 11 Octombrie, să iasă din Ulm' și, acoperitt 
de o puternică antegardă, să tneacă Dunărea, să se 
abată apoi spre Albek și respingând irupeie inamica 
să-și facă drum prin Heidenheim către Nordlingen. 

Napoleon, întrevăzând posibilitatea retragerei lui 
Mack spre iTirol, în ziua, de 10 Octombrie, înidreaptă! 
corpul IV, (Soult), spre Memingen, cu însărcinarea 
de aatacă, limediat, trupele ce le-ar găsi în față) ia'blocă 
această cetate în. cazul când: Surprinderea n/ar reuși şi. 
apoi a lua poziţie călare pe -Iller cu fața către Ulm. 
: Napoleon koreăca 'la 14 Octombrie să atace forțele 
austriace dela Ulm. 

In acest scop Murat primise comandamentul supe-
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strucțiuni de a die apropiă căt maj mult de'Ular. Murat, 
Crezând că Mack war mai puteă încercă altceva decât 
cel mult o eşire spre Memingen, chiamă pe Ney pe 
malul drept către Ulm. și nu dă nicio) importanţă fap- 
tului că prin retragerea corpului Vi drumul spre Boe- 
“mia rămâne, cu desăvârșire, liber. 

Intâmplarea a făcut, însă, ca o divizie din C. VI, 
(Dupont), să înceapă mişcarea tătre Ulm cu o zi în 
urmă, aşă Că antegarda lui 'Mack, care urmă! drumul 
U!m-Albeck, s'a întâlnit la, Albek cu această divizie, 

Generalul Dupont, deși inferiori numeric, rezistă 
atacurilor austriaci'or, între satele lunginen și Has- 
lach, până seara, târziu, când. se retrage spre Albek cu 
perderi considerabile. 

„Această! rezistență, de o zi, a lui Dupont, făcu pe 
Mack, să piardă p' zi. singura în care mai puteă să se 
retragă spre Boemia. 
"Mack se retrage în Ulm, chiar în seara zilei în care 

a avui loc lupta. 
Napoleon, primind raportul asupra luptelor divi- 

ziei Dupont, vede pericolul că inalul stâng! al. Dunărei. 
rămăsese aproape liber, şi ordonă mareșalului Ney, 
a tece înapoi ipe malul stâng! al Dunărei. 

Mack, deşi Be retrăsese la Ulm, cu intențiuneai de 
a sezistă aci, până la sosirea rușilor, totuși, cedând, 
opiniei gieneralilor săi, hotărăște, ca. în ziua de 13 
să reîncerce retragerea spre Boemia, și trimite coloat 
„ze sate prin Heidenheim, Memingen, Ober Thalf- 
big Şi Unier Thalitingen, 

“Aceste mişcări ale trupelor lui Mack au dat naș- 
tere la câteva lupte; cu trupele lui Ney, (C. VI), icare 
începuseră! mișcările pentru reocuparea: pozițiilor depe 
malul stângi al Dunărei. 

Mack se hotărăşte a se închide în Ulm! 'Și a aștepta 
ajutorul armatelor ruse. 

La centru. Până la 14 Octombrie mau avut loc 
evenimente împortante, afară de marșul diferitelor cor- 
puri de armată pentru a ajungi la situaţia inițială. și 
anime :
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Corpul 1], (Marmont), trece: Dunărea, pela Neii- 
burg, şi ia poziția între Aichach și Ausburg.: 

Soult, (Corp. 1V), trece Dunărea pela Doriauwârth, 
ocupă Ausburg și apoi se îndreptează spre Landsbergj 
de unde trebuiă să susțină pe Bernadotte care avea: 
însărcinarea, să ocupe Miinich. Ajuns la Landberg, în 
seara: de 11, are un angajament cu un regiment 'de 
Fhiurasieri austriaci ple care-l alungă, şi face 124 pri- 
zonieri. 

Dela Landgsbergi, Soult se fndrepteazăi, în seara 
de 12, spre Memingen, ocupat le 11 batalioane, o, ju: 
mătate escadron şi 10 tunuri de câmp. 
”  Soult, somează pe fomandantul Spangen să se pre- 
deă, și în farma refuzului acestuia, începe un bom 
bardament asupra Cetăţei. La 14 Octombrie, Spanoen: 
capitulează, iar Soult se îndreaptă spre Biberach, în 
scopul de a tăiă orice 'comunicație cu Tirolul. 

Garda este îndreptată spre Zusmarshausen, 
Marmont, ia pogițiunile împrejur de Ulm. la 14 

Octombrie.. | | 
La Stânga. Corpul 1 de armată, (Bernadotte), 

cu diviziile bavareze și corpul III, (Davout), for- 
mând aripa stângă a armatei franceze, executară tre- 
cerea Dunărei în zilele de 8 și 9 Octombrie pela Neti- 
burg! și Ingolstadt, 

[un ziua de 12'Octombrie, Bernadotte, cu bavarezi, 
intră în (Miinich ; iiar Davout ajunge la Dachau unde 
rămâne, deocamdată, formând țu Bernadotte corpul 
de obiservaţie contra armatelor ruse. 

ULM. 

Dintre toate trupele ri Mack, numai un detaşal- 
ment a putut fă se strecoare spre nord, în' ziua ide :13 
Octombrie, (Werneck), şi alt detașament spre Voral- 
berg! ( Jellacich). 'Celelalte trupe erau adunate în Ulm 
sub Mack, și amenințate, de toate părțile, de tru- 
pele lui iNapoleon.. | 

In seara de 14 Octombrie se ţină un consiliu ia
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Ulm, în care generalii din cartier, împreună( cul arhi 
ducele Ferdinand, susțineau că! mă: eră posibilitatea 
de a scăpă tot spre nord, sau spre sud către Tirol; 
Mack nu vede, însă, decât iluzia scăpărei sale prin ar-. 
imatele ruse, — ceeace eră o imposibilitate în împre- 
jurările: în cari &e găseă.. Si 
” Arhiducele Ferdinând persistă în ideia sa: pe care 
o și pune, imediat, în aplicare, pe contul său ; şui; în 
consecință, iese din Ulm, cu Schwarzenberg, în aapul. 
a 12 escadroane și se îndreaptă, mai întâi, spre vest, 
apoi spre nord, prin Geislingien și Aalenj, scăpând. 
astfel de soarta ce-l aşteptă pe Mack. 
„ "Napoleon, se stabileşte la Elchingken, în seara de 
14 Octombrie ; dă ordin mareșalului Lannes, gardei şi 
diviziei Nansouty ca în dimineaţa de 15 Octombrie, săi. 
treacă pe malul stâng al Dunărei şi să! ocupe poziţiile 
despre Elchingren si Albek ținute de corpul VI, (Ney), 
iar Ney, (C VI), urmă să! se rabată mai spre dreaptai 
în fața poziţiunei ajustriacilor dela Michelsberg.! Cor- 
pul II, (Marmont), să ocupe înălțimile dela Phful. 

Situația corpurilor framceze, în jurul Ulmului, este. 
cea următoare, în ziua de 15 Octombrie: i 
Ney, (OC. VI), cu dreapta pe pădurea: dela: 'Mar- 

„hringen, centrul în faţăi de Lehr, şi cu stânga înainte 
de Junginen . | 

La extrema dreaptă, pe Blau, divizia de dragoni 
'Bourcier, 

„Lannes, (CV), iu dreapta pe torpul lui Ney, şi 
cu, strânga pe drumul Albek.; 

Cavaleria. acestor porpuri, înainte, cercetând tere- 
nul: spre Ulm. ! 

Garda, la Haslach, cu stânga sprijinita pe Thal: 
„fingren,. o 

Divizia Nansouty, în linia a doua, înapoia gardei. 
Marmont pe înălțimile dela Pîul.. E 

Ney atacă Michelsbeng, pe creașl ocupă cu baio- 
meta, și trece înainte până: la. pantele coborânde ale înăl- 
țimilor deasupra orașului Ulm, închizând, prin ocu- 
parea, acestei poziții, orice eșire din Ulm 

„Napoleon, socoti inutil să mai atace fortificațiile
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Vinului, întrucât capitularea lui Mack nu puteă fi de-- 
cât chestiune de câteva, zile. 

A. doua zi, 16 Octombrie, Napoleon trimite un ok 
fiţer ldestatmajor la Mack să-l someze a sepredă., ' Mack 
refuză, neacceptând decât cel mult o suspendaie a 
ostilităților pe timp de opt zile.. | | 
« JA douz zi, j17 Octombrie, mareşalul Berthier fu 
însărcinat cu Continuarea: negocierilor și, în cele din 
prmă, Mack, prientat pe deplin asupra adevăratei sale: 
situațiuni, acceptă să capituleze cu condițiunea că 
„dacă în noaptea ide ,25 Octombrie cetatea ar fi deblo- 
cată dintr'o parte loarecare, de către trupe austriace sau. 
ruse, garnizoana să iiasă liberă cul arme şi bagaje pentru 
a se întruni cu armata care ar fi deblocat?o. Napoleon. 
care știă bine că! acest eveniment inu puteă: să 'aibă lor. 
primeşte această! condițiune și, în consecință, în a 
dăstarea treceri acestor pt: zile, una din porțile UI- 
mului ffu deschisă francezilor şi ocupată de Ney. 

Urmărirea lui Werneck şi a arhiducelui Carol. 

Werneck, auzind de cele ce avutese loc a doua. zi 
la Elchingen, se întoarce înapoi şi atacă trupele” fran-- 
ceze ce se găseau la Elchingen însă fără rezultat. Na 
poleon însărcinează pe 'Murat, cu rezerva de catva. 
lerie, divizia ide grenadieri Oudinot şi divizia Dupont 
să, facă față în această direcțiune. - 

Murat ajunge, în seara de 16, ariergarda lui Wer» 
neck, pe care o atacă, şi face 2000 prizonieri. la 'Ne.- 
restetten.. A doua zi, 17 Octombrie, Murat aiunga din 
nou ariergarda lui Werneck, care se întrunise cu ar-. hiducele Ferdinand la Weresheim, dar nu o poate aj-- 
tacă. A treia zi, 18 Octombrie, continuă urmărirea. 
fără repaus, Spre Nordlingien. 

Werneck, ne mai putând să-și colatinue retragier 
rea, e nevoit să capituleze, predându-se cu trupele ce-i mai rămâneau idin această dezastruoasă retragere. 

Murat continuă să urmărească pe arhid:. :te Fer. 
dlinand, pe care-l ajunpk şi îl atacă dincolo de Niiren=
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iberg, pe teritoriul Prusiei, în ziua 'de 20 făcând mulţi, 
prizonieri. DE 

Daţorită devotamentului câtorva ofiţeri, arhiducele 
Ferdinand trece frontiera în Boemia. ea 

Murat, face aproximativ, 1120 krm., în cinci zile ; tă 
ră să se repauzeze decit noaptea, jiar rezultatul! final este 
că distruge, cu slesăvârşire, cele două corpuri aus 
triace ce scăpase din Ulm, făcând 12,000 prizonierii, 
“cu 7 generali, 200 ofițeri, 120 tunuri şi! 500 trăsuri. 

Marşurile şi operaţiunile armatei franceze 

spre Viena. 

Guvernul austriac contând pe &prijinul armatei ru» 
ssești hotărește să pontinue războiul. 

Napoleon, deși puteă fi amenințat pe la spate! de 
Prusia, dacă atr 'fi eșit din neutralitate alături de coa- 
liție, nu poate renunţă la război până ce nu obține.re 
zultatele dorite. | 

Războiul ofensiv triebuiă întreprins către Viena. 
inainte, însă, de a; merge către Viena trebuiă să 

se asigure aprovizionarea dinapoi. | | 
Linia de comunicație pela Rin şi Main, (primele 

sale baze de operaţie), trebuind să se lungească! prea, 
mult, prezentând pericol din! cauza nesiguranţei penh 
tru atitudinea Prusiei, şi gerânid prea multe trupe: pent 
tru siguranța fi, a schimbat'o prin Augsburg, pe râul, 
Lech, adică spre sud-vestîn loc ide vest. IE: 

După aceasta, concentrează corpurile sale, în două 
“masse, către Isar, și anume: | 

La Landshut şi împreujrimi : C. V, (Lannes), câte 
o divizie din C, VI şi II, şi diviziile de cavalerie Nan 
suty şi Klein, Sa 

La Miinich, C.. 11, (Marmont); C.. IV (Soult):, 
Inaintea acestor nasse trimite pe Inn C.. I, (Berna- 

dotte), la Waserburgi și O. 111, (Davout) la Freising, 
| Corpul VI, (Ney), care rămăsese provizoriu în 
Ulm, este îndreptat, înapoia aripei drepte, spre Land- 
“sbung.. Corpul VII, (Augereau ), venit din Franţa, se
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îndreaptă spre Kempten.. Două divizii, (2 şi 3 deidra- 
goni), înainte de Miinich la Hohenlinden. 

Până la 18 Octombrie guvernul din Viena uu a 
veă știri precise despre cele petrecute la Ulm ; «le aceea. 
trupele ruse își urmau drumul dela Viena. spre Inn, cu 
aceiaşi încetineală ca până acuma. Trupele ruse aveau, 
cel mult, :30,000 oameni, îar austriacii sub generalul, 

„Kienmeyer 18,000 oameni care se retrăsese depe Du 
hăre la:Miihldori., + pi | 

Cătră 22 Octombrie corpurile: ruse ajung pe Inn, 
concentrate la Braunau și împrejurimi. | “Im seara zilei de 23 Octombrie, Mack, ajungând) la Viena, confirmă, în mod oficial, cele ce avusese loc la Ulm. Kutuzoft ţia dispoziţiuni, în ziua de 25, săi se retragă toate “forțele rlepe Inn spre Enns. Dar abia: începuse inişcarea, când, în ziua. de 27, consiliul aulic. din Viena ordonă să se apere linia Innului şi trupele să rămână pe loc. Ruşii se concentrează, în aceiași zi, la Wels, pe malul stâng) al râului Traunm; iar fran- cezii reiau marșul idela Isar spre Înn' pe care îl trea în ziua de 29 Octombrie cu Oarecare lupte neînsem- nate contra ariergardelor aliate. | 

In faţa acestui 'marş ofensiv, Aliații se retrag, fără: a opune vre-o rezistenţă. i 
Napoleon își &tăbilește o nouă bază, eventuală, pe râul Inn, făcând din Braunau centrul depozitelor de proviziuni;; 

| ___ Dela Inn la Traun, înapoia căruia se retrăsese ap. liaţii, marșul se execută în trei coloane, acoperite. îna- inte, cu o antegiardă compusă (din două divizii pavar lerie şi una din infanterie &ub Fonducerea lui 'Mu- rat! (1). 
La extrema dreaptă corpul II, (Marmont), ur mează drumul prin Strasswalchen-Voechlabriick-Gmun- den, spre Steyer, iar corpul VI (Ney) , ajutat de C. VII, spre Insbruch, având ca să acopere flancul drept 

  

1) Dreapta, C III, Braunau — Lambach. Centru, C. IV, Oberaberg —' Wels, 
Stânga, C. V, Braunau -- Linz,
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al armatei contra 'trupelor arhiducelui Jean care ocupă 
Tirolul! 

Corpul il, (Bernadotte), rămâne cu reze va „gene- 
rală la Salzburg, de unde, după împrejurări, -ar lin- 
terveni sau spre Traun sau spre Tirol.. 

In seara de 2 Noembrie situația adversarilor 
este: Franceză. Corpul V, (Lanines ),.la Linz, Corpul.IV! 
(Soult), la Wels, C. III; (Davout) ; la Lambach ; cu 
antegarda la Kremsmiinster, c. II, (Marmont), spre 
Lambach. Corpul 1, (Bernadotte), în marş, dela Salz- 
burg spre Lambach. Murat cu antegarda, spre Ens, 
înaintea coloanei de stânga. Ney și Augereau ocupă 

„aripa idreaptă. - 

Aliaţii. 

Rușii, la Strengberg; iar austriacii la Sieyer, «u 
o ariergardă la Ens. 

Linia râului Traun căzând, coloanele armatei fran- 
ceze continuau marșul spre Ems. 

Napoleon, ajuns la Linz, ia dispoziții a-şi asi? 
gură aripa stângă despre Boemia, cur luasetspre aripa 
dreaptă către lare erau detașați “Ney şi Augereaui. In 
vederea aceasta, el ordonă formarea unui noul corp, 
compus din 3 divizii Tuate (din ! corpurile, VI şi II, sub 
mareșalul (Mortier, care, în ziua de 6'pleacă din Linz și 
trece pe stânpia; Dunărei, ținându-se continuu la înălți- 
nea corpului V, (Lnanes), care urmă malul drept. O 
flotilă, împrovizată, pe Dunăre, face legătura între a- 
ceste coloane şi execută! transporturi de proviziuni' în 
spatele armatei de operațiuni. | 

Kutuzoif, deși dăduse instrucțiuni ca să reziste 
înapoia (Ensului, cu toate acestea austriacii se retragi 
dela Stever în faţa trupelor lui Davout. Kutuzoiff, vă- 
zându-și flancul stâng! descoperit, părăseşte și el linia 
Ensului și se retrage spre Sant-Polten, unde ajunge 
în ziua ide 7. Noembrie. 

Intre 6—8 Noembrie, deși Napoleon schimbă u- 
nele itinerarii, din cauza drumurilor rele, totuși arier- 
cardele ruse sunt atinse/ și au loc Ciocniri serioase ia



136 

Amstetten, la MGllk și la Mariazell, cu înfrângerea 
austriacilor. 

Kutuzoff, 'mavea iintențiunea de a rezistă pe! po- 
ziţia dela St. Polten, fiind inferior în număr ; dar, mai 
ales din cauza prezenţei francezilor pe stânga, Dună- 
rei, care îl neliniștea și îi ameninţa. linia de retragere, 
spre Moravia, unde se găseă a doua: armată rusă, sub; 
comanda lui Buxhowden. Tot din această cauză, în 
ziua de 10 Noembrie, trece, cu toată armata sa pe 
stânga Dunărei, pe podul dintre” Stein şi Mautern, și 
ia. poziţie cu trupele! sale la Krems, fără a ţine seamă 
«de consiliul aulic şi de ordinul împăratului Austriei 
care nu voiă această trecere. 

Această bruscă schimbare îl face pe Napoleon a 
suspendă, kdeocamdată, marșul general spre Viena în 
apropierea căreia Murat ajunsese dejă, având în urma 
sa corpurile V, (Lannes), și IV, (Soult). Napoleon 
vedeă pericolul pentru corpul lui Mortier ailat pe 
Stânga Dunărei. 

Murat şi Lannes! fură opriți la Burkersdorf, pînă 
la noi dispoziții ; iar Soult fu întors înapoi la Mau- 
dern, spre a se piine în comunicaţie cu Mortier: 

Davout, fu oprit la Moelding, iar Bernadotte. pri- 
mește ordine să înainteze la M5lk şi să ia, dispoziţii 
pentru ia trece pe stânga Dunărei, cu ajutorul flotilei 
ce veniă din urmă. În aceiaşi zi, Marmont, (C. II), 
ajunge la Loeben. 

In ziua de 10 mareșalul 'Mortier ajunsese la Weis- 
senkirchen, unde aflase de prezența ruşilor la; Krems 
și Stein: Crezând! că; este »o ariergardă, hotărăşte să! 
ocupe localitatea Stein. 

In acelaș timp, Kutuzofi, având informațiuni Bi- 
gure despre situaţia lui Mortier, hotărăște sărl atace ca: 
să-şi asigure, complect, retragerea,. 

in acest scop, în noaptea de 10 spre 11 Noembrile 
trimite o coloană; de 21 batalioane şi. 2 escadroane, 
prin Egelsee cătră Weissenkirchen, spre a cădeă în 
spatele francezilor la Diirnstein, iar altă coloană, de
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5 batalioane și 2 escadroane, să-l atace! de front din- 
spre Stein, | 

'  ;Mortier irespinge primul atac, în dimineața de 11, 
ocupă satul Loiben și rezistă, aci, până! către orele 4 
seara, când, în cele din urmă, mareșalul Mortier ho; 
tărăște ia se retrage. Insă! în acest moment, coloana 
Doktoroff ajunsese la Durnstein și din acest moment 
Mortier Se găsește! strâns între două focuri. | 

Mortier ia eroica hotărâre de a-şi deschide drum 
şi se aruncă cu furie spre Diirnstein, luptând şi înainte 
și în spate. lupta ar fi fost'neegală dacă din fericire 
nu sosiă, dinspre Spiiz, divizia Dupont, care se aruncă 
asupra rușilor, îi forțează să se retragă, iar Mortier 
ocupă (Diirnstein cu ceeace-i mai rămăsese.) 

In “timpul hopţei mareșalul Mortier se retrage. la 
Spitz, de unde, cu ajutorul flotilei, a doua, zi, trece 
pe malul drept al Dunărei, 

In moaptea de 11 spre 12 Noembrie, :Napoleon 
primeşte, la Sant-Polten, știrile asupra celor întăm- 
plate la Dirnstein. După: înfrângerea lui Mortier Ku- 
tuzfi se opreşte, deocamdată, la: Krems, ca' să idea 
repaos trupelor sale obosite. 

Napoleon, deși 'nu excludea posibilitatea ca Ku- 
tuzoft să rămână! la Krems, totuşi, el'ia măsuri ca să 
împedice întrunirea acestuia cu Buxhowden, care se 
găseă spre Boemia şi Moravia, pe unde Kutuzoff 
sar fi putut retrage. In vederea aceasta fa următ. 
toarele dispoziţiuni: | 

Murat şi corpul V, (Lannes), să ocupe; Viena și 
să pună stăpânire pe podurile depe Dunăre, ca să 
întreacă pe inamic, dacă va fi cu putinţă) sau să[l a- 
tace în flancuri, dacă; nu; va fi'timbp de întoarcere. 

Soult, (C.. IV), să lase o divizie la Mautern, iar 
cu 2 divizii să urmeze pe Murat spre Viena, 

Bernadotte, (C. [), să treacă pe stânga Dunărei 
ŞI să iea pozițiuni în faţa lui Kjutuzoff dacă acesta 
excepțional, s'ar opri la Krems, 

In cazul când s'ar retrage spre Moravia: sau Ba- 
emia, atunci Bernadotte să-l urmărească „pentru api 
face tot răul ce ar fi cj putinţă”. In fine, corpul lui
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Mortier, atât de greu încercat, fu iăsat între Sani- 
Pâlten și Mautern, ca rezervă generală. 
+ “Murat şi Lannes; intră în Viena, în ziua de 1 3, o 
traversează şi se opresc la kextremitatea opusă, îna- 
intea podului,” 7 
” Detașamentul prinţului Auensperg, lăsat să  a-- 
pere Viena, se împrăștie în toate părțile.* | 

„In aceiași zi, Napoleon stabileşte cuartierul ge- 
ueral în palatul dela Schoenbriin, 

La această dată situaţia diferitelor corpuri de: ar- 
mată este cea următoare: 

Francezii: La Viena, C. V, IV, (două divizii) ; 
varda şi C. Ille 
» „C. I la Moelk, luând dispoziţii pentru; a trece pe 
malul stâng al Dunărei. 
Cu II între Briick și Leoben. « 

C. VI şi C. VII în Tirol, ocupate cu operațiunțle 
contra arhiducelui Jean, care ocupă 'Tiroiul şi conf 
stituiă tun pericol, continuu, pe flancul drept al ar- 
matei de pe teatrul principal |de opearțţii.” . 

Aliaţii. 'Detaşamentul din Viena, 13.009 oameni, 
ja Welkersedorf. 

Kutuzoff, în marș prin Meissau ; Hollabriin, cta 
intențiunea de a se, retrag spre Olmiiz, către care se 
păseă a doua armată rusă cu cară urmă să se întru: 
mească.. — 

In Italia arhiducele Carol, sustrăgându+se dela ori 
ce angajament, se îndreptă către Viena, prin Friul 
și Carintia ; iar Massena, ajungând la Goârtz, opreşte 
urmărirea la frontiera: statelor venețiene. 
„In “Tirol arhiducele Jean, după ce suterise înfrân- geri, în luptele: cu Ney, e retrage din Insbruch către 
valea Dravei, cu intențiunea să se întrunească! cu fra tele său, arhiducele Carol. ! . SE La 13 Noembrie, Ney și jAugereatu ajung. la Bre- » genz, "unde forțează! pe generalul Jelacich a se preda cu corpul său. La această dată Tirolul fiind Curțăr
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țit de inamici, Ney nu imai aveă! nevoe de coopierarea 
lui Augereau, care este-chemat în Suabia. 

Preliminările bătăliei dela Austerlitz. 

__ Kutuzoff, pleacă din Kremi, în noaptea, de: 13/14 
Noembrie, spre. Briin, în Moravia. Ajuns la Meissau, 
detaşează pe Bagration, cu '7000 oameni, spre' Ober- 
Mollabriin, “inde trebuiă să ia lo poziție ca să întâr- 
zie înaintarea trupelor lui Murat, care, în; ziua aceea, 
se găsea la Stockerau ; iar el se, pune în marş, în seara 
de 14, spre letzelsdort, pe unde putea, să dea; în dru- 
mul imare dela Viena la Briin prin: Znaym, 

“Din aceste dispozițiuni iau. naștere luptele dela 
Hollabriin, luinde Murat eră înferior, având, aci , numai 
trupele înaintate. - 
„. Voind să câştige timp, Murat recurge la stratat 
geinat ratării de armistițiu, dar această stratagema. tu 
tocmai în avantajul trupelor lui Kutuzofi, dânduri 
timp, pentru ziua de 15, să strecoare trupele în dru- 
mul spre Brin... 4 | 
"Murat, întărit cu noi trupe și mustrat de Napor 
leon că a fost păcălit prin stratagema armistiţiului, 
atacă poziția dela Holabrii. Ruşii rezistă cu înver- 
şunare, astfel că lupta: durează în jurul 'satului Schân- 
graben până la 11 noaptea, la lumina flăcărilor satului; 
incendiat. Bagration, care suferise enorme perderi, 
văzându-se învăluit, deschide drumul prin mijcul truk 
pelor Hranceze și reuşeşte să-și capete linia de retra- 
gere spre Znaym, lăsând peste :3000 morţi. pe câmpul 
de bătălie. 

După două zile, Bagration ajunge la Frainspitz 
și cu detașamentul de 13,000 austriaci ce, să retrăsese 
din Viena. De aci, Kutuzoff continuă retragerea, spre 
Briin și de acolo la Wischau, unide, se întrunişte: cut 
prima coloană! a, armatei lui Buxhowden. Apoi! retra- 
gerea se kontinuă] spre Prosnitz, unde sosise şi a: 
doua coloană din armataa lui Buxhowden..  ; 
„In ziua de 20 trupele franceze intră în Briin. Aci,
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Napoleon încetează: urmărirea, trimeţând: înainte, pen- tru recunoaștere, numai pe Murat spre Olmiitz, | 
Dela 21 și până la 27 Noembrie. aliații rămân pe loc, la Olmiitz ; iar francezii înainte de: Briin, fără să aibă loc vreun eveniment important. 
Astfel, planul lui Napoleon de a împedică, întru 

nirea armatelor aliate nu reusește, - 
Situaţia se îngreuiază, acum, și prin atitudinea Prusiei, care păreă dispusă, în cele din, urmă, să îmd brățişeze cauza aliaţilor. 
Napoleon hu perde, însă, timpul și ia alte noi 

dispozițiuni cari să-i giaranteze atât succesul în cursuli unei bătălii decisive, pe care o căută' cu orice preț, cât și a-și asigură poziţiunea înapoi şi' pe flancuri. 
In acest moment Napoleon dispună, pe teatrul de 

operaţii din Moravia, de 94,800 oameni, din cari 41,800 îi aveă întruniți înainte de Briin ; dupăi 24 org puteă să-i sosească; încă 6,000 oameni ai diviziei Ca- farelli dela Pohrlitz, ceeace făceau 53,800 oameni. La două! zile de mazș se găseă Bernadotte, la Bud= vitz, (10,500 oameni), şi divizia Friant la WNicolsburgi ; ceeace ridică efectivul armatei — după două, zile —: la 70,300 oameni. In fine, la. extremă' nevoe divizia Gudin dela Presburg, divizia bavareză, (10,500 oa meni), dela Iglau, și Mortier dela Viena, puteau sosi în trei zile, putându-se, prin urmare, întruni 94000 'oaimeni pe același câmp de bătălie. 
| În partea aliaţilor:ceie două armate ruse: şi rămă şițele armatei austriace se găseau concentrate la Ol- &chann, înainte de Olmiitz, unde se găseau cei doi împărați ai Rusiei și Austriei cu cuartierele lor pre uerale. (Anghirescu, op. citat, pag. 216). | Aliaţii țin, la 24 Noembrie, un mare' consiliu de război, în care hotărăsc a luă ofensiva, cu şcopul de a învălui aripa, dreaptă a armatei lui Năpoleon, a aruncă spre Dunăre şi; a cădeă, apoi, pe liniile sale de comunicaţie, | | _ E
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BĂTĂLIA DELA AUSTERLITZ. 

Dispoziţiunile generale. 

În ziua de 27 armata aliată; părăseşte pozitiile 
dela Olmiitz şi se pune “a marș, spre Briin, în cinci 
coloane paralele : cu colozaa IV-a la centru care urmă, 
(27 B. + 2 E.) pe drumul Olmiitz-Briin ; cu coloana 
l-a, [l-a şi Ill-a (63 B. - 39 E..), la aripa stângă; sub 
Buxhowder și cu coloana V-a, (48 E.). 6ub prin» 
țul Liechtenstein la, aripa dreaptă. 

Garda imperială rusă, (10 B. + 18 E.), sub' ma; 
rele duce Constantin, formă rezerva generală. 

Intreaga armată aliată, sub comanda generalului 
Kutuzoft, dar de fapt conducea împăratul Alexan- 
dru şi clica ide tineri ce formau; cuartierul său” 

Armata aliată ajunge, în seara de 27, la Pros- 
nitz, iar în seara următoare la Wischau, de uhde Mu- 
rat, cu Cavaleria, se retrage dinaintea forțelor supe- 
rioare ale antegardei comandată de Bagration. Aceâ= 
stă retragere încurajează pei aliați și le dă încrederea 
unei victorii sigure | | 
y La 29, seara, trupele bivuachează pe înălţimele 
dela sud de Wischau iar la 30 se găsește pe malut 
stâng; al pârâului Rausnitzer, cu frontul spre vest, că- 
lare pe râul Litawa, înapoi (spre est), de Austerlitz, 
cu aripa stângă! înainte, fără să fi avut niciun angaja- 
menit cu trupele franceze cari se retrăgeau cedând me- 
reu teren. 

Napoleon, informat asupra acestui marş, ia dispo- 
zițiuini să-și concentreze, imediat, forțele de cari dis- 
puneă, în vederea unei bătălii (decisive, pe care o doreăi, . In seara zilei de 28 divizia Caffarelli, din C. III, şi 
nadotte, primesc ordin „a se îndrepta cât mai re- 
pede posibil” spre Briin, prevenind trupele sale „că 
va aveă loc o bătălie dincolo de Brinn, mâine sau poi- 
mâine”. | ” 
__ Davout primește ordin a se îndreptă, cu divizia $ riant, către Gross-Raigern pe drumul dela Viena a Briin. | |



142 

Napoleon pleacă! la Austerlitz, unde - găsește pe 
mareșalul Soult căruia, îi dă ordin a părăsi Austerlitz 
a se uetragk'pe linia Belovitz-Kobelnitz, dispunâiad 
divizia Vandame spre Belovitz, susținută! înapoi de divizia Saint-Hillaire, iar la dreapta divizia Legrand 
înapoia satului Kobelnitz. La stânga se găseă divizia 
Suchet înapoia înălțimeil Santon, In urma diviziei Su 
chet este dispusă garda şi grenadieri lui Oudinot 
la Kritschen, iar divizia Caftarelli, sosită în dimineața 
acelei zile, lua loc pe înălțimea Latain, ca, rezervă gie- 
nerală. | 

Cavaleria focupă satele Welatitz, Bosenitz, Girgu- kowitz și platoul Pratzen ; în fine, cătră extrema dreape 
tă satele Sokolnitz și Telnitz sunt ocupate, fiecare, decâte un batalion. i 

Napoleon (ia. aceste dispoziţiuni cu gândul că dacă! va îi atacat, în ziua de 29, să ise retragță! către Briin; 
inapoia râului Schwarzava, unde urmă să' se întrunear 
scă cu Bernadotte şi Davout, cari nu puteau sosi decât în ziua ide ] Decembrie în cazul ză va fi atacat/ aci,-după 1 Decembrie, Napoleon se gtăseă îni situăţie die a rezistă până ce, întărit cu corpul mareșalului Bernadotte, ar fi luat ofensiva, contra armatei aliaților. 

Dispoziţiunile de atac pentru ziua de 2 Decembrie. 

In țhoaptea de 1 spre 2 Decembirie, aliaţii după un mare consiliu, hotărăsc să atace, cu stânga; înainţe , în felul următor : 
a)Aripa stângă, ( Buxhowden), să treacă Goldbach, şi să atace pe două toloane prin Aujezd! cătră Ţelnitz, „între Telnitz şi Sokolnitz.. o | 
b) Centru, (Kutuzott), să treacă Goldbach şi să atace ne 2 coloane pe la Sokolnitz și pe la Punto witz la înălțimea coloanelor din aripa stângă.: 
c) Aripa dreaptă, ( Balgration!), cu o coloană să &uipravegheze terenul descoperit pe porțiunea; dintre Krug și Girgikowitz, 1ar cu alta să-şi păstreze poziţia! acoperind aripa dreâptă., | Garda imperială să suțină coloana dintre Krug-Girs
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gikowitz şi 6ăj servească de rezervă aripei drepte. 
Atacul să înceapă la ora 7 dimineaţa când toate 

coloanele să fie la înălțimile indicate. 

Napoleon fixat, pe deplin, asupra proectului a; 
liaţilor, îa dispozițiunile următoare, în vederea ma- 
nevrei din ziua de 2 Decembrie. 

„__ “Aripa stângă, (Lannes), cu diviziile Catfarelli şi 
Suchet, pe 2 linii, adăpostite înaintea pârâului Bose- 
nitz, vor aşteptă! inamicul, având pe Murat la dreapta 
şi brigada [de cavalerie Milhaud în acoperire la extrema, 
stângă, 

Centrul, (Bernadotte), cu diviziile Rivaud și Dro 
uet, să ia locul diviziei Caffarelli pe versantul sud al 
înălțimei Girgikovitz, să treacă pârâul pela Girgiko- 
vitz, legându-se la stânga cu cavaleria lui Murat, iar 
la dreapta cu mareșalul Soult. 

Aripa idreaptă, (mareșalul Soult), cu cele trei divi- 
zii ale sale, (Vandamme Saint-Hilaire și Legrand), la 
oră 4 dimineața, să treacă pârâul Bosentiz, astfel că 
la ora 7 săi se găsească pe malul stâng, gata să în-l 
ceapă manevra, 

Extrema dreaptă, (mareșalul Davout), cu divizia 
Friant şi dragonii Bourcier, să plece, la 3 ore dimi- 
neaţa, dela mânăștirea Raigen, pentru a ajunge la 
înălțimea dreptei lui Soult. | 

Cavaleria lui iMurat ţineă legțătura: între dreapta lui 
Lannes și stânga! lui Soult. | 

Divizia, (de grenadieri Oudinot, împreună! cu garda 
imperială, să formeze rezerva generală. 

4 

Desfăşurarea bătăliei (2 Decembrie). 

La orele 4 dimineaţa Napoleon, înconjurat de ima- 
reşalii săi, se găseă la postul de comandă, de unde 
deduceă, din stingerea focurilor de bivuac, că! inar 
micul începuse mişcările. i 

La îivirea primelor raze de soare s'au auzit detinăi - 
turile 'de puști ale antegardei coloanei inamice din &tân: 

“ga, (Kienmayer), care atacă satul 'Telnitz, ocupat de
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4 batalioane din divizia Legrand ; iar, după aceasta, 
coloane inamice, încep mișcărileinainte, către Gold- 
bach, astfel că pe la lorele 8'platoul Pratzen păreă rdet- 
garnisit de trupe inamice. | 

— Cât timp vă trebuie,—zice atunci, împăratul, 
adresându-se mareșalului Soult—nentru a aiunge ia 
înălțimile Pratzen cu diviziile! d-voastră ? 

— Mai puțin de 20 minute, — răspuinse mare- 
şalul. . 

— li acest caz, să așteptăm încă un sfert de oră. 
ln acest timp batalioanele franceze sunt respinse 

din satul Telnitz şi nevoite a lua poziții ceva mai 
înapoi. 

Cum, însă, coloana I inamică s?a oprit pe loc, pen- 
tru a aşteptă pe a doua, s'a putut ca Davout, care ple- 
case din Klosten Raigern, să trimită o brigadă cu a- 
jutorul căreia să reiă Telnitz. Respinșşi, însă, pentru 
a doua oară, francezii se retrag) spre Sokolnitz. 

Coloana Il-a, (Langeron), apare înainteă satului 
Sokolnitz pe care îl ocupă, trece pârâul Goldbach și 
se desfășoară dincolo kde sat, urmată și de coloana II-a 
care sosește, în acest punct, aproape în acelaş timp, 
însă în dezordne . din cauza împușcăturilor de flanc ce 
primise dela trupele franceze din Kobelnitz. 

La 8 jumătate dimineaţa trei din coloanele armatei - 
aliate se găseau, cu totul, angajate în această parte. 
La această oră împăratul crede că a sosit timpul ca „e- 
venimentul” să se producă. La semnalul dat, toate tru- 
pele mareșalilor Soult, Bernadotte, Murat şi Lannes 
se pun în mişcare. Diviziile Vandamine și Saini-Iilaire 
trec pârâul Bosneitz, respectiv, pe Ia. Girgikowitz şi 
Puntowitz şi se aruncă, cu furie, pe înălțimile Prat. 
Zen ; în urma lor diviziile Rivau și Drouet, din corpul 
Bernadotte, trec ps la Gingikowitz și se desfăşoarăi la 
stânga 'diviziei 'Vandamime. Murat, cu cavaleria, se 
îndreaptă spre Blasowitz. Această mișcare se execută 
cu atâta vigoare şi aşă de pe neașteptate, cât! cele 
trei coloane ale aliaţilor, cari trecuseră Go'dbachul, 5 

fiind surprinse cu desăvârșire, rămân pironite pe loc,
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ne mai știind ce direcție să ia, căci acea care lej eră 
indicată, se găseă acum degarnisită de trupe. 

Coloana IV-a, (Collowrath, unde se găseă Ku 
tuzoti și împăratul Rusiei, abia ajunsese pe locul. 
ce-l ocupase coloana. Iil-a, când observă diviziile Van 
damme şi Saint-Hilaire care urcau coastele platoului, 
ceadintâi pe la dreapta satului Pratzen, ceadeadoua 
printre acest sat și Stari-Vinobradi. 

Kutuzoff, înțelegând importanţa platoului Prat- 
zen, aruncă o brigadă ldin coloana Kollowrath, ca să 
mențină kreasta acestui platou, și câteva batalioâne 
în sat pentru a-l apără şi nenține. cu ori ce preţ. 

iasă, după două ore de rezistență, trupele ruse se 
retrag prin Wazan, către Herspitz, în complectă de- 
zordine. In acest timp Bernadotte trecuse pârâul Bose- 
nitz pela: Girgiikowitz, de unde; se îndreaptă! spre Blaso- 
vitz cu ambele divizii, dispuse iuna lângă! alta, având 
la stânga toate diviziile de cavalerie sub ordinele lui 
Murat. i NR: 

Coloana V-a, (Lichtenstein), care eră însărcinată 
a ține intervalul dintre Krugi și Blasowitz, întârziase să 
sosească, astiel, că garda imnerială rusă, destinată a 
formă rezerva generală, ee găsește în faţa diviziei Ri- 
vaud ce formă stânga !ui Bernadotte, cu care se an- 
gajează în luptă, dar care se termină prin retragerea 
aliatilor către Austerlitz și Krzenwitiz, 

La extrema dreaptă, Bagration ia ofensiva în di- 
recțiunea satului Bosenitz contra trupelor lui Lannes, 
dart rupele ruse sunt respinse şi cu mare greutate se 
pot retrage pe linia Kowajlowitz-Posoritz. Satul Bo- 
senitz este ocupali de divizia Suchet, iar Krug, și Ho- 
lubitz de divizia Caffarelli. | 

La lora 1 jumătate aripa dreaptă a aliaţilor era, 
complect, respinsă, centrul străpuns, iar stânga izo- 
lată la poalele platoului pe șesul dintre Aujezd -Telk 
nitz şi Sokolnitz ; deci, planul lui Napoleon eră rea- 
lizat, rămâneă numai să se desăvârşească victoria. 

Soult, sprijinit pe toată rezerva, deplin pă înăl- 
țimile platoului Pratzen, îndreptează divizia Vandami- 
me spre Aujedz, şi pe Saint-Hilaire spre Sokolnitz. 

10
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Bernadotte rămâne să ocupe platoul. In acelaș timp 
o brigadă din grenaidirii Oudinot este îndreptată, prin - 
Kobelnitz, pentru/ a; lua în flanc coloanele austriace 
din această parte. 

Atacate de front, de către divizia Friant, (cor- 
pul Davout), în flanc, de brigiada grenadirilor Ou 
dinot, şi în spate, ide către trupele diviziei Saint-Hi*- 
laire, care scoboară spre Sokolnitz, aceste două po- 
loane ne mai având hicio scăpare, o parte din aceste 
coloane este făcută prizonieră la Sokolnitz, o altă: 
parte se aruncă spre Kobelnitz, iar alta. spre Briin, unde, 
învăluite, din toate părțile, sunt nevoite a depune ar- 
mele. In faţa: acestui dezastru, coloanele Buxhowden, 
supă re încercase să apere satul Telnitz, caută să 
se retragă printre! lacul: Satschan și poalele! platouităi. 
Când ajunge, însă, în satul Augezd, divizia Vandam- 
me scoborâse dei pe platou, și ocupase satul. O parte 
din aceste trupe se aruncă în lacurile înghețate, în+ 
cercând să-și faci drum prin această parte ; dar, își 
găsește sfârșitul, în' valurile lacurilor, a căror ghiață 
se rupse sub greutatea şi învălmășeala acestei mulţirni. 
îngrozite. ihRestul trupelor din această coloană Și ca- 
valeria lui Kienmayer, sub jenergica condufere a lui 
Doctoroff, face faţă atacului, impetuos, al trupelor nam 
reșalului Soult, şi se întoarce, înapoi, spre Telnitzi; 
dar, ocupat de divizia Friant, cavaleria austriacă caută) 
alt drum de scăpare printre Telnitz şi lacul Satschan, 
iar ide aici, în cea imai complectă înv ălmășeală'; parte: 
reusește să se retragă printr'o îngustă limba: de păr 
mânt, cuprinsă între lacul Satschan şi Mânitz, luând 
drumul prin Neudatrtfi către Otnitz, parte îşi găsește, 
moartea în valurile lacurilor şi bălților din această 
parte. 

Sosind noaptea, se pune capăt acestei catastrofe 
a aliaţilor. 

Peste 20,000 oameni, din care 6—7.0o0o ifrantezii 
rămân morți pe câmpul de bătălie ; peste 15.000 ruşi 
şi austriaci sunt făcuți prizonieri ; 180 de tunuri, dra- 
pele şi un mumeros material de război cad în mâna "ran 
cezilor.
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Armata franceză bivuachează pe câmpul de bătălie. 
Trupele lui Bagiation, cu garda imperială, bivua- 

hează nainte de Austerlitz. Cavaleria lui Lichten- 
stein lângă Krenewiiz, iar reestul ce mai rămăsese 'din 
celelalte trupe, lângă Milbeschowitz, în timpul nopții, 
însă se începe retragerea spre est. 

A doua zi, 3 Decembrie, mareșalul Davout, în- 
tărit cu oi divizie, pornește spre Gâdingi, în urmărirea 
aliaților, cari se retrăgeau spre Ungaria, pe drumul; 
IMoravei. 

SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI DIN 1805. 

Impăratul Austriei, ne mai având nicio speranță 
în puternicul săw aliat, ia răspunderea situaţiei şi tri- 
mite pe prințul Lichtenstein la Napoleon cu însărcinla- 
rea. de a cere un armistițiu şi o întrevedere. 

Intrevederea între Napioleon: și împăratul Austriei 
avi! loc întree. sateleNassiedlowitz şi Urschitz, lângă 
focul tunui bivuac. Aici se închee armistițiul. | 

Talleyrand, însărcinatul lui Napoleon, şi prințul 
«de Lichtenstein, cu contele de Giulay, însăreimaţii fim 
păratului Austriei, se întrunesc la Briinn, şi începi 
negocierele.Dela: Briinn, conferinţa se continuă; la Pres- 
burg, unde tratatul fu semnat în ziua de 26 Decerm- 
brie 1805. 

Austria kedează, Italiei, Veneţia, Friul, Istria şi 
Dalmația. 

Bavaria, Wiurtenbergul şi Baden, aliatele lui Na- 
poleon, căpătară, respectiv, Tirolul, o parte din Su-' 
abia, Brisgau și orașul Constanţa. 

In schimbul teritoriilor perdute, Austria primi «- 
1ectoratul de Salzburg. 

Austria trebuiă să mai plătească, Franței, 4U mi- 
lioane franci. 

Napoleon, deși nemulțumit: de atitudinea Prusiei, 
îi cedează Hanovral, 

| Cetatea Braunau rămâneă ocupată de trupele fran- 
ceze, până! ce Austria va fi plătit cele 40 milioane 
prin tratat.
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OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE... 

1). In a treia coaliţie, contra Franţei, la 1805, era. 
Anglia, Rusia, Austria, regatul Neapole și Suedia. 
Pericolul pentru Franţa, privind din cinci părți, coaliția 
speră Să ermine uşor. | | 

Napoleon, însă, nu eră omul care să privească 
asemenea situațiune numai în aparenţa ei. Puterea 
sa de pătrundere Va făcut să reducă; pericolele 'la 
adevărata lor valoare. | 

Din cele cinci pericole cel dela inord puteă să duciăr 
la. reocuparea Hanovrei, iar cel dela sud  - reocupareă 
Neapolului. Depărtarea între aceste două regiuni, cât 
şi dela ele la obiectivul funic, care eră teritorul Fran 
ței, este însă atâta de mare, încât rezultatele obţi- 
nute nu puteaui să aibă decât o influență locală şi ta 
atare pericolul din acesta părți eră puţin de temut. 

Ofensiva austriacilor prin nordul Italiei prezintă, 
evident, » importanță mult mlai imare ca cele două des- 
crise mai sus, dar totuși nu constitue un pericol atât 
de apropiat încât să inspire idela început mari te- 
meri. 

Napoleon deduce, dar, că activitatea principală şi 
decisivă — sufletul coaliţiei — căreia se vor subordona 
toate celelalte mișcări, îşi va manifestă acțiunea sa. 
în centrul continentului și aici, prin urmare, trebuiesc: 
concentrate toate sforțările, pentru a da lovitțură Ide- 
ciSivă. 

Napoleon, cu piuternica sa pătrundere şi limpezi- 
ciune de spirit, prinde situţia gienerală: şi ia dispoz:- 
uni în conformitate cu împrejurările ce se prezintăi 
și probabilitatea rezultatelor la cari trebuiă să ducă 
şi, în consecinţă, după cum am văzut, vorbind despre: 
proectul său ide operaţii, trimite în 'Italia numai 
44.000 oameni, pentru a face față unei armate de 
142.000, liar marea majoritate a forțelor sale o con- 
centrează pe Rin, pregătinduise a da lovitură deci-. 
sivă în Germania. 

Aplicarea principiului de a ajunge cu forțe supe- 
rioare, în număr, pe piunctul decisiv, neluând în seamă
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accesoriile, nu reese nicăeri întrun mod atât de is- 
bitor şi ide măreț. (Argirescu, op. citat, pag. 191). 

2). Operațiunile corpurilor de armate franceze, 
delia; trecerea Dunărei şi până la capitularea Ulmului, 
ne dau, întrun mod cu desăvârșire clasic, aplicarea! 
unor idispozițiuni cari aveau să fie formulate şi tran- 
imise generaţiilor următoare ca formând principiile fun 
damentale ale studiului strategiei, şi cari, principii, 
trase din studiul acestei campanii, Sunt cele următoare: 

[. A face faţă, cu puţine forţe, pericolului mai 
îndepărtat și a lovi pe cel apropiat cu toate (forţele 
concentrate. 

II. A. lucră, simultaneu, cu toate forțele cât se 
poate ide concentrat. 

III. A lucră' cu repeziciune; şi fără întrerupere. 
Aplicarea acestor principii se vede cum nu se 

poate mai limpede în dispoziţiunile ce Napoleon ia 
îndată după trecerea Dunărei, prin trimiterea, spre est, 
a corpului Davout, și Bernadotte, pentru a "face față 
armatelor ruse, despre cari se auzise că se apropiase 
de frontiera, Bavariei și prin îndreptarea tuturor Fer 
lorlalte torţe spre Ulm, unde se găseă pericolul cel 
mai apropiat şi care trebuă lovit cât se poate de repede! 
şi cu maximum de forțe posibile. (Arghirescu, op. citaț, 
pag. 103). 

3). Mişcările corpurilor 2, 4, 5 şi 6 şi a diviziilor 
“de cavalerie, pe un spaţiu testrâns, sunt regulate astfel: - 
încât stau continuu înlănțuiți unii de alţii, strângân- 
du-se din ce în ce și căt se poate de repede şi metoh 
dic în jurul inamicului, până ce: îl pun, în cele din urmăi, 
în imposibilitate de a face cea. 1mai mică mișcare, „„Niici- 
odată o așa de mare cantitate de trupe n'a maner 
vrat pe un: spațiu atât (de mic”. zice însuși Napoleon: 
în o scrisoare ce adresează| lui Otto, la 5 Octombrie, 
şi în adevăr că arta de a face războaie, până atunci! 
nu oferise omenirei astfel de exemple măreţe. (Arghi- 
rescu, op. citat, pagi. 193). ,



150 

4). Cea, mai: bună| idee și cel mai bun (plan de: 
război ni are valoare dacă; conceptorul, sau altul îni 
iocul lui, niu poate aplică ideea și nu poate realiza plat“ 
nul. Execuţia trebuie să: fie la înălțimea ideei, sau a; 
planului conceput, pentruca rezultatele să fie fericite. 
„___ Genul lui: Napoleon! constă tocmai în această du- 
blă personalitate: el pune execuţia la înălțimea Con-. 
cepției. 

Cu cea mai mare preciziune şi cu energie, fără 
Seamăn, execută marşurile: dela coastele Oceanului la 
Rin. 
„Alege zona de concentrare în lungul Rinului, în- 
tre Strasburg-Mayentza, (5 corpuri de armată), şi pe 
Main, (2 corpuri armată), şi stablileşte aci baza sa de 
operație, a cărei direcțiune, faţă (de frontul inamic; 
este învăluitoare, căci: ameninţă direct comunicațiile 
inamicului. Cu alte cuvinte, prin însăşi alegerea ba-. 
zei de operațiune, asigură „învăluirea strategică”. 

Plecând dela baza; de operaţiune, către inamic, 
da corpurilor sale de armată bo direcție astfel încât 
la apropierea pe Dunăre se păseșşte direct pe flancul: 
drept al inamicului. 

Ordinele date, pentru toate aceste mișcări, şi re- 
nergia desfășurată, pentru controlarea executărei, a- 
rată, până la evidenţă, puterea acestei duble peri- 
sonalități. 

5). Coaliția aj fixat un plan de “campanie cu apa- 
parența logică, dar, în realitate, toate slementele pe 
care se bază erau falş alcătuite. 

Sa, hotărât ca 90,000 austriaci, sub' Mack, să intre 
în Bavaria. şi să se stabilească pe Lech, unde să s3- tepte sosirea armatelor Tuse, iar apoi să! se ia ofen- 
siva armatei de; Voralbergj și de Italia zare trebuiă să 
sosească pe IMincio.Oj primă preşeaiă a făcut prin in- 
trarea în Bavaria, cartei'a fost <ocotităj ca o declaraţie: 
de război. 

A! 'doua. greşeală a fost că se comptă pe armata
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de Italia care trebuiă să învingă, mai întâi, greută 
țile de pe Adige şi iMincio pentruca. să: poată lua o 
ofensivă odată cui armata, depe Lech. 
"Au socotit greșit că: armata rusă va puteă sosi 
în 64 zile, iar Napoleon în 68 zile, pe când în; reali» 
tate Napoleon a sosit mult mai repede, iar rușii nau 
sosit nici până la terminarea războiului. 

6). 'Relativ la valoarea; armatelor adverse, cităm, 
din op. de maior Al. Lupescu: 

Armata franceză, se compune din oameni de 20— 
35 ani; o mare parte au ifăcut mai multe războajf/ 
Aproape toată armata de operaţie este compusă din 
efectivul permaneht de pace. 

Armata austriacă, se compune din 1/3 streini anga- 
jaţi, și 2/3 naţionali recrutaţi, (6—10 ani serveau 
sub arme). Etfectivul de pace fiind foarte redus, treb 
buie 6 luni pentru imobilizarea, concentrarea, și instru» 
irea oamenilor ; elementul naţional se află lăsat în con» 
cediu înainte de începerea răzbloiului. 

Armata rusă, are prea puţini streini; ea se re- 
crutează ldin populațiunea; rurală (25 ani serviciu sub 
arme). s 

Trupele faustro-ruse sunt, de asemenea, în ma- 
jJoritate, războite. 

Armata de l-a linie franceză fusese instruită în 
taberile după coastele nordice dela 1803—1805. Ge- 
neralii statelor-majoare, ofițerii: și trupa se pregătesc, 
an acest timp, pentru război. 

Austria: are elementul chemat sub drapel nein-- 
struit. 

Armata rusă este discipiinată, însă puțin  wma-= 
neviieră. 

Armamentul și echipamentul variazăi prea puțin în 
ceie două armate adverse. 

__ Armaia franceză este foarte bine antrenată peu- 
tru marșuri şi preegătită pentru a Suportă greutățile, 
războiului. Napoleon lasă; în depozite DE toţi otiţerii
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şi trupa; ce nu aveau aptitudinea fizică necesară: pentru 
război. (1) 

Generalii francezi tineri și viguroşii; au căpătat, 
în scurt timp, o maturitate în jugleca'tă. și '0 mare lex» 
periență în război. 

Capacitatea de marș a armatei franceze superi- 
oară armatei austriace. Armata franceză cântonează 
pe când adversarii bivuachează sub corturi. 

7). Dacă austriaciii — zice Jomini — comisese o 
greșeală gravă luând prea curând inițiativa, ei erau, 
cel puțin, scuzabili prin Speranţa că aveau de a a- 
trage Bavaria, cu voe sau cu forţa, în partea lor; dar 
din momentul ce depărtarea curței din Miinich și a 
armatei sale -spre Wiirzburg distrusese această spe; 
ranță, nu se poate înțelegie să se fi continuat marșul: 
către Ulm și să accepte, apoi, cu riscul de a întârzia! 
tot pe atâta ajungerea lor de către ruși, care eră, în 
definitiv, afacerea cea mare, şi de a mări dificul- 
tățile. Rezultatul trebuiă să: fie cel care a fost, căci 
totdeauna aceleași cauze au aceleaşi efecte. 

8). Arhiducele Carol a stabilit proectul său ast- 
tel : ofensiva. cu 100.000, în Italia, defensiva cu 54.000, 
în Germania, până! la sosirea armatei rusești; legţă- 
tura, între aceste armate, cu 20,000, în Tirol, apoi 
ofensiva generală în Franța, după intrarea: acestor 
armate în Elveţia. 

Planul iArhiducelui Carol greșeă, mai întâi, în re- 
partiția forțelor între cele două teatre de operaţie. Tea- 
trul principal trebufiă. a. fi teatrul pe care se putcă, ob-. 
ține rezultate decisive, prin distrugerea armatei prin 
cipale — care se găseă pe coastele de nord — prin 
ameninţarea, în scurt, timp, a Capitalei — Parisul — 
  

1) Corpul Soult execută: 1) Marșurile de concentrare dela Bou- 
logne-Metz (1—18 Septembrie) : 140 km. în 18 zile consecutive, din care 
3 zile de repaos. Etapa medie 25,5 km. Viteza, medie, zilnică, 22 km. 
Il) Metz-Austerlitz (18 Septembrie—21 Noembrie) 1470 km., în 65 zile, 
din care 57 de marş; etapa medie, 26 km. Viteza, zilnică, 22,5 km. Etapa 
maximă 40 km. Nu s'a socotit şi marşurile pentru ocuparea cantona= 
mentelor şi intrarea în coloana de marş.
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deci featrul Germaniei; aci trebuiă adusă massa, prim- <ipală a forțelor. 
Insă, deşi coaliția aveă inițiativa politică. a războ- iului, nu puteă aveă zp/fiațiva militară, căci „ea nu puteă întruni forţe superioare armatei ranceze, decât după 90 zile. Atunci coaliția trebuiă să! adopte o zonă de 
întrunire mult mai înapoi, spre Viena, unde ar- mata franceză nu puteă sosi înăinte de 90 zile (Ma- ior Al. Lupescu, citat, pag. 166). 

9). Proectul generalului Mack se limitează a stă în defensivă pe linia Illerului şi a temporisă pe inamic până când: "Armata de Italia va dobândi succese. şi va puteă înaintă spre vest, iay armata rusă va pute, sosi lângă armata austriacă, 
Generalul (austriac dă! o prea mare valoare poziţiu- 

nei Illerului ; el crede că frontul pozițiunei nu poate fi forţat ; în: fine, că: aripele nu pot fi întoarse : aripa: dreaptă fiind: rezemată pe Ulm și teritoriu neutru Aans- 
bach, iar cea stângă pe cetăţile Memingen, Kemp- 
ten şi neutralitatea! Elveţiei 

Mijloacele pentru realizarea proectului sunt 'de- 
fectuoase ldin următoarele două puncte de vedere: 
Nu se ţine, seamă de inamic şi scapă| idin vedere scopul 
principal. Scopul principal fiind întrunirea cui armata 
lui Kutuzoft, el se expune pe Iller contra unui inamic 
care fiind de trei ori superior în număr avcă toată po- 
sibilitatea să-l bată pe Mack înainte de întrunirea CU 
Kutuzoff. (Maior 'Al. Lupescu, iop. citat, pag! 175). 

10). Mack nu s'a decis, în ziua de 9 Octombrie, 
să treacă pei malul stâng al 'Dunărei, să amenințe co- 
municaţiile franceze și să întârzie înaintarea lor că- 
tre Inn, totuși pentru a se asigiură trecerea nu tni- 
mite decât un detaşament elab. | 

Exemplul acesta arată cât de hebesar este, pentru 
o armată, care. vreă să treacă un fluviu, de a-și asigură, 
de mai înainte, debușarea, printrun detașament (a: 
vangardă ). -
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Generalul Mack se miulţumise a trimite un detaşa- 
ment ide explorare pe malul stâng, comandantul a- 
cestui detaşament a fost făcut prizonier, forțele sale 
foarte reduse, (2000), fusese imprăștiate pentru exe plorare, aşă că nu putură opune nici cea mai 'mică 
rezistență trupelor lui Ney, care se îndreptă spre Gun. zburg (3 divizii infanterie + 2 brigade cavalerie). 

Trebuiă, deci, un detașaimeht cu misiunea, speci- ală de a asigură (debușarea armatei pe malul stâng: al Dunărei (Maior Al. Lupescu, op. citat, pal! 183). 
Napoleon la Lodi a știut să aplice bine acest principiu. 

11). Ideea: lui Mack ide a atacă spre nord trecând 
Dunărea şi căzând; în liniile de comunicație franceze nu eră rea, dar lipsa de energie și de. încredere a fă- fut'o irealizabilă. Ceeace, de altfel, se întâmplă cu toate ideile bune care mau oameni ca săi le pună fn practică, 

12). In ziua, de 11 Octombrie, după. ce avantgarda lui Mack respinsese /divizia Dupont dela lunginen- Haslach, Mack, cu oarecare energie, ar fi putut con: tinuă retragerea spre Boemia, căci trupele lui Ney nu ajunsese încă: în poziţiunile de unde să-l poată onti. Dar, 'Mack nu eră capabil 'de asemenea eforturi. Deo- sebit de aceasta el aveă mare înkredierte în interve- nirea armatei ruse. 

13). 'In seara de 14, la "Ulm, sa ţinut un consilii, în care generalii lui Mack. susțineau că este încă po- sibilă o retragere spre nord, sau spre sud, către ii- rol, însă Mack, urmărit ide ideea. că scăparea îi va veni dela. intervenirea armatelor îuse, nu a luat în seaiă asemenea idei. . | 
Una din marile greutăți, la armatele aliate, este comandamentu! unic. Kutuzoff, neavână' comanda su- premă fa arinatelor, n'a putut operă de acord cu austri- acii. De altfel, în războiul cel mare, (1914—1918) We frontul de est, a existat acelaș inconvenient între
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germani şi austriaci, —Ludendorff, în memoriile sale 
se plânge de aceasta. şi larată neajunsurile ce au urmat 
din această cauză), 

14). 'Dupăj ocuparea Vienei, Napoleon urmărește 
ideea să oprească întrunirea lui Kutuzoff. cu Buxhow- 
den, să-i bată, 'separat, pe fiecaree ; dar; în acelaş 
timp, ia măsurii ca la rândul lui să nu fie surprins : 'din 
vre-o parte. Cu alte cuvinte ia măsuri ca să aibă com: 
plecta. libertate de acţiune. 

Aceste măsuri sunt caracterizate, perfect de bine, 
de generalul. Arghirescul prin rândurile următoare : 
Judecate, în total, dispoziţiunile lui Napoleon dau i- 
imaginea unei țesături nervoase, a! cărui centru este 
Viena, de unde, dând impulsui, se puteă face față 
în toate direcţiunile şi tuturor împrejurărilor. Astiel 
dacă arhiducii Carol şi Jean ar fi încercat să pătr undă! 
în V. Dunărei, aveau în Spate pe Massena, iar în față! 
pe Marmont, plus o divizie aflată: la Neustadt, și alte 
două divizii la Viena. 
“Dacă farhiducii, făcând. un ocol mare, ar îi apărut 
la Presburg, găseau în față divizia Friant și C.  Da- 
vout. In fine, pentru a face față ruşilor Moralvia aveă 
C. IV, Vi Murat, ajutaţi, la mevoe , de C. Î. (Op. ci- 
tat, pag. 211).: 

15). In seara de 28 Noembrie, când Napoleon luă 
dispoziţiuni pentru bătălia dela Austerlitz, a sosit, 
la cartierul său, Contele Harigjunitz pentru tratative 
de armistițiu, însăl Napoleon, ştiind că se apropie des- 
ciodământul fatal, Pa! trimis la Viena unde să; se înţe- 
leagă cu Taleyrand, ministrul francez al afacerilor 
străine. | 
- - Napoleon, Care conduceă și războiul și politica, A 
putut să facă aceasta, pe cânid generalul Foch, în 
1018, care știă că războiul trebuie continuat încă câte 
va săptămâni pentru complectraea desnodământului fa- 
tal al Geermaniei, n'a putut să facă aceasta, căci po- 
litica, nu o conduceă el. Consecințele desavantaglioa- 
se pentru aliați, din cauza mecontinuărei războiului,
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încă câteva săptămâni, se văd, acuny, bine ; și se vor 
vedeă în câțiva ani și mai oine,, iar peste eine știe câţi 
ani această politică semănată de condrucătorii poli- 
tici ai antantei, va fi plătită de urmașii lor. 

16). Să se observe că Napoleon a dispus trupele 
sale, în ziua de 30 Noembrie, la Austerlitz, în aşa 
fel încât nu numai să împedice pe aliați de a-i ataca] 
aripa dreaptă, dari încă să le înlesnească, atacul cătră 
această aripă Aceasta, reese din cuvintele spuse de el 
în timpul recunoașterei terenului. „„Dacă' aşi voi să! 
îimpiedic limamicul a-mi: întoarce dfeapta, m'aş aşezăi 
pe aceste frumoase înălțimi, dar, în acest caz, nu voml 
aveă decât o bătălie ordinară”?. (Arghirescu, op, ci- 
tat, pag... 220). 

17) Napoleon nu. pierde din vedere, niciodată, 
hrana şi ubna întreținere a tuturor. EI luă, întotdeauna, 
măsurile căt mai largi şi mai severe, pentru a se a- 
sigură hrana trupelor sale. Aceste măsuri le luă cu 
mult înainte, astfel că trupele să mu se găsească în' 
lipsă niciodată, | 

„Doresc ca de azi în 15 zile să aveţi Augsburg: 
1.000.000 rații de pesmeți, cuptoare pentru a puteă 
coace 80.000 rații pe zi şi făină în magazii, pentru 
a puteă face 2.000.000 rații, 300.000 măsuri de ovăz 
şi 100.000 măsurii de rachiu. Cetatea din Augsburg 
este tare ; voi armă-o. Ea wa aveă totdeauna, trupe pen- 
tru a sez pără în caz de atac”. Napoleon către Petiet, | 
intendant general al armatei. Corespondance, Tome 11, 
pag. 355). 

18). Kutuzoft, la Herms, aveă de adoptat una din 
următoarele trei soluțiuni : 
următoarele trei soluțiuni: a). Să se retragă spre Bo- 
emia, b) Să! se retragă în Moravia. c). Să se koncen- 
treze complect laKierms. 

Napoleon, isocotește ca absurdă cea deatreia solu 
ție, totuși, măsurile luate ca să facă față: primeloir
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două ipoteze, le ia, astfel încât să poată preîntămpină 
şi peatreia în cazul când s'ar produce. 

19). Judecând, după situaițiunea trupelor adversare, 
la finele lui Noembrie, se vede lămurit că situațiunea 
pentru aliați ar îi fost să se retragă încă spre nond. | 
până ce ar fi obosite și micşorate efectivele lui Napo- 
leon şi apoi să atace. 'De această părere a fost bătrânul 
Kutuzott, Bagration, Milonadovici, Doktoroff; etci; 
însă, împăratul Alexandru, tânăr și neexperimentat, 
sub influența prințului Dolgorucki, alt tânăr neexpe» 
rimentat, doriă, cu orice chip, săi atace pe Napoleon 
imediat. 

- Împăratul lAustriei, care suportă războiul pe teri- 
toriul său, doriă orice numai războiul să se termine, 

Amestecul politicei și al sentimentalismului în con- 
ducerea războiului aduce, totdeauna, urmări neplăcute. 

20). lată ce zice colonelul York de Wartenburg(1), 
despre bătălia dela Austerlitz: făcând o paralelă în- 
tre soluţiunea ce ar fi dat întrun caz analog un gene 
rai de talent și un geniu militar, întâiul, (generalul 
da talent), de sigur mar fi ezitat a se stabili pe buna 
și solda poziție depe platou. Praizen, pentru a com- 
strânge pe adversar a-l atică pe front, şi, după expre- 
Siunea: împăratului, ar fi câştigat „o bătălie ordinar 
ră”. „Al doilea, (omul ide geniu) ; luă o poziţie curm! 
maşi sfătui pe nimeni a lo face în asemenea caz, întrun 
exercițiu pe hartă, va fi de sigur criticat. Solutiuaveaj 
lui Napoleon. este, de sigur, în contrazicere formalăi 
cu principiile de tactică a simplului bun simț și trebuie 
a aveă deplină! conștiință ide superioritatea sa pentru 
a îndrăzni să facă ca el”. In adevăr, din examinarea: 
terenului pe care aveă să se desfășoare lupta și din: 
acea a situaţiei ambelor părți, Napoleon, cu puterea! 
sa extraordinară de concepțiune și pătrundere, dedute 
greșeala în carei vor cădeă înamitii săi, victimă a pro- 
ectului lor hazardos și aceasta face ca pozițiuniea a- 

1) Napoleon, Chef d'armee. (Vezi Arghirescu, op. citat. pag. 221.
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leasă (de el să nu fie nici pe platoul Pratzen, destul 'die 
tare, şi îndeplinind îndeajuns condițiunile unei bune 
pozițiuni idefensive. şi, nici înapoia pârâului Gold 
bach, ci între acesti pârâu şi clina vestică a platouliui! 
In această! situație, aliaţii, căutând a-i întoarce aripă; 
sa dreaptă, nu vor puteă înaintă decât foarte încet cu: 
aripalorstângă;, până să: treacă (defileurile dela Sokol- 
nitz și Telnitz, pe când trupele franceze, stabilite pre 
spațiul Schlappanitz și drumul Briin-Olmitz, nu le 
trebuiă decât foarte puţin timp pentru a pătrunde pe: 
platoul Pratzen. 

21). (Deşi “Napoleon fusese. învingător ia Auster- 
litz, totuși, situațiuniea: armatei sale nu eră prea si- 
gură față de noui armate ce putea tnimiirie “Rusiaţ săi 
faţă Ide armata; prusiană care eră concentrată și putieă, 
în orice moment, să! taie linia de comunicaţie a lui Na- 
poleon. | 

Așă se și explică cum Napoleon, deși observase 
atitudinea ostilă a Prusiei, totuși, închee tratat cu Pru: 
sia pentru a-i cera Hanovra. 

22). Politica pruo-franceză! din 1805 are o ase- 
mânare cu eadinaintea războiului cel mare din 1914— 
1918. 
„Atunci, ambii suverani : acum, ambele aliante scriu 
scrisori lde bune intenții, fat declaraţii pentru dorinţa 
de pace, dar! nu încetează! un moment de a se pregăti 
de război, a' se înarmă până în dinți, pentru a fi: gata 
la celdintâi semnal.



CAPITOLUL V. 

RĂZBOIUL DIN 1806. 

Situaţia politică. 

Imediat după războiul din 1805 s'au început trata- 
tivele pentru “formarea coaliției a IV-a contra Franţei. 

Politica anglo-rusă căută! să! atragă în coaliţie pe 
Prusia, în locul Austriei. 

Prusia, deşi a păstrat atitudine neutrală, totuşi, 
pentru ași proteja: neutralitatea, ia dispoziții ași mo- 
bilizăi o parte din trupele sale pela începutul: lunei Sep- 
tembrie 1805, iar către sfârşitul acestei luni, întreaga 
armată prusiană se pţăseă mobilizată. 

Către Sfârşitul războiului din 1805, regele Pru- 
„iei înclină să îmbrăţișeze cauza coaliţiei, în care scop 
trimite pe contele; Haugywitz, ministrul său de externe, 
la cartierul general al lui Napoleon. Napoleon amână 
primirea lui după! desnodământul dela Austerlitz. 

Acesta, văzând situațiunea grea, față de victoria 
lui Napoleon, în loc [de a provocă ruptura, semnează op 
convențiune, prin care teritoriul Anspachului este ce- 
dat Bavariei aliata lui Napoleon, Cleves și fortăre- 
țele dela Wessel Franţei, iar Prusia primește, în schimb; 
electoratul Hanovrei al cărui protectorat îl aveă An- 
glia. 

Această iconvențiune, semnată la Schâbriinn, fu re- 
cunoscută [de guvernele celor două părți la 15 Ianuarie 
1806, iiar la 24 Ianuarie Prusia. îşi demobilizează 
trupele. ”
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După prevederile tratatului dela Pressburg, ar- 
mata franceză trebuiă să reintre în patrie, însă, din 
cauze politice, Napoleon lasă armata în statele per 
mane de sud și pe teritoriul austriac. Această stare de; 
lucruri durează până în luna August 1806, fără ca 
cele două puteri să protesteze pe cale oficială şi fără 
ca vreeun incident să turbure atmosfera politică a 
Europei, deși Pit, ministrul Angliei şi dușmanul ân- 
verșunat a lui Napoleon, căută să provoace ruptura.. 

După moartea lui Pit, Fox, înlocuitorul său, este; 
mai conciliiabil în politica exterioară a Angliei. 

Sub influența pacifică) a acestui ministru, un tratat 
de pace este semnat la Paris, la 20 Iulie 1806, între 
Franţa, Rusia și Anglia. 
„Din nenorocire însă, Fox moare înainte chiar ca, 
acest trata! să, fic ratificat de împăratul Rusiei, care, 
dela început, nuj se arătă partizan al acestei alianţe., 

Napoleon asigură Austria că sa dat ordine tru- 
pelor franceze să reintre în țară și că prizonierii aus- 
triaci să fie conduși la frontierele Austriei. Totuși 
Napoleon nu pune mare grabă pentru împlinirea an- 
gajamentului ce'și ia față de Austriz, aşteptând, mai 
întăi, ca îîmpăratul Rusiei să ratifice tratatul: În a- 
cest timp, în Prusia crescând bănuelile contra, bunei cre- 
dinţe a lui Napoleon, poporui se enervează, și atunci 
conducătorii politici sunt siliţi să între în coali ție contra 
Frnaţei. 2 

Napoleon nu rămâne strein de pregătirile ce se. 
fac, în special, în Prusia și ordonă mareșalului Ber- 
tnier să ia oarecare măsuri în prevederea posibilităr- 
ţii unui război cu Prusia. Totuși, Napoleon adresează: 
o scrisoare regelui Prusiei, arătându-i că toate in- 
formațiile, cei-au fost transmise, sunt falşe şi asi- 
gurându-l de sentimentele binevoitaore ce nutrieşte 
față de regele și regatul Prusiei. 

Cu tot răspunsul! binevoitor al regelui Prusiei şi 
asigurările ministrului său de externe, ctate 'ambasa- 
dorului Franţei la Berlin, pregătirile, însă, continuă: 
în Prusia. In fața acestei stări de lucruri Napoleon.. 
ia 0 rezoluție definitivă, ?n vecerea pregiătirei acel-.
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siui război în care Prusia eră atrasă de o putere necut: 
noscută, căreia conducătorii! săi nu-i puteă rezistă. 
„La: 21 ISeptembrie, regele Bavariei și Wiirtermr, 
burgului Sunt înștiințaţi, de Napoleon, asupra inten- 
țiunilor şi pregătirilor. Prusiei şi invitaţi a luă ime- 
diate măsuri pentru cooperarea. cu armatele fraancezee! 

Forţele militare ale adversarilor şi proectele de 
operaţie. 

Prusia, deşi aliatăj cu Rusia, Suedia și Anglia; 
totuși, la; început, nu are ide cât 140.000 de oameni ai. 
Prusiei şi ai Hessei și Brunswick-ului, atrase în co 
aliţie. 

Acest fefectiv grupat, 1600 batalioane şi 2209 es- 
cadroane, împărțite în: Avangarda, (ducele Weimar) ; 
grosul (ducele de Brunswick), capuriie lui KRuckel, 
Bliucher, 'Hohenlohe, şi rezerva generală, ducele. ide 
Wurtemburg. | 

__ Franța. Aveă în statele giermane de sud, „marea! 
armată din 1805”, cu un efectiv de 198,000, şi con- 
dusă dre oameni) formaţi la nouile metode de război, 
practicate de Napoleon. 

În "total, aveă 130 batalioane și 160 escadroane,, 
iimpărțite în 7 corpuri de armatăi, o rezervă de cavan 
lerie, corpul bavarez şi trupe speciare. (1). 

Aceste corpuri erau concentrate în cantonamente 
larai în localitățile Miinich, Anspach, Oettingen, Pas- 
sau, Durenhoff, Memmingen și Francfurt pe Main ; 
garda eră la Paris. 

Prusienii, bazați pe concentrarea făcută! și pe cre- 
dința că vor surprinde pe Napoleon nepregătit, fără 
a așteptă sosirea. trupelor aliate, hotărăsc a luă - 
fensiva. 

Proectul însă eră! vagi și neprecizat, din cauză căi 
ducele de Brunswick, numit comandant superior al 

  

1) C. L Bernadotte, C. 3 Davout, C. 4 Soult, C. 5 Lannes, C.6 
Ney, C. 7 Angereau, garda, rezerva de cavalerie sub Murat. - 

11
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armtaei,eră  Contrariat Kde alte idei ale lui Riickejj,, 
şi prințul Hohenloche, comandanți de armate nepuse 
sub ordinile ducelui de Brunswick 

Prinţul 'de Brunswick voiă ofensiva; prin Erturth, 
Şt Gotha, pe la extremităţile nordice a munţilor Thiix 
ringer- Wald, pentru a tăiă pe Napoleon de Rin, baza 
sa. de operație ; Hohenloche care credieă că Napoleon: 
se va concentră la Ramberg, şi va înaintă' prin mun- 
ţii Frankenwald susţineă să ia ofensiva prin Hoff. 

Regele, fire nehotărâtă, a. adoptat mijlocia, adică! 
ofensiva pe ambele părți, lăsând între ele munții Thii- 
ringer-Wald. 

Deși [începuse executarea acestui plan, totuși, lai 
27 Septembrie, Hohenloche care mergieă spre Hof, 

„este invitat-să! meargă prin Gera către Iena. 
Cu alte cuvinte, în cele din urmă), ducele: de Bruneh 

wick a; reușit să'și impună planul său. | 
Napoleon, adoptă următorul plan, Simplu și pre- 

cizat : Concentrarea forţelor între Bamberg şi Beyruth, 
iar ide aci ofensiva prin Saateld şi 'Hof până pe Elba, 
întorcând aripa stângă! a armatei prusiene şi căzând! 
pe linia lor de operație diepe Elba. 

Planul lui Napoleon aveă neajunsul că expuneă: 
însăși baza sa de operaţie depe Rin; însă, pentru, 
aceasta, a luat măsuri [de înlăturarea pericolului pe 
Rin și ide înlocuirea: bazei prin alta pe Main, sprijinită 
pe cetățile Wiirtzburg! și Forchaim, bine aprovizionate. 

Primele operaţiuni. 

„Napoleon 'luiase măsuri ide concentrare încă die la 10 Septembrie, astfel că la 8 Octombrie COrpu- rile sale se găseau în zona Lichtenfelds, Minschberg, Begreuth, (Labenstein, INordhalben, iar cavaleria; . la 
Saa Iburg. 

Armata prusiană, care luase ofensiva. prin Thărin- gen-Wald, se găseă, încă dela 5 Octombrie, în si- îmațiunea următoare: iArmata ducelui; de Brunswick! între Lagesalza, Erfurth cut o antegardă: spre Gotha : armata prințului Hohenloche între lena: şi Roda, ur
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detaşament la Hof şi Schleiz; armata lui 'Riichel la 
Eisenach, rezerva, sub Eugren de Wiirtenberg, la 'Magr 
deburg!. . - 

Aci le renunță| la ofensiva ginerală: şi trupele răl- 
maseră în defensivă, păstrând pozițiile pe versanul 
nord al Thiiringer Wealdiului şi trimițând antepois- 
turi în defileurile munților până ce inamicul își va a 
rătă intențiunile. 

La această dată anteposturile adversarilor se atin- 
geau în unele puncte deși nu se făcuse declarație de 
război. 

In zilele da 6—8 Octombrie” au armat încă oare. 
care tratative, pentru înlăturarea războiului, dar cum 
ambele părți țineau să'şi impună voința, aceste tra; 
tative erau numai de formă. 

Francezii continuă marșurile în zilele de 8-—10 
Octombrie. La, 9. Octombrie C. 1, (Bernadotte), bate 
și respinge detașamentul | prusian dela Schleitz. 

La '10 Octombrie corpul 5, (Lannes), se lovește 
de antegarda corpului lui Hohenlochs, (7000 oa- 
imeni), care ocupă Saafeld. Lannes îl atacă de fronț, 
și îi învălue aripa dreaptă, care eră în aer; după o 
luptă, lare nu durează mai mult de două ore, feste 
bătut și respins în dezordine. 

In seara acestei zile, de 10 Octombrie, frontul ar- 
matei fronceze este: Corpul V. la Saaffeld şi corpul 
VII la Grăfenthal, formând! stânga, Centru: format 
din corpul | la Auma, corp. III: şi garda la Schleitz; 
iar Murat cu 3 brigade și o divizie, formând avant- 
garda pe linia Polnitz-Posenek. Dreapta din corpul 
IV la, Plauen și corpul VI la Gefel, 

Cartierul prusian eră nedumerit asupra operaţii- 
lor ce vor aveă loc, iar luptele?dela; Schleitz produsese 
o dezorientare generală. 

Hohenloche, aflând de înfrângerea dela Schleiiz, 
înaintează către Polnitz, în scopul de a primi; și sus- 
ține detașamentul dela Schleitz. 

Retargerea precipitată a acestuia produce, însă, 
rău efect aupra imoralului trupelor, în cât, în: noaptea 
de 10 spre 11, întregi corpul .lui Hohenloche, fără
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să fi luptat, se retrag! într'o complectăj dezordine prin 
Gera, şi Roda cătrej jena. 

in această situație Hohenloche face propuneerea 
de a se concentră toate ttorțele prusiene la nord de 
Weimar ; dar în aceeași noapte, la ora 11, primeşte: 
ordinul ide a se concentră, imediat, în apropiere de 
lena, sprijinindu-şi aripa sa stângă în acest punct şi 
întinzându-și aripa dreaptă către Weimar, unde 'se 
va concentră trupele lui Brunswick. h. 

iAstfel, în ziua ide 12, lforțele prusiene sunt adu- 
nate în două 'masse: armata principală, (ducele de 
Brunsvick), la Weimar, având spre Erfurth detașa- 
mertul 'Riichel, iar prințul Hohenlohe Ia Iena, unde, 
un moment, pare a luă o pozițiune! de flanc, faţă de 
direcțiunea generală a coloanelor armatei franceze. 

In zilele de 11 și 12 Octombrie francezii continu- 
ară 'marșul înainte fără niciun incident. 

Situația corpurilor de armată, în seara zilei de 
12, este cea următoare: Murat între Zeitz: și Leipzig; 
corpul I, (Bernadotte), la Zeitz; corpul III, (Davout) 
în marș spre 'Naumburgi, corpul IV, (Soult)4 şi garda 
la Gera, corpul VI, (Ney) la Auma. 

La stânga corpul V, (Lannes), la Lobeda, (sud 
de lena)) ; ar corpul VII, (Augereau), la: Kahla. 

In |dimineaţa zilei de 12 Napoleon nu ştia nimic 
asupra mișcărilor și scopului prusienilor. Stia numai 
că se găsesc pe malul stâng al Saalei, Napoleon a- 
vând nevoie de orientare a dat ordin ca; pentru ziua 
de 13, cospurile de armată să rămână pe punbotele: 
unde se găsiau afară de korpul VI care primește or- 
din să înainteze la Roda. 

Bătălia dela lena. 

Comandamentul prusian, înțelegând pericolul, ia 
măsuri 'de retragere, spre Elba, pentru ziua de 13. 

Armata principală, (ducele ide Brunsvick), prin. 
Auerstadt, Kossen, Merseburg) cătreMagdebnre. Ho- 
henlohe trebuiă să rămână pe loc şi să! acopere retra-- 
gerea acestei armate a lui Brunsvick.
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Ducele de Weimar se va apropiă de generalul 
Riichel, lare va rămâne pe înălțimile Lehnstaldt, nu 
departede Weimar. 

In ziua de (13, armata lui Brunsvick n'a parcurs kde- 

cât distanța până! la Auerstădt unde ajungie, suiccesiv, 
în timpul nopței și bivuachează, 

Napoleon, aflând despre mișcările prusienilor, în- 
țelegie că voesc să se retragă, şi ia măsuri să le îm- 
piedice retragerea și să-i silească la a bătălie cel mult 
până în ziua lde 16 Octombrie. . 

In seara de 13 spre 14 Octombrie situația; advert 
sarilor este: 

Prusienii, răspândiți pe o suprafață de peste 150 
km., şi înbucătăţiți astfel: Corpul ducelui de Weei- 
mar lângă Ilmenau ; detaşamentul generalului Riichei, 
15.000 oameni), lângă Weimar; armata principat?) 
(26:00 oameni), sub ordinele regelui, bivuacată lângă 
Eckardsberg, (nord de Auerstădt), zar corpul prin- 
țului de Hohenlohe, (40000 ioameni), la Capelen- 
dorff, cu o antegardă, sub ordinile lui Tauenzien, o- 
cupând pantele platoului Landgrafenberg care  do- 
mină Lena. 

Napoleon are la lena 4 corpuri de armată (IV, V, 
VI, VII), şi garda. | 

Davout, cu corpul III, la Auerstădt, iar C.I; 

Bernadotte între Davout şi grosul armatei. 
Napoleon, înțelegând situația, hotărăște ca bătălia 

să aibă loc chiar în dimineaţa zilei :de 14 Octom- 
ibrie, în care cop hotărăște ordinea de idătaie pe două 
linii astfel: C. VII, (Augereau), la aripa! stângă); per- 
-pendicular pe drumul Weimar, legându-se la dreapta 
cu C. V. Corpul IV, (Soult), va debușă prin Rauen- 

Thal spre Râdingen, formând: aripa dreaptă ; iar. Ney, 
(C. VI), la nordi de Iena, se va desfășură la stânga: 
lui Soult, ide îndată ce Lannes va ocupă Closewitz. 
Mareșalul Lannes !(corpul V), formând centrul, va ' 
păstră poziția ocupată în ziua (de 13. Artileria; ga:dei 
în posiție pe platoul Landgrafenberg. | 

Garda formând rezerva, va rămâne înapoia pla- 
toului, în formatie de adunare, ! . :., -- , - i
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Mareșalului |Davout i se dă: ordin de a: apără de- 
fileul Kâssen, în cazul când inâmicul ari voi să îna- 
inteze spre Naumburg,. sau să înainteze cătrăr Apolda 
pentru a-l luă pe la spate, dacă ar rămâne, pe pozi- . 
țiile ce ocupă, - 

Corpul I, (Bernadotte), primește ordinul a eşi 
din Dornburg, și a cădeă fin spatele inamicului, fie că 
„Sar mișcă spre 'Naumburg, tie spre Ienai 

În 'dimineaţa de 14, Hohenlohe aveă grosul! tru- 
pelor pe 'Tena-Weimar, între Capelendort și Schnecke, 
acoperit asfel: la (dreatpta divizia saxonă, înainte o 
antegardă, compusă din 13 batalioane, 8 escadroane 
și 2 baterii, pe linia Liitzeroda-Closewiiz. 

La lextrema stângă, io brigadă, la Râdigen și Dorn: 
burg;,. (general Holtzendorf), 
:. La 14 Octombrie, idimimeaţa, pe o ceaţă deasă Na 
poleon trece în revistă trupele £orpului V,. iar! la ora: 
6 începe atacul. ! ' 

Divizia Suchet atacă Closewitz susținută la stânga 
de divizia Gazan îndreptată spre Gospeda. | 

Trupele (înaintează încet pentru a învălui aripa 
dreaptă și la ora 10 satul Closewitz: este. ocupat de di- vizia, Suchet, iar idivizia Gazan ocupă atât /Gospeda cât şi Lutzerode. 'Tauenzien este nevoit a bate: în retragere către Dornbergi. In acest timp ambele aripi ale an- tegardei prusiene sunt cu totul învăluite şi, aruacate în complectă dezordine cătră Klein Romstadt, 

IHohenlohe, înțelegând situația grea în care se găsește, se pune în capul a 109; escadroane şi îna- intează cătro Virzehn-Heilingen, pentru a susține pe Tauenzien, iar generalul Grewert, din iniţiativă pro- prie, porneşte cu idivziia sa tot către. acest: punct. . ___ Restul ftrupelor prusiene se găseau la ora 10 des- făşurate ipe linia Schnecke, pădurea Iserstadt Virzehn- Heilingen, până spre Krippendorf. | In acest timp: Soult urcă pe platou, pelai Zwetzen, respinge (detașamentul 'Holtzendorf care venise din- spre Dosburgi înaintează până dincolo de Nevkwitz. „La aceeași oră, Lannes eră desfășurat cu (două! Klivizii ldela, Vierzehn-Heilingen până la Iserstădt. So
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ult iurcase platoul și prelungieă (dreapta lui! Lannes! că- 
tre pâlcurile ide pădure despre Rodingien, iar' Aug 
reau se desfășură între Gospeda și Schnecki. Ney, 
îără a primi v”un ordin, înaintează și el, urcă pla- 
toul,. trece cu primele trupe printre cele, două! divizii 
ale lui Lannes şi se desfășoară în fața: satului Vier- 
zehn-Heilingen pe 'care- -l ocupa înaintea trupelor prus 
siene. 

Astfel se desfășoară! lo ofensivă generală. pie toată 
linia dela Iserstaedt la VierzehnrHeilingien. Trupeie 
franceze sunt nevoite să părăsească Iserstaerit ; Ney. 'se 
menține, însă, cu tărie. în Vierzehn-Heilingien, până 
cătră ora i, când Augkereau apare spre stângal sa, în 
timp ce. Soult ideschideă focul asupra 'aripei stângi, 
a prusieniior şi respingă Cavaleria ce fusese însăr- 
cinată să susţină. această| aripă. 

Trupele Tui Hohenlohe fug! şi. se retrag. către Klein 
Romstădt, între orele 3—4, 

“Situaţia la această oră puteă trece în ravantajul 
prusienilor prin sosirea. corpului generalului Riiche! 
dinșpre VW eiimai, și desfăşurarea lui înainte de Gross- 
Romstădt ; dar, abia desfășurat, este atacat simultani 
la stânga 'de trupele mareșalului Soult, de front de. 
o parte dint rupele corpului lui Lannes, iar' la dreapta 
de divizia 'Desjardin Kdin corpul lui Augereau. 

Riichel este rănit, iar trupele lui sunt bătute și 
aruncate înapoi pe drumul ce duce spre Weimar. 

La ora 4 bătălia se termină, iar prusienii se re- 

frag; în complectă dezordine spre Weimar. Napoleon 
aruncă cavaleria de reservă, în urmărire. 

Bătălia dela Auerstât. 

In eara de '13 Octombrie grosul armatei! de: sub 
conducerea ducelui de Brunsvick bivuacase lângă Au- 
erstădt, cu intențiuuea, de a continuă drumul a doua 
zi către Majpdeburg. 
__ Mareșalul Davout, în seara aceleaşi zile, se gpă- 
siă, cu corpul Său ide armată, între Naumburgi și Fle-
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mingen şi ocupase (defileul Kâssen cu două bhta: 
lioane. | 

Niciunul (din comandanții adversari nu bănuiă bă- 
tălia ide întâlnire de adoua zi. 
; Davout, sa pus în imarș, în ziua'de 14, ora, 6 dimi- 
neaţa, ca să meargă către Apolda unde, primise. ordin 
dela Napoleon să cadă în Spatele armatei, dela Ienă ; 
iar ducele de Brunsvick, la aceeaşi oră, s'a pus în 
marș, în două coloane spre Freiburg: şi! spre KoOssen,. 
având înainte o avantgardă de 25 escadroane.. Ajunsă pe platou, în faţă de Haesenhausen, această avânfe. 
gardă se loveşte ide avantgarda iui Davout, care se 
desfășură, ocupă satul iHassenhausen și respinge ca- valeria prusiană, | | 

Avantgarda ajutată de io divizie de infanterie a încercat din nou să-și deschidă drumul, însă a fost respinsă lde francezi în desordine către. Spielberg. 
A treia oară prusienii revin întăriți la dreapta! de divizia /artensleben și încearcă a învălui stânga ;fran- ceză şi a reocupă satul (Hassenhausen, dar inu reu- şesc, căci francezii, la rândul lor, 'sunt întăriți, de noui trupe. | 
În fine, iintervenirea diviziilor franceze Friant şi! Morană an rorpui iui Davout, precum şi ocuparea; satelor Poppel şi Tauschwietz, slăbesc, cu totul, re- zistenţa. prusienilor, asttelcă până la ora, 4 prusienii sunt în plină retragere. 

| La. început, directive generale de retragere au fost luate către Weimar, însă, aci, fiind! drumul în- chis de trupele lui Bernadotte, s'a produs o nouă des sordine în trupele prusiene care sau retras în diferite. direcții după putinţa ce aveă fiecare. 

- Dela Iena la Berlin. 

Prusia, pierzând “toată larimata în cele două bătălii, drumul căire Berlin a rămas deschis. | 
Regele Prusiei sc ketrage cu curtea sa către Prusia Orientală, el nu :nai posedă mici mijlocul de aşi a-



1€9 

firmă autoritatea, şi puterea în statele sale făţă de 
învingător. 

Napoleon (decretează ca. (țări cuceritoare tot teri- 
toriul dedincoace de Vistula, însă campania nu o socoF 
tește isprăvită la Lena și, a doua zi: chiar, ia imediate. 
măsuri pentru continuarea operațiunilor. 

Rămășițele trupelor lui iHohenlohe și ducelui de 
Brunsvick se retrăsese către Sommerda. Aci generalul 
Kalkreuth iia comanda acestor forțe întrunite şi, conti- 
nuă a se retrage spre nord prin -Grossen-Nordhausen, 
către Magdeburg, unde ajunge în ziua de: 17 Oc 
tombric. 

Un alt detașament prusian, sub ducele de Wei- 
mar, care nu luase | parte la lupte, după; unele marșuri! 
și contra imarşuri s'a retras pe Elba, la Sandău. 

Trupele franceze petrec noaptea de 14 spre 15 
Octombrie pe câmpul de bătălie, iar îndiimineaţa de 
15 se începe urmărirea. 

Murat, urmat de Ney se îndreaptă spre! Erfurth. 
Bernadotte către Neustadt spre a dăiă drumul ce; du- 
ce la Querfurt ; Soult spre Grâssen ; corprile V, VII 
şi garda rămân la Weimar, iar al treilea la Naum 
burg. 

In după amiaza zilei ide 15 Murat ajunge îna- 
intea; cetăţii Erturth care capitulează. 

Soult ajunge în ziua de 16 la Grâssen, unde res- 
pingea riergarda armatei pirusiene care se retrăgea| 
către Nordhausen. 
“In acest timp rezerva armatei prusiene, care se 
găseă la Magdeburg, sub comanda prințului Eugen 
de Wiirtemberg urcă cursul Saalei și ajunge la; Hall, 
unde se oprește având. ordine ide a, ocupăl trecerile pe- 
ste Saala. 

Napoleon [dă lordine ca Murat cu Soult și Ney să 
execute lurmărirea fdirectă, iar restul corpurilor să| ia 
direcțiunea. spre Elba pentru a-i tăia retragereat către 
Berlin şi Oder. In acest scop: Bernadotte! se 'îndrepr 

tează spre Querfurt, iar “Lannes, Augereau şi garda 
spre Merseburg! prin 'Naumburg. Davout este trimis 
să ocupe Leipzig! i.
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Deosebit, Napoleon a luat măsuri pentru ocupa- 
rea principatului Fulda pe care stabileşte o nouă bază 
de operaţie, cu Centrul. de aprovizionare la! Erturthy 
iar linia de comunicație o schimbă pe direcțiunea Er- 
furth-Fulda-Francturt. | 

Bernadotte, ajungând în ziua ide 16 la! Querturt, 
„se loveşte aci ide corpul prințului de, Wiirtenburg!; pe 
care îl atacă și-l aruncă fără multă preutate 'făcâni 
du-se stăpân pe cele trei poduri depe Sala. 

Prinţul deWiirtemburg; se retrage cu restul -trupe- 
lor către Rosslau, și ide acolo spre Magdeburg fără: 
să fie urmărit ide Bernadotte, 

La; 20 Octombrie armata franceză ajunge pe Elba, 
în regiunea: Porţile Magdeburgului ;. Gross Vanzle- 
ben, IHalberstadt, Kalbe, 'Dessau, Witebergi; iar co- 
loana principală prusaină, lare numai cuprindeă decât 
vreo 35,000 oameni, ajungre la Magdeburg, unde Ho- 
henlohe ia comanda; lasă în Magdeburg, corpul prin 
țului ide WWViirtemburg;, liar cu restul se fretrage, spre (O- 

"der, sub protecția, unei ariergaide. 
„+ La 25 Octombrie iHohenlohe ajunge la Gransce, 
unde, aflând de prezența de trupe franceze, ia dru- 
mul spre Nord prin Firstenberg, de unde se îndreaptă 
apoi către est prin Lykhen.Boitzenburg. 

In 'acest timp cetatea Magdeburg; este învestită 
de corpurile IV și VI. 

La '25 Octombrie Soult lasă pe Ney:la Magdeburg, 
iar el pleacă fîn urmărirea detașamentului ducelui, de 
MWeimar pecare îl ajunge la (Altenzaun, în faţă de 
Sandau dar nu reuseşte a-l bate, căci (se retrage la 
imp. | 

Celelalte corpuri de armată franceze continuă dru- 
mul spre Berlin, unde Napoleon intră în, ziua: de 25, 

La aceasfă dată armata franceză eră concentratăl 
pe un centru, ci două aripe, astfel: 

Rezerva ide cavalerie, corpul V. şi corpuli VII în 
regiunea Potsdam, cu corpul I înapoi la Brandeburg. 
: Dreapta, Davout, la Berlin, după ce făcuse: 200 
de km., în 15 zile şi dăduse bătălia! dela 'Auerstădt.



171 

„Aripa stângă, corpurile IVi şi VI, continuă a blocă! 
Magdeburg. E 

Murat şi Lannes, urmați înapoi de Bernadotte, 
sunt îndreptaţi imediat spre Soandau, care capitur 
lează, iiar de aci ia direcția Stetin, pe unde se retră- 
geă Hohenlohe cu care, se întâ Ineşte la Boitzenburg, for 
țându-l să ia direcția SchOnermark-Prenzlau. Aci, Hoi 
henlohe este prins ide toate părțile și văzându-și trupal 
sdrobită, cu desăvârșire, după 14 zile de marș, este 
nevoit să' capituleze cu trupele ce mai. rămâneau şi a 
căror forță nu se ridica: decât la vreo 19,090 oatmeni. 

Două zile după aceasta, garnizoana din Stetir ca- 
pitulează înaintea cavaleriei lui Lassale. 

 Ariergarda lui Hohenlohe, sub generalul Blucher, 
ajunge, în ziua Kde.26 |Octombrie laBoitzenburgi, unde 
aude de capitularea lui Hohenlohe la Prenzlau. 

Aceasta îl 'face să ia direcțiunea prin Neustrelitz 
spre Speck, funde se întâlneşte cu detașamentul: du- 
celui de Weimar, formând un efectiv de 21000 oa- 
meni. a 

Bliicher, având drumul închis spre Oder, se În- 
toarce pe 'Elba-de-jos, prin Waren, către Lauenburg. 
Bernadotte, fiind informat de marșul acestei coloa- 
ne, îi ia urma şi în ziua; dej 31 ajung la Staditgiardi:, 
pe când IBlicher; ajungeă la Schwerin. 
„In lacest timp Soult plecase dinjurul Magdeburgu- 

lui, trecuse Elba pe la Tangermunde, şi în ziua de 
29 se găsiă Spre Wiisterhausen, rceeace face pe Blu- 
cher să schimbe direcția marșului prin Gadebusch, 
Ratzeburg şi în ziua ide 5 Noembrie (ajunge! la Liibeck, 
care se găsiă (la frontiera Danemarcei, al cărei terita- 
riu eră neutru, | 
» La 6 Noembrie cetatea Liibeck este atacată de 
Soultși Bernadotte cu cavaleria lui Murat, care we- 
nise 'despre Stetin. Bliicher resistă cu înverșunare, dar, 

„în cele din urmă, este nevoit a se retrage la 'Rat- 
-.. kau, unde capitulează| la 7 Noembrie. . 

Adoua, zi, cetatea Magdeburg capitulează, . de 
asemenea, înaintea mareșalului Ney care face prizo-
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nieră toată garnizoana tare de 24,000 oameni.” Ceta- 
tea Custrin depe Oder, se predă şi rea înaintea câtorva 
companii comandate de generalul Petit, 

Astfel întregul teritoriu al Prusiei dela Rin până la: 
Oder, ieste cucerit și curăţat de armata care, la început, 
aveă 140,000. 
! "Napoleon inu socotește, însă răzbloiul terminat. EI 

„ia, acum, măsuri să lupte contra Rusiei, aliata Prusiei ; 
ceeace dă naştere războiului din 1807. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE. 

|. Armata prusianăi nu eră pregătită pentru mane- 
vre și lupte contra unui adversar caj Napoleon, care 
adoptase noi metode de lupte și de conducere. 

Tactica liniară, mişcările ritmice, şi conducerea lup+ 
tei în cele mai mici detalii și linainte hotărâtă, ceeace 
făcuse strălucirea militară a lui Frideric cel: Mare, conl 
stituiau și acum preocupațiunile principale a pregătirii 
de război. | | 

Clausewitz zice: „ceeace prodiuceă asupra. imea 
penibila impresie, eră simulacrele de luptă! studiate cu 
mult timp înainte, prevăzute și aplicate până în cele 
mai micii detalii, practicate de cei mai! eminenți loa 
meni ai armatei ca 'M6llendort şi Riichel. (1). 

2. (Prusienii a greșit primind lupta înainte da 
sosirea. trupelor aliate. Regele Prusiei, destul de în- 
țelept, însă nu destul ide energic şi! hotărât, aj căzut 
în aeceași greşeală! ca şi Austria în 1805, din aceleași 
cauze : enturaj ide tineri entusia smați și de oameni fără 
experiență, care credeau că vor bate pe (Napoleon 
şi vor aveă ei această! glorie. Erau bazați pe faptul că 
erau concentrați înainte şi că vor surprinde p& Napoţi 
leon nepregătit. 

3. Planul de operaţie al lui Napoleonț din 1806 
are asemănare cu cel din 1805, căci! urmăreşte întoarii 

  

1) Ressbach şi lena.
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cerea unei aripi, (la 1805 (dreapta lui Mack), şi tă- 

ierea. comunicaţiilor de restul țării. 

A. (Napoleon, care se gfăseă concentrat, Ia: început, 

pe 'Main, cu dreapta spre Beyruth, centrul ;la Bambergi 

şi stânga la Schweinfurth, ar fi putut luă! ofensiva a- 

supra. aripei drepte prusiană! ca să-și aibă asigurată, 

linia de comunicaţie spre Rin. În asemenea; caz, însă 

inamicul ar fi fost respins către Elba-Berliri, 'adică! 
avantaiul chiar pe linia sa naturală dei retragere. 

Insă 'Napoleon, care eră stăpân pe metodele! stra- 

tegrice şi tactice pentru conducerea războiului, a adoptat 

atacul pela stângfa 'prusienilor care îi aduce victorie 

desăvârșită cu singurul desavantaj că lasă amenin- 
ţată linia sa de comunciaţie spre Rin, | 
+ Acest din 'urmă (desavantaj puteă fi corectatişi prin 
aceea că Bavaria fiind aliată lui Napoleon, ar fi schim- 
bat linia de comunicație prin Vorheim, Niirenburgi, El 
vangen, către Dunăre, dacă îi s'ar fi tăiat cea după 
Rin. 

5. Marşurile executate de corpurile de armată fran- 
ceze 'dela 1—13 Octombrie au fost făcute pe mai multe 

coloane și pe o făşie ide teren care nu treceă de 60km., 
jățime şi tot atâta adâncime. Cu modul acesta: Napo- 
leon aveă armata în mână şi puteă săi concentreze for- 
țele pe orice punct, în cel mult 24 de ore. Aceste 
măsuri s'au impus cu atât mai mult: cu cât Napoleon 
nu cunoșteă bine nici situaţiunea nici intenţiunea! ad- 
versarului. 

6. Cu privire la armata prusiană, dupăi ce; sa ho- 
tărât la defensivă, ar 'fi putut săi 'ocupe, o poziție cen- 

trală între Saala si Elster cu o concentrare perpendicu 
lară pe drumurile idin Franconia în Saxa pe. care le-au 
urmat armata franceză, sau o pozițis de flanc pe Esterut 
superior, cu flancul stâng! pe munții Boemieiţ; cu cel 
drept pe Gera lăsând libere drumurile francezilor, 
pe care însă: nu le-ar fi putut urmă până ce nu. 
se luptă cu armata prusiană aflată în! flancul ei.
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7. “Trupele lui Brunsvick, aflate la Weimar, erau 
într'o poziție de flanc şi lar fi pututi atacă trupele hui 
Napoleon când executau mișcarea 'de conversiune şi 
care întorceă spatele spre Boemia. Asemenea atac dacă: 
nu aduceă o victorie înlătură înfrângerea dela: lena Au 
erstâădt.: 

8. Francezii eu pierdut la lena 1100 oameni! şi la 
Auerstădt 7000, iar prusienii au pierdut la lena 4500 
și 'la Auerstădt 800. - 

„___0. Să se observe că armata rusă! faiy a sosit nici âni 
pltimul timp al anului 1806, deși aliata ei — Pru- 
sia — âveă inevoe să fie sprijinită. Sistemul acesta 'de. 
a nu sosi la timp în ajutorul aliatului! Pa întrebuințat 
Rusia și în 1805, iâr după! un secol Pa întrebuințat 
în războiul nostru de întregire, când, se poate zice: 
că fin imod jalculat nu a intervenit la timp. . 

Când fun război, dintre două sau mai multe po= 
poare are legături cu interesele politicii generale: din 
mai totdeauna, paguba țării neutre. 

Atitudinea lneutrală a Prubiei în 1800 şi +1:805 con 
continent latunci neutralitatea: țăriiar vecine aduce, 
firmă aceasta. 

Atitudinea neutrală a Austriei în 1864, când: Pru- 
sia a atacat Danemarta, a plătit-o Austria, în 1866. 

Atitudinea neutrală a Franței în 1866, când! Pru- 
sia a atacat Austria, a plătitio Franţa în' 1870. 

Atitudinea. blajină a României faţă. de Bulgaria, 
în 1913, a plătitio România în 19156. Si 

Prin urmare, dacă România. ar fi păstrat atitudine 
„Reutrală în războiul cel mare, se poate înţelegre ide- 
zastrele ce ar fi urmat pentru poporul românest.



CAPITOLUL -VI 

RĂZBOIUL DIN 1807. 2 

Situaţia: politică. 

Prăbuşirea Prusiei nu a stărâmat coaliția curo-, 
peană. 

La gpatele Prusiei eră Rusia ale căreit armatei se 
“apropiau de frontiere, gata a continuă războiul în-. 
ceput, de Prusia căreia nu-i mai rămâneă! decât teri- 
toriul din dreapta Vistulei şi vreo 20000; soldaţi. Ve-: 
nia, apoi, Suedia, și 'Englitera , factorul principal în 
formarea acestei coaliţii. 

Napoleon, deşi ar fi putut profită de victoriile con- 
tra. Prusiei ca să! închee o pace durabilă, totuși el conți 
tinuă ideea de a sfărmă, pentru totdeauna. cualiția! ce. 
se formase contra sa. Şi astfel ia dispoziţiuni pentru, 
rontinuarea războiului contra Rusiei. 

Atragre şi pe 'Turcia ide partea sa, folosinduf-se de 
neînțelegerile ce erau între "Rusia şi Turcia cu pri- 
vire la. starea ide lucruri din principatele: Dunărene. Mor 
ruzi şi Ipsilanti, numiţi domni pe 7nani, în Moldova si 
Muntenia. conform stipulațiunilor hatișerifului, din 
$1802, fuseseră revocaţi de Poartă la 28 August 1806, 
ceeace face pe Rusia să protesteze contra acestei dis- 
poziţiuni arbitrare şi să ceară ca ambii principii să 
fie reinstalaţi. Napoleon, profitând de această stare 
de lucruri. se adresează sultanului Selim făgăduindu-i 
a nu fface pake, (cu Rusia), decât atunci când val fi 
intrat în posesiunea principatelor prin restabilirea ce- 
lor doi hospodari 'Calimaki şi Alexandru Sutzo), în 

„Schimbul lărei concesii sultanul eră rugat ași : în-
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dreptă armatele sale pentru a acoperi Bender, Hotin şi toată linia Nistrului. 
Căt privește pentru Englitera, Napoleon concepe proectul de a lovi findirect închizându-i orice comuni cație cu continentul și în consecinţă, la 21 Noembrie 1806, temnează la Berlin un decret prinț care insulele britanice sunt declarate în stare de blocus,, interzicân- du-se orice comerțţi Şi orice corespondenţă! cu, ele. [s- pania, Neapole, Olanda 'şi toţi aliaţii şi țările cub cerite sunt încunoștiințaste şi invitat» a seţ supune; sti- pulațiunilor acestui decret. 
In ieeace priveşte Prusia a încercat încheerea unui armistițiu ; însă, regele Prusiei, neprimind condițiu- nile aspre cei se impuneau, tratativele fură! numai de= cât întrerupte şi astfel războiul să continue. înaintr, con- tra aliaţilor Prusiei, 

Forțele militare și proectele de operaţie. 

Franța. Napoleon ridică efectivul ia 300000 cu iămășiţele contingrentului 1807 și cu corpurile auxiJ liare, giermane, alandeze şi italiene. 
Din acest număr, nu poatie utiliză însă, decât abia 

jumătate, din cauza multelor servicii dinapoi. 
Din această jumătate 80,000 sunt îndreptaţi, de- ocamdată către Polonia. | 
Rusia. dispuneă de 202,000 oameni. formați în 

două armate: 
Generalul 'Benningsen. cu 56.0000. : 
Generalul 'Buxhowden cu 38.000. 
Deosebit de aceste două armate mai există '18.000 rămășiță a armatei prusiene, sub comanda gieneralului Lestocg, pe malul dreptt al Vistulei delai Danzig; la Thorn, și 30,000 loameni la Brest-Litowski, sub! cor manda generalului Essen, ca rezervă: generală și' un corp de 50.000 ioameni, cu care ocupă “principatele, ro= mâne ca să facă față "Turciei. In'total 202,00f. din care 142.000 în acţiune pe teatrul prinkipal ide/.operaţii. 
Englitera, care suportă, în parte, cheltuelile de
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întreținere, proectează, și ea o descindere;, cul ajuto- 
rul Suediei, pe coastele Franţei şi Germaniei, 

Napoleon, neștiind, precis, unde se găsesc arma- - tele ruse, hotărește să intre în Polonia. către direcția 
Possen, rămânând ca pe măsura ştirilor despre ina-= mic să hotărască manevra ce va aveă de făcut. 

Operațiunile din toamna şi iarna anului 1806. 

A. Situaţia generală. 

Napoleon ia dispoziții pentru a pătrunde în Po- 
lonia. a 

„ Cum, însă, eră îngrijat, pedeoparte de atitudinea 
Angliei, iar pedealtăparte de întinderea considerabilă 
a drumurilor de comunicaţie dinapoia, sa, organizează 
un al VIII-lea corp de armată, compus din o divizie o- 
landeză, una italiană și două franceze, subi comanda: 
mareșalului 'Mortier, însărcinat a supraveghiă întregul 
teritoriu cucerit, împreună cu orașele libere şi; a face 
față, mai cu seamă unei eventuale întreprinderi din 
partea Suediei. - 

La 7 Noembrie ordonă corpului III, (Davout), să 
intre în Polonia, să se dirijeze spre 'Possen şi să ocupe 
o poziție care să acopere drumurile spre Thorn şi 
Varșovia, evitând să se angajeze serios în caz cânr 

ar îi atacat de ruşi. 
In urma corpului III 'urmează corpul V şi VII pe 

două direcțiuni deosebite cu obiectiv imediat Bromberg 
şi corpul IX compus Glin wiirtemburghezi și bavar 

„rezi. sub Jerome, a; să ocupe Silezia și să apere astfel 
Flancul drept contra Austriei, a cărei atitudine: puteă 
să se schmbie. - 

Corpurile |, (Benadotte), IV, (Soult) şi diviziile de cavalerie se găseau : cupate contra lui (Bliicher, care 
după cum știm, la această dată, se retrăg=ă) spre Li- 
beck : corpul VI, (Ney), eră însă ocupat cu; blocarea 
cetătii Magdeburg. 

Către 8 iNoembrie aceste corpuri, terminând o- 
peraţiunile în această parte, sunt aduse spre Berlin, 

12
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de unde vor fi îndreptate şi ele spre est, formând îm- 
preună linia Il-a. | 

Davout lintră în Possen la 10 Noembrie şi după, câ- 
teva, zile este ajuns şi de către Murat. Armata rusă 
ne fiind aci Davout, precedat de Murat. cu 5 divir 
zii «de cavalerie, 1), pleacă idin Posen în] ziua de 14 
Noembrie prin Sapolno, Klodawa, Cutno, către Var. 
șovia. Corpurile V şi VII, dela Bromberg, se diri 

_jează pe alt drum către Varşovia. - 
„ Prinţul Jerome, cu corpul IX ocupă Silezia şi: în- 

vestește Glogau și Breslau. 
Celelalte corpuri de armată ajung! la Berlin Și 

sunt îndreptate spre Oder. 
La '27 |Noembrie Napoleon aveă, în linia; întâi, în- 

treaga cavalerie de rezervă şi 3 corpuri 'de armată, 
cu care puteă să! intre imediat în acţiune. Efectivul 
total. al acestor trupe se ridică la 771.600 oameni. 

In acest timp armata lui Bennigisen trece Nieme- 
nul şi înaintează. spre Vistula, urmată la câteva z.le 
de marş de a doua armată comandătă de Buxhowden. 
Pe la 7 Ncembrie prima armată ajunge pe râul Narew 
unde primi ştirea asupra complectei înfrângeri a Pru- 
siei, se oprește pe malul acestui râu; cu centrul la 
Pulstuk, imulțumindu-se a ocupă Varşovia ȘI a sut 
praveghiă malul drept al Vistulei până la: Thorn, 

Buxhowden se dirijează către Ostrolenko. Cor- 
pul general al generalului Lestocq se găseşte; stab It 
la “Thorn având garnizoane în Graudenz şi Danz g. 

B. Operațiunile dela 28 Noembrie la 21 Decembrie. 

La 27 Noembrie Murat întâlneşte un: detașament. 
de cavalerie la Blonie, pe care! respingia fără: multă 
greutate ş/l urmărește. până sub zidurile Varșoviei. 
„La 28 rușii părăsesc Varșovia, se retragi pe malul 
Hrept al Vistulei. Murat intră în Varșovia, iar ia douăj 
zile după el sosește şi Davout cu' corpul săuj de armată. 

Napoleon iordonă lui Murat să treacă Vistula; să 

  

1) Beaumnnt, Klein, Becker, Nansouty şi Milhtaud.
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ocupe Praga, (o suburbie a Varșoviei), şi 'să! încerce a: 
înaintă spre Bug 

Detașamentul fus ce ocupă Praga, se retrage fără 
să opună cea mai mică: resistență, astfel că în ziua, 
de 2 Decembrie o divizie idin corpul III trece Vistula 
şi ocupă Praga. In câteva zile podul fiind restabilit, 
întreg corpul III trece Vistula şi se instalează! în a- 
ceastă parte a orașului. CorpulV, (Lannes), rămâne 
înVarşovia. Corpul VII, (Augereau), ia cantonamente - 
la Utrata, confluența Vistulei cu Bugul 

Corpul VI, (Ney), ocupă Thora, după ce respinge 
detașamentul prusian cel apără. 

Benningsen caută să evite orice angajare, retră- 
gându- se, cu repeziciune, din fața trupelor franceze 
în direcțiunea Ostrolenka pentru a se întruni eu ar+ 
mata lui Buxhowden care se apropiase de acest punct, 
Lestocq este invitat şi el 'a se retrage din Thorn prim 
Strassburg către est tot în acest scop. 

Mai în urmă văzând 'Benningsen că francezii nu 
urmăresc, suspendă retragerea la 8 Decembrie şi revine 
înapoi îndreptându-se din nou, spre Pultusik, în: timp: 
ce Lestocq se întorceă spre Thora. 

Napoleon, deși hotărât să ia cantonamente de iarnă, 
pentru a-şi odihni şi reface trupele, totuși doreă, mai 
întâi, să ia o ofensivă flenergică pentru a. cunoaște cel 
puțini intențiunile rușilor. 

Napoleon proectează a'şi întări aripa stângă cu 
Care să ia iofensiva ca să despartă mai întâi corpul DU 
Sian de armata rusă, apoi sprijinindu-se pe Varșovia, să 
facă o conversiune la dreapta, aruncând armată! rusă 
spre sud către frontiera Austriei. . . i 

In acest scop Praga fu întărită, formând un pu- 
ternic cap de pod înaintea Varșoviei, care. trebuiă să 
servească ca pivot de manevră şi centru de aprovizi- 
onare a armatei. Se creiă apoi încă um capi de pod la 
Moldin, asiglurându-se astfel cursul Vistulei, 

Pentru executarea acestui proect, Napoleon, îşi 
grupează 'forțele în două iarmate: armata Vistulei de 
sus, (Murat), compusă din diviziile de cavalerie ale lui 
Murat, cu corpurile III, (Davout), V (Lannes) și VII
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(Augereau), și armata Vistulei de jos, (Bernadotie), 
compusă din corpurile 1 (Bernadotte) IV (Soult), VI 
(Ney), și garda. ” 
- “Ambele armate aveau înainte câte un corp, de ca- 
valerie. - 

Pentru a se lumină situația Napoleon ordonă lui 
Murat, la 14 Decembrie, a luă ofensiva cu tot corpul 
de cavalerie, a se pune în legătură cu corpul lui Bes+ 
sicres. a 

Acelaș ordin este dat şi mareșalului Bessieres, 
care urmă să înainteze spre est prin Ripin, şi Biezum 
punându-se în legătură cu cavaleria lui Murat. 
„Corpul I, (Bernadotte), este îndreptat dela Po- 
sen spre Thorn și Ripin. Corpul IV, (Soult), către 
Plock; să ţină legătura între ambele armate. Corpul 
VI, dela Thorn, este trimis spre Strassburg, unde re- 
apăruse trupele corpului prusian. Davout înaintează 
spre Narew, până la Okunin confluența acestui râu. cu 
Ukra. Augereau aruncă un pod peste Vistula: la Za- 
kroczin si-l întăreşte cu lucrări de pământ. Lannes: 
continuă a ocupă Varşovia şi Praga. i 
| “Napoleon pleacă din Posen, în seara de 15 De- 
cembrie, și intră în Varşovia în noaptea de 18, unde 
după e se conving că rușii nu se! retrag, cum se pre-. 
supuneă și că] din contră sunt întăiţi înapoia râului) 'Vkra hotărăște, imediat lo ofensivă gienerală. 

C. Operațiunile dela 22 la 26 Decembrie. 

Luarea cantonamentelor de iarnă. 

la 22 Decembrie situaţia adversarilor eră: 
„Comanda armatei ruse dată generalului Kamen- Ski care avea: | o Prima armată, YBenningisen), ocupă malul stâng al râului Ukra, având două divizii dispuse dela Czari novo la Pomiechovo, iuna pe Narew, între Pultusk! şi Sierok şi o a patra în reservă la Pultusk. | A doua armată, (Buxhowden), se găsiă înapoi, având 'două divizii spre 'Ostrolenka și două către Po-
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powo, prusienii respinşi din /Thorn, se găsiau spre 
Soldau. ” 

la. această dată corpurile lui Bernadotte și; Ney, 
cu corpurile de cavalerie ale lui Bessieres sunt în marș, 
spre Bizin și Soldau. Soult trecuse Vistula; la Plock. 
Corpurile din jurul Varşoviei își păstrau pozițiile ce 
je aveau mai dinainte; garda şi grenadirii ,Oudinot 
veniseră la Varsovia. | | 

iNapoleon ordonă atacul “pentru ziua. de 24. 'la 
“dimineaţa acestei zile el se găsiă la 'Okunin. Aici, 
Davout aruncase un pod peste Narew şi .trecuse pe ima- 
lul drept cu :o parte dni trupe. 

Cum, finsă, rușii ierau între Ukra-Narew, trebuiă . 
să se ltreacă acum și Ukra. Napoleon; după! ce face 
recunoaşterea, ordonă trecerea peste Ukra. La orele 
7 seara divizia 'Morand, urmată; de cavalerie, irece râul 
şi ocupă satul Czarnowo, grație demonstraţiei către 
satul Pomichowo făcută toată ziua de o brigiadă. Ruşii 
se retrag: spre 'Nasielsk, ide funde, de trei ori. revin din 
now la atac, însă fiind resplinsi, se retrag definitiv în 
cursul inopţei. Ă o 
„Pentru ziua de :24 Davout, susținut dei gardă, ur- 

măreşte pe ruşi spre 'Nasielsk. | 
Lannes, trece Ukra și înaintează, dealungul râu- 

lui Narcw spre Pultusk. | 
Nansouty, '(1) Cu cavaleria, urcă cursul râului Ukra 

pe ambele maluri, până spre Kolozonbo. 
Soult și Augereau sunt îndreptaţi spre Plonsk. 
Către “finele zilei de 24, (Davout ajungi: în faţă 

de Nasielsk, pe kare-l ocupau. rușii. Dupăo. scurtă rezi.- 
stență ruşii părăsesc “poziţia, şi dispar, «fin. NOI, re- 
trăgându-se spre Strezegocin. 

In aceeaşi zi Augereau a. avut un! angajment se 
rios ia Kolozomb cu altă divizie rusă. Augiereau, fiinid 
respins, de ruși, trece Ukra şi se îndreaptă, împrei 
ună cu rezerva de cavalerie, cătră Nowomiasto, &ţi- 
nându-se în legătură cu stânga lui Davout, . | 

1) Inlocuia pe Murat care era bolnav la Varşovia.
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La stânga lui Augereau, Soult trecea Ukra la So: 
hoczin. 
» Cu toate întâlnirile ce avusese 'loc în două zile 
consecutive, Napoleon nu a putut cunoaşte nici situaţia. 
exactă nici intenţiunile ruşilor. 

In imijlocul acestui haos Napoleon hotărăşte con+- 
tinuarea urmăririi în direcțiunea- către care se retră= 
seseră trupele ce avusese în faţă. | 

Ca atare, în ziua de 25 Decembrie se începe miş+ 
carea astiel: Două divizii din corpul lui Davout, cu. 
garda și rezerva de cavalerie sunt îndreptate spre Go- 
lymin ; Augereau se îndreaptă, în aceeaşi direcţie, prin 
Sonsk ; Soult spre Ciechanow. La dreapta, mareşalul. 
Lannes, urmat de divizia “Gudin din corpul [1], îna- 
intează dealungul Narowului spre Pultusk. 

La Stânga Bernadotte, cu corpul de cavalerie al lui 
Bessi€res, se găseşte la Biezum. Ney continuăl marşul. 
spre Soldau. - | 

Trupele 'franceze merseră toată ziua de 25 şi di-- 
mineața de 26 făcând abia câte doi kilometri pe oră, 
din cazua zăpezii cu ploae care desfundase drumurile. 

“In acest timp, lin cele 4 divizii ale lui  Benningl- 
sen, trei divizii se găsiau, în ziua: def 20, concentrate: 
la Pultusk, iar a patra împrăştiată parte spre Golymin: 
parte în alte direcții. - 

Genningsen se hotărăşte să rămână încă o zi la. 
Plutusk şi apoi să continue retraigierea. 

Lannes ajunge în faţa localităţei Puitusk, în di- 
mineața zilei de 25 Decembrie, . 

Deși cunoșteă că are în față forțe inamice supe» 
perioare le atacă cu divizia Suchet în 'linia. |, şi divizia; 
Gazan în a doua. Lupta durează, cu diferite alternative, 
până la ora 2, când apare pe câmpul de bătălie divizia 
Gudin, care se desfășoară în fața aripei drepte rusești, 
pe care o aruncă pentru un moment, înapoi. Interie- 
venind însă Benningsen, întărește cu noi trupe și stră- 
punge linia franceză, separând divizia Gudin de Su: 
chet, puţin câte puțin, francezii revin, recapătă te- | 
renul pierdut reiau superioritatea și sunt pe punctul. -
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die a aruncă pe ruși, în Narew idar' întunerecul nopţei! 
pune capăt luptei, fără se fi putut afirmă de partea, 
cui a fost victoria. 

Cu toate acestea  Benningsen părăseşte Pultusk, 
şi a două zi dimineaţă se pune| în retragere fără ca - 
francezii să prindă de veste. 

Intre 21—26 corpul III, (Davout), cu. garda şi : 
corpul VII, (Augereau), ajnug la Golymin de unde 
respinge trupele ruse aflate aci spre Makow; 

Soult ajunge ia Ciehanow, Bernadotte la Biezum, - 
iar Ney la Soldau, de. unde respinge pe Lestocq cu 
cei 6000 prusieni ai săi spre Neidenburgi. 

Din kauza terenurilor destundate, a lipsei de co- 
municaţieși a retragerii continue a rușilor, Napoleon 
hotărăște a, luă cantonamentele de iarnă, îny regiunea 
dintre Varșovia-Danzig, pe fo lungime de circa 250 
km., dispunând trupele astfel: 

Corpul I, (Bernadotte), și divizia Grouchy, Vi- 
stula de jos dela Osterode la Elbing, cu centrul de a- 
provizionarela :Marienweder. 

Corpul VI, :(Ney), pe linia Mlawa-Soldau, aco- 
perind “Thorn şi Graudenz, cu centru de aprovizio- 
nare la Thorn. 

Corpul 1V, (Soult), și rezerva, de cavalerie în re- 
giunea Ciechanov-PrasnysziMakow. cu centrul de a- 
provizionare la Plock. 

Corpul VII, '(Augereau), în unghiul dintre cursul 
Vistulei și râul Ukra, cu cartierul general la Novo: 
miasto, Centru de aprovizionare Wiszogrod. 

Corpul III, (Davout), și divizia de cavalerie, Beca 
ker, în triunghiul tormat de Bug și Narew, până la 
Brok pe Bug și Ostrolenka pe Narew, centrul de apro- 
vizionare la Pultusk. 

Corpul V, (Lannes), între Bug și Vistula, dela 
Sierok la, Praga, centrul de aprovizionare la  Var- 
“ovia. 

Garda în Varşovia, unde ? și stabileşte şi Napoleon 
“cartierul gieneral la 1 “Ianuarie, 

Cavaleria jgjeneralului Nansouty la Bzura pe stân- 
ga Vistulei . . ÎN Ij
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Divizia de chiurasieri, (Hauptpoul), înainte de 
(Thorn între Golub şi Rypin, 

Divizia de dragoni (Klein), spre Plock, 
Divizia Grouchy pe sectorul corpului |! 
In cazul unei ofensive din partea rușiloii Corpu+ 

ilre de armată trebuiau să se concentreze respectiv în 
următoarele puncle : 

Bernadotte la Osterode, Ney la Mlawa, Soult lay 
Golymin, Augereau la Plonst:, Davout la Pultusk.. 
Lannes la Sierock. o 

In acest timp Benningsen se retrăsese din faţa; lui 
Lannes, trece pe stânga Narevului, unde se! întruneşte: 
cu două divisii ale lui Buxhowd&rr şi continuă! retrai- 
grea. urcând cursul Narewului spre Os:rolenka, .para- 
lel cu celelalte două divizii, ale lui Buxhowden cari ră- 
măseseră şi urmau malul drept al râului 

Generalul 'Buxhowden. cel mai vechiu general din 
armata de operaţiuni, pe motivul că generalul Kak 
mienski este bătrân şi nu poate exercită comandamen-. 
tul superior, ia singur comanda armatei şi, convoacă! 
un consiliu de război la Nowgorod, îni care hotărăşte să 
adune toate forţele între Narewul superior și lacul 
Spirding, pentru a luă ofensiva contra trupeloretran= - 
ceze care se găseau pe Vistula în jos. 

. OPERAȚIUNILE DIN IARNA ANULUI 1807. 

Ofensiva lui Benningsen. _ 

La: 12 Hanuarie Benningsen, care nu voise. să fie 
sub ordinile hu Buxhowden, este numit comandant 
căpetenie. El da ordine ca imediat cele: două; armate 
să se întrunească la Biala. / 

In acest timp. Lestocqg, cu corpul său, se retrăsese 
spre Augerburg, (pe lacul Dargetnen). | 

Benningsen hotărăște a luă ofensiva pela nordul 
regiunei păduroase dintre Ukra și Îarew şi, a cădeă 
pe Vistula de jos, între Danzig și Marienburgi, a Sur+ 
prinde mai întâi corpurile lui Ney și. Bernadotte în: 
cantonamente apoi, a :ocupă Danzig! pe carel.sprijinin-
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“du-se, putea să petreacă restul iernei în Prusia ori 

entală.. , | 
Pentru fexecutarea acestui proect Beningsen 'dis- 

puneă de 8 divizii, cari constituise cele două; armate 

de până acuma de corpul prugian ak generalului Les- 

tocq şi două divizii ale generalului Essen, formând 

rezerva generală de operații cu un total.de 80—90.000 

„pameni | - 

Din laceste trupe cele două divizii din urmă, tură 

lăsate între Bug; și Narew în față aripei! drepte frana 

ceze despre Varşovia. O divizie fu lăsată, în: Goniondz 

pe Bobra, pentru a ţine legătura cu corpul. generalului 

Essen, iar cu restul de 7 divizii: — în total 63—65,000 

oameni — Benninggen se îndreaptă spre vest şi-li an 

junse în ziua de 16 Ianuarie, la Arys, lângă: “lacul 

 Spirding. De aici continuă imarșul ofensiv spre Bischof- 

stein, unde ajunge în ziua de 23 lanuairie. Deiaci:după 

ce ia comanda corpului Lestocq, continuă înaintarea 

“spre râul Aalle către Heilsberg. 

In acest timp, Ney, graţie firei sale neastâmpăț: 

rate şi dorinţei de a se distingre,, cercetează și exploe 

crează continuu regiunea dealungul văiei Aalle, toc- 

mai pe unde înaintă Benninggehn. 

Datorită acestor incursiuni, descoperă mișcările ru- 

şilor şi anunţă numai decât atât pe Bernadotte 'dela 

stânga sa cât și pe Souit dela dreapta: | 

Bernadotte fordonă imediat trupelor ce formau 

dreapta sa, să se adune la Osteroide,viar cele din stânga 

la Mohringen. 

Benningsen, în ziua; de 25 Ianuarie, trece din valea 

râului Pasarge și ajunge cu primele trupe ale antegar- 

dei la Pfarrers-Feidchen lângă Mohringen. In seara 

aceleasi zile soseste şi "Bernadotte cu divizia (Drouet la 

- Mohrungen. O luptă înverșunată are loc în! jurul a- 

cestei localități, care se termină, în celefdin urmăj, prin 

vetragierea rușilor, provocată de divizia Dupont care so 

siă la timp pe câmpul de luptă. A duua zi, însă, Bernat/ 

dotte văzând că re în faţa sa: forțe superioare, se rel 

trage spre sud [de Locbiau, apropiindu-se astfel de Ney
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care luase poziţie .spre 'Neidenbung, Benningsen, sur- 
prins de această neașteptată rezistență, ocupă Mo 
hrungen şi-şi adună toate trupele la Liebsiadt, unde 
se oprește deocamdată. - 

Napoleon, fiind, acum fixat asupra intențiunilor 
inamicului, hotărăște a se mişcă spre nord cu toate 
trupele până la înălțimea comunicaţiilor armatelor ruse, 
după care ocolind spre stânga, să-i arunce spre Mare, 
după ce ordonă toate mișcările, Napoleon lasă pe Dii. 
rock în Varșovia, cu câteva batalioane poloneze, pen- 
tru apărarea întăririlor idela. Praga, iar el' placă, în 
ziua: de 30. la Villenberg! de unde” dă[ ultimile ordine 
de mişcare. 

In acest timp, Murat, cu diviziile de cavalerie şi - 
Soult, ajung! la Passenheim, unde-iau contact cu inami= 
cul Davout la Misinlize, Augereau Ia Neidenburg şi 
Ney la Hohenstein ; Napoleon cu grarda sef găsiăi la: 
Villenberg,. Ă | 

Bernadotte trebuiă să retragă, mai întâi, spre 
Thorn, pentru a atrag pe inamic în această parte, | 
după care, printrun marş de noapte, neobservat. de Î- 
najmic, trebuiă să se răzbată până la Gilgrenburg pen: 
tru a se adună pe stânga armatei. Ofiţerul, trimis: 
cu acest ordin, 'fu însă! prins de cazati şi astfel Ben- 
ningsen ia, cunoștință! de proectul lui N apoleon; ceeace: 
îl face a-și adună trupele înapoia localităţei Allenstein. 

In ziua de 3 Februarie Beninngken are toate for! 
țele înapoia localităţei Gettendori, unde pare hotărât 
să primească lupta în poziția zisă dela, lonkowo, în- 
tre râurile Aalle şi Passairge, pe care'şi sprijineă, res= 
pectiv, flancurile. Napoleon ajunge la Gotkerdort a-. 
vând cu sine pe Murat, Soult, Ney, Augereau şi garda, 
Davout atinge la dreapta Wartemburg, | 

Napoleon, găsindu-se în faţa grosului forțelor i- 
hamice, a înțeles abia a doua zi când a: ăflât şie print 
derea ofițerului. Totuşi el se hotărăște să atace cw 
ioate forțele de care dispuneă. 

Soult feste însărcinat să pună mână p* podul; de: 
la Bergfriede, situat în spatele armatei ruse şi pe linia: ei de retragere.
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aley formând stânga, şi Augereau, dreapta ; 
garda lîn rezervă generală, trebuiă să dea atacul: de front 
după ce mişcarea ide întoarcere ar fi fost terminată. 

Soult ajunge la Bergtriede pe care-l ocupă, după 
0 luptă care durează până! Seara, astfel că! atacul de 
front rămâne să fie executat a doua zi. 

Benningsen, văzându-și retragerea amenințată, re- 
nunţă a, mai primi bătălia și se:retrage, în timpul nopk 
ţei, spre Ankerdorf, unde cheamă, în grabă| şi. pe Les- 
tocq care se găsiă spre Freistadt. - 

Napoleon pleacă, imediat, în urmărirea inamicu- 
lui pentru a nu-l pierde. 

Napoleon se pune în. imarş înaintând cu Murat, 
Soult, Augereau şi garda, pe drumul principal, spra 
Ankerdorf ; (Davout, formează dreapta, coborând! 
cursul i âului Aalle.; Ney, stânga dealungul râului, Pas- 
“sarge. 

In acest timp Lestocg, care veniă din: spre Frei- 
stadt, deși sc întâlnește: cu trupele franceze, totuși, 

„grație măsurilor luate, scapă și trece Passarge pela 
Spanden. 

Beninngsen continuă retragerea şi în seara de 6 
Februarie ajunge la Lanasbergi acoperit, în urmă de 
o ariergardă care locupă HofE 

In turma sa Murat şi Souli aiungl la F reimarkt ; Aul)- 
gereau se găsește ceva mai în urmă. Davout atinge 
Heilsberg, Ney ajunge la 'W/olmdit. Bernadotte, care se 
retrăsese Spre Thorn, înaintă, acuma, din nou pentru 
a cooperă cu grosul forțelor şi în această zi; ajunge 
la Osterode. 

Murat, ajungând la Hof, se lovește de ariergarda 
rusă, pe care 0! șearzează, succesiv de maij multe 'orții 

și în cele din urmă, ajutat de divizia' Legrand, aruncă 
"pe ruşi şi ocupăl satul. 

Adoua zi, 7 Februarie, Davout este îndreptat 
dela Heilsberg spre Bartenstein, iar la stânga Nev 
dela Wormdit spre Kreutzburgi 

Benningsen ajunge la Eilau, (Preusich), unde şe 
ppreşte acoperindu-se în urmă! cu 0 ariergardă care 
ia pozițiunea la vreun, kilometru înaintea orașului. 

„
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Murat și Soult, ajungând înaintea acestei tpu-- 
ziţii, o atacă, și, după w luptă care durează până ia 10 
seara, reușesc, în celer din urmă), să-i arunce pe ruși 
în oraş unde intră odată cu ei. Benningsen se! retragete-- 
va mai la nord evacuând) orașul carei rămâne în mâna. 
francezilor. 3 

Generalul Lestocg, cu 6000 ioameni, ajunge la 
Althof. în. apropiere de: Eilau în ziua de, 8 Februarie. 

EILAU. | 
Napoieon, înțelegând că Penningsern s'a hotărât 

să primească bătălia, iordonă! apropierea corpurilor care 
erau mai depărtate astfel că Napoleion aveâ la dis- 
poziţie următoarele forţe: corpul de cavalerie al lui 
Murat, corpul IV (Soult), torpul VII (Augereau,), - 
garda, corpul III (Davout), corpul VI (Ney). - 
i In total 118 'batalioanej şi 148 escadroane cui un 
efectiv, total, de aproape 70000 oameni. 

In noaptea de 7.spre 8 are 70.000 oameni repar=- 
tizati astfel: Corpul IV, (Soult), din faţă de Eilau, 
către dreapta, până spre satul Rothăânen, cuj două di- 
vizii, în linia | şi o divizie în rezervă. !Corpul VII, 
(Augrereau), cu două divizii una. după alta, la stân.. 
ga şi înapoi de Eilau. Patru divizii de cavalerie, îna-- 
poi și pe aripi. Corpurile VI, (Ney), şi 111,: (Davout) ; 
la stânga şi la dreapta acestui dispozittiv, în marş, 
spre Filau. | | 

Benningsen dispune de cele: 7 divizii ruse şi COT. 
pul prusian al lui Lestoca farb trebuiă Să! sosească în - 
ziua de 8 (total! 63,000 oameni). Sa 
; Diviziile lacestea, dispuse pe poziția dela nordy.. 
est de oraș, pe: trei linii, la foarte mică distanţă luna: 
de alta și întinzându-se dela Serpalen până! la: Schlo»: 
ditten. Cavaleria împărțită d« o plotrivă pe ambele a-. 
ripi şi în centru ; far artileria cu un număr ide 300 tu- 
nuri disvuse înaintea frontului; Ă 

Terenul,șes. şi puțin -ondulat de câteva movile, 
acoperit de o serie ide lacuri îngheţate..O zăpadăi 
groasă acoperă întreg câmpul | | 

In zorii zilei de 8 Februarie ruşii deschid 'un.
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puternic foc de artileriei asupra orașului, la carei răs- 

ipunde, mai întâi, artileria gardei; apoi aceea a cor” 

purilor de armată. o a 

Napoleon urmăreşte şi conduce mersul bătăliei 

după o movilă zisă a cimitirului, 
- În timpul luptei de artilerie diviztile lui Augiereau 

(corpul VIl), intră îu'.linie și iau loc între diviziile por 

pului III, iar garda: rămâne lângă movila cimitirului 
formând rezerva generală, Im acest timp divizia Fri 
ant, din corpul (III) Davout, ocupă Serpalen pă carei 
se sprijineă stânga, rușilor, | 

' Ruşii iau încercat die câteva ori să reiă Serpaleu, 
însă, în cele idin urmă, retrag) aripa stângă înapoi de 
Serpalen, între Klein-Sausgarten, către care însă se 

îndreaptă şi diviziile Morand şi Gudin din corpul II]. 
Napoleon, înștiințat de sosirea; lui Davout, pr- 

donă  idiviziei Saint-Hillaire, din corpul IV, să îna: 
inteze către extrema stângă a rușilor spre a se uni cu 
el, iar lui Augrereau îi ordonă; a se aruncă! cu ambele sale. 
divizii asupra centrului liniei de bătaie inamice. . 

Mișcările încep la lora' 10, însă, în acelaş timp ; por= 
neşte un vifor fproaznia şi acesta face ca trupele lui. 
Augrereau, care se aruncaseră prin intervalul dintre Ei- 

lau şi Rotehnen, să piardă direcția, şi în loc de a: 
se îndreptă spre centrul liniei ruse, ajung! în faţa drep-- 

"tei acestei linii unde, focul la 72 tunuriț ruse distrug: 
corpul lui Augereau în! mai puțin de o jumătate de: 

“oră. Augrereau însuși cade rănit, pierzând şi pe am- 
bii divizionari. | | | 

Napoleon, înștiințat de ldistrugiereac corpului VII, 
ordonă lui Murat săţ execute o şarjă cui toată cavale- 
ria. Acesta ese prin; intervalul pe unde trecuse Auge. 
reau și se aruncă, cu furie asupra. centrului rusesc. 

Cavaleria rusă, fiind împrăștiată, Murat se  a-. 
bate asupra infanteriei șit astfel se restabilește echili- 
brul: în această parte. Si | 

In această învălmășeală, io coloană rusă de 4-—- 
6000, fprenadiri, rătăcindu-se, ajunge (până la mot 
vila cimitirului, unde, fiind'atacată de un batalioni din
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gardă si sarjată din. toate părțile, fu aproape în tota 
-litate distrusă. - 

La dreapta divizia Friant susținută de divizia Gu- 
din. în urma unei lupte eroice, pune stăpânire pe 
Klein-Sausgarten şi aruncă stânga rusă spre Ankia- 
pen, înaintea căruia se opreşte formând cu. frontul 
liniei un unghiu drept! A | 

Davout, susținut de divizia Saint-Hillaire, ont 
tinuă mișcarea sa asupra stângei ruse spre Ankla-, 
pen şi se desfăşoară! dincolo de Klein-Sausgarten, o. cupă pădurea idintre aceste două localități şi înain- 
tează asupra satului Kutschitten. | | 

Rușii, ameninţaţi mereu pe aripa lor stângă, își 
retrag, continuu, această aripă, asirer că în cele dia 
urmă dispozitivul lor iai forma unui unghiu cu vâr- 
ful pe șoseaua Kutschitten-Eilau şi laturile îndrep= 
tate una spre Kutschitten și cealaltă spre Schlodit- 
ten. Către orele 3 Davout ocupă şi Kutsichitten şi prin 
aceasta victoria pare decisă, Dela această oră, Lees- 
tocg, urmărit de aproape de Ney, apare pe câmpul de bătălie şi se desfășură Ia, stânga liniei ruse .arum- 
Cându-se asupra satului Kutschitteni de unde respinge trupele lui Davout până spre Sausgiarten. Seara so- seşte şi Ney, dinspre Althot şi ocupă Schloditten ; de 
aici, atacând satul Schmoditten, este respins de tru- „pele dreptei ruse cari ocupau acest sat. e 

Sfârşitul zilei pune, în fine, capăt acestei sân- geroase bătălii. 
Peste 40,000 de oameni morți şi răniți de ama 

bele părți rămân pe câmpul de bătălie. 
Beninngsen renunţă de a mai continuă, lupta a 'doua: zi şi în timpul nopţei părăseşte câmpul de bătălie, - retrăgându-se spre nord către KOnigsberg: unde a- junge în ziua de, 10 Februarie. 
Murat, urmat de mareșalul Ney, urmăreşte pe i- namici spre Kânigsberg. La 11 ajunge la; Witenberg! unde ia: contactul cu--trupele ruse cari Iwaseră poziție înainte de KOnigsberg. | : Napoleon, dându-și seama că ar fi greu a scoate
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pe ruși din pozițiile dela KOnigsberg!, sec retrage înap! 
poia râului Passarge, luând) cantonamente de iarnă pe 
zona. cuprinsă între Vistula şi râul Passarge. .. 

Benningsen, văzând că Corpurile franceze se re- 
trag) din fața sa, și pentru a arătă opiniei publice! eul 
ropene că victoria a fost de partea armatelor ruse, pă- 
răseste KOnigsburgul şi ia din nou o_ofensivă cu ca- 
racter de urmărire. Intre24 februarie și 3 Martie, ru- - 
șii reuşesc să 'ocupe câteva) localități, însă, la 3 :Martie " 
Nev ia ofensiva, bate; trupele ruse, ce țineau Gutts- 
iadt şi reocupă această localitate, în timp ce spre 
Spanden şi Liebstadt se miscau Bernadotte şi Soult. 
Benningsen, văzându-se amenințat astfel şi temân 
du-se a nui sc| tăiă comunicaţia, se. retrage din nou 
spre KOnigsberg și-și ia cantonamentele de iarnă, 
„De aici începe 'd perioadă de linişte pentru am- 
bele armate, cari continuau a se pregăti şi, reorganiză 

„spre â începe firuj operaţiunilor 'odată cu venirea; pri= - 
-mMăverei. | 

OPERAȚIUNILE DIN VARA ANULUI 1807. 

Pregătirile ambelor părţi. 

Napoleon (încearcă pe cale diplomatică să] ter- 
mine acest război, dar, în acelaș timp, ia şi toate mă: 
surile să poată continuă războiul în bune tondiţi- 
uni. Prima condițiune fiind: conplectarea efectivului 
el aduce parte din trupele franceze din corpul lui Mor- 
tier lăsând paza. comunicațiilori numai pe seama tru- 
pelor străine. Deosebit, aduce din Italia diviziile Mo- 
litor Boudet și 'decretează; în cele din urmă, chema-: 
rea clasei, 1808 care se ridică 1a cifra 80,000 oameni. 

In acelaş timp: execută; lucrări de întărire pe Pas+ 
sarge și Vistula, cu două capete de pod la Braiins- 
berg' şi Spanden pe Vistula şi alte . două, po- 
duri pe Vistula, la Marienburg) şi Marienweder, care 
asigurau comunicația cu corpul de învestire din ju-
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rul cetăteiDanzig: unde se (găsiă mareșalul  Lefe, 
vre. 1). | 

La finele lui Maiu, 1807 armata franceză, reorgiah 
nizată şi întărită, se. urcă la cifra dă 155.000 oamenii împărțiți pe conpuri de armată astfel : corpul 1 (Ber+ „nadotte), corpul II (Davout), corpul IV. (Soult), cora pul VI (Ney), garda; corpul de cavalerie cubi Murat, precum şi “alte două. corpuri noui sub Lannes; şi Mo- _tier, 

Deosebit, corpul. V, (Massena) :26.000 oameni se igăsiă pe Narew, precum şi un corp de 7-—8000 polo- uezi format în acest timp. . i , Beninngen se retrăsese pe râul Aulle la Heils- berg, si ridicase aci; un câmp; întărit, formândul-şi! din „acest punct un solid “pivot de manevră. Cu ajutoau rele sosite și nouile formaţiuni el ridică. efectivul pe- ste '74,000 oameni, afară; de 15,000 cari se găsiau pe Narew, în faţa aripei drepte franceze sub comanda lui Tolstoi, și un alt corp de vre-o 18,000-care se gă- siă spre dreapta sa şi în Compunerea căruia intrau şi rămăşiţele corpului prusian.; | 
Astfel, timp de trei “luni, petrecură: ambele armate adverse, fac pregătiri contiuu, până cătră începutul lunei Iunie, când Beninngsen se hotărăşte a; luă o- tensiva. Sa 

OPERAȚIUNILE DELA 1-——43 IULIE. _ 

La 1 lunie Bituaţi?' ambelor părți eră: corpul I între Spandan-Braunsberg, corpul J/V. între  Liebs- tadt-Mohrungen ; corpul II între “AbensteinrHohen- -stein, corpul VI fîntrej Guttstadt, cavaleria dela Thorn până la Elbing, corpul V. şi corpurile lui Lannes și Mortier, nou formate, se giăseau, respectiv, la Ma- rienburg! și Danzig. 
„__ Beninngsen aveă grosul între Bartenstein și Heil- sberg, având la dreapta corpul lui Kamenski cu Lesu 

  

* 

1) Această cetate a capitulat la 24 Maiu 1807.
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tocq care ocupă Heiligenbeil, iar la stânga Tolstoi, 
(care înlocuise pe -Essen), se găsiă spre Ostrolenia. 

Benningisen hotărăşte să ia ofensiva astfel: sim- 
(ple demonstraţiuni cu puține trupe spre: Passarge, pen- 
tru a ține în loc pe. Bernadotte și Soult, iar el cu giro- 
sul forţelor să se arunce spre sud asuora lui New. 

Mișcările încep la 5- Iunie şi dau naștere: acestui 
proect, gieneralul rus îndreaptă corpul lui Kamenski 
spre Wormditt contra lui Sioult, pe L.estocg spre Braun- 
sberp! contra lui Bernadotte ; iar el, adunându-și res: 
tul fortelor și fformându-le, în 5. coloane, se îndreaptă 
dela Heilsberg la oarecare; ciocniri cu trupele lui Ney 
care se retrag, la “Guttstadt cu itnupele lui Soulil și Bera« 
nadotte care rezistau, | | 

Napoleon, informat de aceste; evenimente desfă- 
surate, ordonă să se adune trupele sale între Saafeld- 
Osterode și să se retragă spre Deppen şi dacă: nu 
va puteă apără trecerea ipeste Passarge, în acest punct, 
a continuă să se retragă mai întâi la; Liebenmiihle și 
apoi la Saafeld “unde îrebuiă să se retragă! atât Berna- 
dotte cât și Soult. “Davout ieste chemat spre Osterode, 
la stânga lui Ney ; garda esfe îndreptată spre Saateld, 
unde sunt chemate şi' corpurile din urmă: Lannes: de 
la Marienburg şi Mortier idela Dirschau | 

In fine, diviziile dă cavalerie sunt adunate în ur- 
mă pe punctele următoare: Diviziile Lassale și Latour 
Maubourg la Elbing ; divizia Nansouty spre Saafeld;; 
Saint-Suplice la Bischofswerden, Grouehy la Strask 
burg, Milhaud la Soldau. 

In seara de G lunie Napoleon își strămută| carti- 
erul general la Saafeld. 

Benningsen, văzând că nu reușește să bată izolat 
pe Ney, se retrage chiar în ziua de 7 spre Queetz, i 
a doua zi continuă retragierea spre Heilsberg DivoL 
tul său de manevră, de unde plecase cu 4:zile imai (îna- 
inte. Napoleon, -care ştia că Beninngsen se retrage 
când mu poate primi o bătălie, hotărăște să ia o- 
fensiva contra lui, astfel: Corpurile lui Lannes șii Mor 
tier şi diviziile da cavalerie sunt chemate lai Mohruu- 

13
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gen. Victor, care înlocuise pe Bernadotte, (1), pri- 
mește ordin a face demonstrațiuni asupra extremei 
drepte a ruşilor, în care timp Soult urmă să treacă 
„Passarge și înaintând prin Wolfsdort să; ia în fiauo 

„grosul forțelor lui Beninngsen,. care se găsiă în' retra- 
gere spre Heilsberg. Celelalte corpuri de armată Ney, 
Davout, garda și 'Murat sunt îndreptate spre Guttso 
tadt, unde ajungi în; seara de 9, după ce, aruncă din 

„_Queetz ariergarda rusă. 
Ajungând la Guttstadt Napoleom se decide a îna- 

“intă pe malul stâng! al râului 'Aalle, în: scopul de a în- 
vălui aripa dreaptă a lui Beninngsen şi a-l separa de 
Kânigsberg. - 

Bătălia dela Heilsberg. 

Benningsen, retrăgându-se la Heilsberg, se. sta: 
bilise pe ambele maluri ale râului Aalle pe poziţia: 
la a cărei întărire| lucrase tot timpul 'cât durase peri 
oada de liniște din cursul, iernei. Aceastăi poziție se - 
găscă călare pe cele trei drumuri care veniau din 
spre Wormditt, Mehlsach și Landsberg. . 

Două divizii, sub comanda 'marelui duce Constana 
„tin, ocupau întăririle depe malul stâng, iar 7 divizii, 
sub generalul Kamenski, pe cele depe malul drept. 
In fine,-o ariergardă, sub comanda lui Bagration, o- 
după idefileul de lângă satul Bewernicken. 

„ Mișcarea proectată de Napoleon: începe în dimi- 
neaţa zilei de 10 lunie. 

Murat, punându-se în marș, întâlneşte la Lau- 
nau O slabă ariergardă! rusă pe care o atacă şi respinge: 
până la defileul Bewernicken, „unde ateastă arier- : 
gardă este întărită cu alte trupe. 

Soult, ajungând în 'faţaj acestui defileu, se desfă- 
ură, şi, după a luptă kare durează câtevai ore, Bagra- 
tio neste nevoit a se retragte pe poziția principală da 
luptă în întăririle depe malul drept al râului Aale,. 

Soult și Murat urmăresa -această: ariergardă de a-. 

  

1) Bernadotte fusese rănit în luptele dela Lennten.
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proape ; dar, în Curând, se lovesc de întăririle poziţiei: 

ocupată de grosul forțelor:rusești. Lupta durează până: 

seara, cu destul ide! mari pierderi din partea francezi- 

Jar, fără însă să poată mișcă pe ruşi din loc. Către o- 

rele O seara, Lannes, sosind pe câmpul de batalie, 'Na- 

poleon îl aruncă asupra! întăririlor ruseşti: în speranță) 

să poată obţine lunj rezultat, ca! și celelalte, şi acest a-. 
tac este respins cu foarte imari pierderi din ambele 

părți, după care francezii sunt nevoiţi a se retrage pe 

primele lor poziţii, după 'o luptăj care dură dela 8 pre 
dimineaţa la 11 (ore'seara. | 

A doua zi, 11; Iunie, corpurile lui Ney, Mortier, 

Davout, şi garda, care se găsiau în urmă, trebuia 

să sosească pe câmpul de bătălie. . 
Ruşii stau neclintiți în poziţiile lor. Către: seară, 

însă, Benningsen fiind sigurică vor sosi noi trupe fran- 

ceze şi pentru a, evită 'o' înfrângrere care puteă să aibă 

loc în cazul când! ar fi fost din nou atacat, ia dispor 

ziţii şi se retrage către Bartenstein, de unde trimite 

„două divizii, sub conducerea. generalului Kaminski, la 

Kâningsberg, pentru a se întruni cu Lestocq, iar el 
cu restul forțelor ia drumul spre Schippenbgili cu int 
tenţiunea de a se! retrage până pe Pregel la Wehlau 
unde speră să găsească ajutoare în trupe. 

Friedland. 

Napoleon, văzând adversarul dispărut, 'se îndreap- 

tă, cu. toate forţele sale, spre Eilau, cu intenţiunea de 
a separă armata rusă de KOnigsberg şi a-i împiedică, în 
acelaș timp, întrunirea lui' Kamenski cu Lestocq. 

Benningsen, informat că trupele; franceze urmea- 

ză malul stângi al; râului Aalle, spre Eilau și Fried- 
land, înţelege pericolul ide a-i se tăia linia de retra> 

gere şi trimite spre Friedland un detașament cu însăr- 

cwnarea de a ocupă acest punct şi! a ține în stăpânire 
cu orice preţ, podul, până va; sosi și grosul armatei. 
In urma. acestui detașament pleacă și celelalte trupe
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şi în seara de _13 ajungi, succesiv, și iau poziţii în a- 
propiere de Friedland pa malul stângj al râului Aalle. 

Napoleon, după ce ajunge la Eilau, neștiind, bine , încă direcțiunea ce luase “Benningsen, trimite pe Murat spre KOnigsberg cu trei divizii de! cavalerie. In urma 
sa, veneau corpurile lui Ney, Mortier. şi Victor, care trebuiau să sosească în Eiblau: La stânga, Soult eră în marș. spre KOnigsberg, şi (Davout către Witenberg; la dreapta Lannes spre Domnau. | Mai în urmă fiind, informat despre retragerea lui Benningsen spre Schippenbeil, Napoleon. trimite cor- pul lui Mortier, cu toată cavaleria ce aveă la înde- mână, în ajutorul iui Lannes spre Domnalu, ci instruc= țiuni de a se îndreptă cât mai în grabă şi a pune mâna pe acest punct înaintea ruşilor. 

“In seara de 13 situaţia corpurilor franceze este cea. următoare: Murat, cuj trei divizii, de cavalerie, la Wittenberg:; Soult, la ' Kreutzburg; ; - Davout pe râul Frisching ; Ney, Victor si garda, la Eilau; iar L.au- nes, Mortier și cavaleria, lui Grouchy. dela Domnau în marş spre Friedland. | | 
Napoleon, primind ştirea sigură că ruşii ocupă Friedland nu -se mai îndoește că; Benninigsen se retra» ge spre Konigsberg şi, de acea ordonă ca trupele dela. Eilau să se îndrepteze imediat pe urma lui Lannes şi Mortier către Friedland. | | | „ Benningsen ocupase porțiunea dela Friedland ast- fel : patru divizii erau dispuse pe stânga şi două pe “dreapta pârâului Mibhlen-Flies. O rezervă generală, compusă din 12 batalioane și câteva escadroane, se găsiă în urma centrului pe dreapta râului Aalle, unde fusese instalate şi câteva batenii ce apărau cele 4 po- diiri aruncate pe acest râu. | In zorii zilei de-14, Lannes apare spre Posthenem si ocupă hcest punct (cu divizia Oudinot, întinzâin du-se la stânga până în apropiere de satul Heinrichdio-t iar la dreapta pânăla pădurea Sortlak. 
Benningsen, crezând că are în fața sa numai pe Lannes, ia ofensiva cu, anipa dreaptă, cu scopul să
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ocupe Heinrichdorf, de unde să-l arunce pe Lannes 
spre sud şi să-şi continue drumul spre Knigsberg. 

La. orele 3 dimineaţa, ruşii deschid tocul, şi se 
reped, succesiv, de imai multe ord asupra dreptei fran- 
cezilor, care, deşi mult inferiori la număr, rezistă însă 
Cu bărbăție, ajutaţi fiind și de teren. 

Către orele 7 dimineaţa sosesc primele trupe ale 
lui 'Mortier care ocupă! Heinrichdor?. 

Toate atacurile încercate până la amiază; suni res- 
pinse de francezi kare se mențin pe poziţiile ocupate. 

Către amează sosește şil Napoleon la: Posthenen, 
“urmat de corpurile lui Ney, Victor, garda şi 4 divizii 

- de cavalerie, după ce (face recunoașterea, hotărăşte | 
să atace, pivotând pe aripa stângă, sprijinită: pe Hein- - 
richdorf, iar cu dreapta să învălue; stânga poziţiei ru- 
șilor. In acest “scop Ney, (corpul VI), este desfăşu- 
rat între Posthenen și pădurea Sortlack, formând; a: 
ripa dreaptă ; Lannes, formând centrul, trebuiă săj 04 
cupe intervalul dintre Posthenen şi Heinrichsdorf. 
. La stânga lui Lannes, Mortier forimă aripa stân- 
gă, cu însărcinaxea deLa stă: pe loc, ținând Heiprichs- 
dori şi drumul spre Kânigsberg. 

Garda, corpul lui Victor și o divizie de cavalerie, 
formând rezerva generală, luară loc_îutre Posthenen 
şi Griindof. | 

Aripa stângă e acoperită. de 2 divizii de cavalerie 
dWEspagne şi Grouchy, iar dreapta de o. divizie de 
cavalerie. 

Murat și Davout, cari se aflau spre “Konigsberg, 
primesc ordin a: se îndreptă, imediat, către Friedland. 

La. orele 5 seara, dându-se semnatuli de atac, Ney 
începe mișcarea de fînaintare, apropiiml:u: - se pânăla 

marginea - localităţei Friedland ; aici, însă, e prit 
mit de un foc 'omorâtor al aripei stângi ruseşti Și 
nevoit a se retrage în dezordine. Rezerva genrală, sub! 
Victor, intervine atunci și restabilește ordinea, “înains 
tând din nou împreună cu trupele lui Ney, î ni timp ce 
o puternică massă de; artilerie, aşezată] înaintea stân- 
gei satului Posthenen, băteă stânga rusă), care fu a- 
runcată în spațiul cuprins între lacul format de Miih-
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len-Flies şi între Aalle. Numai graţie intiervenirei unei 
părți din rezerva. gienerală rusă, aripa lor stângă sa 
poate retrage către seară în Friedland, urmăriți «le 
francezi cari intră aproape în acelaș timp în oraș, unde 
se încingie o groaznică luptă corp! la Corp. 

In acest timp lupta de uzură! continuă pe tot fron- „tul, întreținută de Lannes și--Mortier, ceeace împiedică 
aripa dreaptă rusă a interveni în ajutorul sttângei Ar 
prinderea. orașului şi a podului depe Aalle, făcăi pe 
comandantul dreptei ruse să vadă pericolul la cara 
eră expus și, în! consecință, se! aruncă cu două divizii spre Friedland ca să-și deschidă drumul peste Aalle ; aici, însă, se loveşte dle trupele lui) Ney şi Victor cari le primește cu um'foc omorâtori şi e pune în cea. maj 
complectă dezordine. 

Celelalte două divizii ale. acestei aripii; atacate de 
Mortier, care ia ofensiva, sunt tăiate de Friedland,; 
și aruncate în râu, de undej puțini oameni poi scăpă, 
mulțumită întunerecului noptei. 

La orele -10 jumătate seara bătălia. luă sfârşit De astă dată victoria.aparținea, cu totul lui Napoieon, 
Trupele franceze rămân, în timpul nopței, pe câm- 

pul de bătălie. Benningsen, cu trupele| ce-i mai rămăl sese, se retrage și) ia drumul! spre Wehlau. Napoleon, . neavând cavalerie îndeajuns, nu poate execută urmă- rirea imediat. ; 
Rușii pierd, în această bătălie, 10,000 oameni morți, între cari şi doi generali, 15.000 răniți şi 80 tunuri ; francezii 1400 morți; şi 4000 'răniţi, 

Sfârşitul campaniei din 1807. 

Benningsen se îndreaptă spre Niemen. Lestocg, întrunit, la 14, cu Kamenski, se. îndreaptă! spre Meh-: lauken, la Tilsit, unde, se întrunesc cu restul armatei ruse. 
Napoleon, cu toate forțele sale, ia drumul spre Wehlau, a doua zi după bătălia, pe stânga râului Aalle şi trece Pregel, (la 17, cu intenţiunea de a se în- dreptă în direcțiunea către care se! retrăsese Benningț
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sen: Soult ocupă Kânigsberg, în care nu rămăsese de- 

cât un batalion prusian. | 

Murat intră în Tilsit la 19 lunie, când Benningk 

sen cere un armistițiu care fut primit de Napoleon în 

vederea încheerei păcei. 

ntre 24 Iunie şi; 8 Iulie! Napoleon şi Alexandru: 

sunt nedespărțiţi atât în orele de recreaţie cât şi în 

cele de ocupaţie ; împreunălijau masa, împreună ies la 

plimbare, trec trupele în.revistă și desbat asupra pro 

ectelor cari aveau săi aducă fericirea celor două imi 

perii, să întărească legăturile între ele! și să asigure o 

pace durabilă în Europa. 
Regele Prusiei, care sa află tot la Tilsit, nu luă 

parte la toate aceste întrevederi în cari se desbătea 

soarta Europei. | ÎN - 

In izadar fură toate insistențele atât ale lui Alexan+ 

dru cât şi personal; ale. regelui Prusiei ; în zadar fură 

toate demersurile și solicitările reginei Prusiei care 

veni din Memel numai în. acest scop; Napoleon nu 

cedă, cu niciun chip, nimic din cele ce hotărâse cu pri- 

vire la regatul Prusiei. - SE 
Stabilindu-se, definitiv, toate punctele, tratatul nu: 

mit în analele istoriei „Tratatul dela Tilsit”? fu sem- 

nat de cele două părţi în: ziua de 8 Iulie, cu următoa. 

_rele puncte: a 

_ Luarea în posesiune ide; către Franța; atutulor state- 

lor monarhiei prusiene depe stânga Elbei, pentru a 

formă din ele, împreună cu Hessa, regatul Westfa- 

iei, care va aveă; ca regie! pe Jerome, fratele cel mic 

al lui Napoleon. a 
Abandonarea de către Prusia a ducatelor din Po+ 

sen și Varșoviei, pentru a formă marele ducat al Var- 

şoviei atribuit regelui Saxei. 
Recunoașterea de către Prusia şi Rusia a frați+ 

lor lui Napoleon, Louis şi Joseph, celdintâi ca rege 

al Olandei, celdealdoilea ca rege al Neapolului. 
Mediaţiunea Rusiei pentru a stabili pacea între 

Franţa şi Anglia. , 
Mediaţiunea Franţei pentru a stabili paceă în- 

tre Rusia şi Turcia. |
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„În fine, afară der acest tra:at semnat, se mâi”în- 
cheie o convențiune secretăi între cei; doi împărați, o: 
fensivă şi defensivă, 'contra, . oricărei puteri care ar 
încercă să turbure pacea Europei. Prin această conă 
vențiune ambii monarchi se legau a ridică armele aa, 
tât contra Angliei câț şi a Turciei în cazul când! mar 
conveni la condițiunile încheerei păcei. Ă 

In virtutea acestei convențiuni împăratul Rusiei 
aveă mână liberă să ocupe Finlanda în casul întâi, 
principatele române în asul al doilea, iar Napoleom 
Portugalia sau Albania şi Morea. . 

Cei doi suverani se despart în ziua; de .9'lulie. 
Napoleon pleacă la KOnigsberg și de acolo, prim 

Dresda, la Paris, unde intră, în ziua de 27 'lulie,, după] 
ce lipsise 'un an de zile din capitala sa. A 

Armata e împărțită în patru, comandamente: Da» 
vout, având direcţiunsa primului comandament (tre- 
buiă să rămână în Polonia! până se va termină opera 
de organizare. Souli, cu al doilea comandament, fu 
însărcinat să ccupe Prusia veche, cu Konigsberg și 
Danzig, până la complecta evazuare. Massena, cu al. 
treilea comandament, trebuiă Să ocupe Silezia ; iar ma2 
reșalul Burn, cu al patrulea, eră însărcinat să supra- 
vegheze coastele Balticei. 

OBSERVAŢIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. În campania din 1807 prezintă, astăzi, interes 
mai mare ca altădată, prin faptul că după un secol, 
Rusia luptă pe acelaș teatru de operaţie contra aliă- 
tei sale din 1807 și se isbește în 1914—1917'de unele 
piedici identice ca, cele idin 1807, mai ales piedical relatit 
vă la lipsa de comunicaţie și la terenuri imipractă- 
cabile, nu numai pe timpuri de zăpadă şi ploi, dar 
chiar pe timpuri normale, | i 
„Acest război prezintă interes și prin faptul că 

gemul lui Napoleon se isbeşte, pentru prima dată, 
de piedici topografice şi geografice, care îl pun. îni 
'“Hmposibilitate de a aplică marele său principiu 4 Lovit
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turi cu maximum ide forțe pe punttul voit și în tim- 
pul voit. 

In - fine, războiul acesta prezintă interes și prin 
faptul că el a inspirat comandamentului rus metoda 
adoptată în 1812, ide a se retrage continuu în interesul 
imperiului şi a distrugie totul până va slei, cu totul 
forțele adversarului. | 

2. Să se observe că] dela 20—26 Decembrie tru- 
pele lui Napoleon au avut patru lupte cu trupele ruse, 
dar în niciuna nu a putut obţine rezultate decisive, - 
precum a obținut Napoleon în toate campaniile sale 
dela 1796 până la 1806. 

Suprafața de peste 200 km. pe care se găseau, răs- 
pândite, trupele sale și ale adversarului, a pus pe 
Napoleon în imposibilitate să impună personalitatea 
sa acestor lupte. Francezii au eșit învingători în toate 
aceste patru lupte, dar cu mari sacrificii și fără niciun! 
fezultat strategic sau tadtic chiar, ă 

3. Thiers descrie astfel starea terenului la finele 
lui Decembrie: eră imposibil a| mai face un pas fără: 
a cădeă în încurcătură din “care nu s/ar fi putut esi.. Oa 
menii rămâneau înoroiați până la brâu în acele groaz- 
nice noroiuri și hu puteau eşi decât când veniă cineva 
să-i scoată. Mulţi șiiau găsit sfârșitul din cauza lip- 
sei de ajutoare. | 

4. Descoperirea proectului de atac al lui Napoleon, 
prin capturarea ofițerului curier, a scăpat pe Ben- 
ningsen de lovitura decisivă) ce. i 'se pregăteă. Asemenea 
cazuri s'au petrecut multe în; războiul cel mare și de: 
aceea este bine ca această| chestiune să intre în pren- 
cupațiunile principale ale pregătirii corpului, ofițeresc. 

Insăş 'mărturisește Ludendorf avantajul mare pe 
care lau avut trupele germane în Decembrie 1916 
pe Argeș, când, dacă” nu prinidleau pe ofițerul curier 
român, ar fi putut să fie înfrânți 

5. Una di greutăţile mari întâmpinate de Nat 
noleon, în acest război, ntuj a fost finanțele ci subsis-=. 
tențele. lată cum reese această din scrisoarea adre- 

„sată de el ministrului său de externe, Talleyrand, câ- re se găsiă la Varșovia. |
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! >xAm 300.000 raţii de pesmeţi la Varșovia ; fa 
ceţi totul și expediaţi-imi 50.000 pe zi. Astăzi, soarta . 
Europei şi cele mai mari. calcule depind de subsisn 
tență. A bate pe ruși: dacă mam pâine este o copilă=" 
rie. Am milioane nu refuz a le da, dar trebuie ca le 
primirea acestei scrisori să mi se expedie4e, 50.000 ra- 
ţii de pesmeți și 20000 măsuri de rachiu. E o afacere 
de 80 trăsuri pe zi plătindu-le aur cu pumnul”. 

Asemenea situațiune. au avut?o ambii: adversari în 
războiul cel mare din 1914—1918 şi se poate zice 
că moralul a fost de partea acelora care au avut, în 
ultimul timp, -pâine mai multă, 

6. Pe lângă marea greutate, întâmpinată de Napo 
leon, pentru întreținerea trupelor în iarna anului 1807, 
s'a ivit și gtreutatea politică externă. | | 

Ruşii exploatau evenimentele şi căutau să arâte 
Furopei că armatele lui Napoleon sunt sdrobite şi în imposibilitate de a luptă contra; lor. 

Napoleon, care nu avusese.o victorie complectă, 
„neputând să schimbe opinia europeană, eră amenins 

țat, din moment în imoment, să fie atacat de Pruc a în 
flancul său stângi, şi dei Austria în flancul său dr=pt, 

„Această situațiune Pa făcut pe Napoleon să se a- 
dreseze regelui Prusiei, ca săj se facă pace cu Rusia; 
dar, regina Prusiei, care aveă influenţă asupra so- țului ei, și care ură pe Napoleon, a înlătura! această 
posibilitate . - 

Situaţia poate sar fi complicat pentru Napo'eon.. 
dacă diplomaţia franceză mar fi reușit, în acest timp 
să facă pe turci, să declare război Rusiei, ceeace a 
făcut că Rusia ma putut să se întărească cu trupela 
de ocupaţie pe care le aveă îni principatele române. . 

_7. Inşirarea celor 4 divizii ale lui Benning'sen dea: 
lungul Narewului şi a Ukrăi, dela Pultusk prin Czai- 
nowo :ână la Pomiechovo, a fost o separațiune ne- 
ogiică kde 'forțe, o răspândire defectuoasă în cordon, de 
care însă nu a putut profită Napoleon din cauza gtre- 
selei ce a făcut la 25 Decembrie că a îndreptat către Pultusk numai pe Lannes, iar toate celelalte corpuri
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le-a; îndreptat spre Golymin unde credeă că s'a re- 
tras grosul trupelor rusești. 

Rezultatul acestor mişcări descusute pornind de 
pe lun arc de cerc, care se întindeă pe o distanţă de 900 
kilometri, dela Varșovia la Soldau, „ste că spre Goly-+ 
min grosul forțelor lui Napoleon nu întâlnește decât 
singura divizie rusă care se retrăsese succesiv din No» 
wo-Miasto şi Strezegiocin, pe când Lannes se loveşte 
la. Pultusk de grosul forțelor ruse contra cărora este 
nevoit să lupte singur. | 

8. Ruşii au pierdut la Poltusk ocaziunea ide 
distruge corpul lui Lannes. 

Lannes, inferior numericește, luptă! o: zi întreagă, 
fără să poată mișcă pe ruși din loc. Dacă Benningseu 
ar fi luat ofensiva a doua zi rezultatul ar fi fost 
sdrobirea, fără multă greutate, și aruncarea corpului. 
lui Lannes, înapoi spre Ukra, ceeace ar fi avut, de 
sigur, consecințe dezastruoase pentru restul  arma:: 
tei lui Napoleon, ocupată îm acest timp cu trmărirea. 
unei singure divizii inamice. In: loc de a operă astfel 
a doua zi, din motive greu de înţeles, rușii dispar depe: 
câmpul de bătaie spre surprinderea şi satisfacerea 
lui Lannes, care înțelegeă destul de bine greama situa» 
ție în care se găsiă. 

9. Proectul de ofensivă al lui Benning'sen este con-: 
ceput după toate regulele și constitue un atac stra- 
tegic de aripă. 

Primul rezultat al acestui fel de atac, dacă reuşiă,. 
eră că aripa stângă franceză, fiind di strusă, Benning: 
sen îşi aveă flancul său drept liber și în legătină di- 
rectă cu Danzio. (Dncă însă rezultatele mau fost cele- 
așteptate, cauza nu poatte fi: proectul îm sine, ci nu-: 
„mai faptul că acest proect eră îndreptat contra arti- 
stului creator însăși ale cărei opere se încercau contipo. 
ranii să! i le copieze. 

10. Proectul ofensiv al lui Napoleon, al cărui re-- 
zultat este bătălia dela Friedland, nu arătă limpede- 
principiile după cari s?a călăuzit în trasarea acestu: 
proect. In campaniile din 1890, 1805 și 1806 îl ve-:
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„dem, pe Napoleon, în alcătuirea! și executarea proeci 
telor sale ide operații, condus, totdeauna, de ideea stra» 

„tegiică ce duceă la o ţintă bine determinată şi care, fa- 
tal, nu puteă fi decât aceea prevăzută în proectul său. 
In adevăr, când, ica o consecință a combinațiilor sale, 
s'a, ajuns la desnodăminte ca acelea dela Marengo, Ulm 
şi lena, nimic nu mai eră de făcut, și nimic mar fi 
mai putut îndreptă starea lucrurilor creiată de învin- 
gător. Cu totul altceva se întâmplă, însă, în cazul de 
faţă. De netăgăduit că Friedland: măreşte, încă cu 
una. numărul strălucitelor victorii ale lui Napoleon în 
glorioasa sa carieră militară ; rezultatele acestei vic- 
torii, însă, sunt departe de a îi cele obținute la Ma- 
rengo. Ulm și lena, In adevăr, armata rusă se re- 
trage cătră nord, spre Niemeni urmărită la destul dle 
mare distanţă de trupele franceze victorioase ; de aici, 
desigur, că puteă să tcontinuel-a; se retrage mereu şi a 
se înfundă în nesfârşita întindefre a imperiului rusesc, 
şi, în acest caz, care ar fi fost situaţia. lui Napoleon? 
De sigur, sau a urmări ple învins, și a se înfumdă. şi 
el în pustiurile Rusiei, cum! îl vom vedeă: 'că face în 
1812, sau a se opri pe Niemen, unde nu putem ști 
până când puteă să rămână. 

11. Planul lui Napoleon de a urmă malul stângi 
al râului Aalle, în scopul de a separă pe Benningţ. 
sen pe Konigsberg, inu puteă' să ducă la sfârşitul cam- 
paniei. 

Evenimentele ce avură loc ne probează, aceasta, 
până la evidență. Armata rusă, separată de acestă ce- 
tate, după bătălia 'dela Friedland, s'a retras pe Ni- 
emen, şi.ar fi avut spaţiu deajuns ca săr se retragă; 
multă vreme încă şi să) continue a se întări, în aceiasi 
măsură, în care se slăbiă armata franceză, lăsând în 
urma ei acest nemărginit spațiu. Cu totul altă faţă 

_ar fi luat lucrurile diacăl Napoleon, în loc să caute a-l 
separă pe Benningsen de Kânigsbergr ar fi luat ofen+ 
siva: pe malul idrept al râului Aalle, şi operând asu- 

pra: flancului său stâng! arţ fi căutat tocmai să-l arun- 

ce în această cetate. In: aceste condițiuni armata rusă, 
îngrămădită între întăririle KOnigsbergului, cu spa-
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tele la Mare, nu puteă; să aibă altă soartă: decât aceea, 
ce a: avut-o armata prusianăi sub Bliicher la Lubecki 
şi aceasta ar fi constituit, de sigur, lovitura decisivă] 
care marcă, în mod vădit şi fără fir de îndoială, . | 
sfârşitul războiului, 

12. Războiul din '1807 poate fi socotit ca pri- 
mul simptom al unei ştiinţe “militare viitoare în care 
principiile lui Napoleon să serveascăj drept elemente 
principale, dar nici de cum ca sigurile principii ale 
ştiinţei militare. Războiul din 1812 pune: arta man 
poleoneană în imposibilitate lde a se impune şi con- 
formă cu simptomul din 1807, - 

RRăzboaele (din 1886, 1870, 1877 şi 1904; peddep 
sește-pe acei cari au neglijat principiile napoleoneene 
Şi răsplăteşte pe germani şi pe. japonezi care le-au 
pus în valoare complectându-le însă. - 

Războiul cel mare arată-că principiile” “lui Na 
poleon rămân eterne, în ştiinţa: militară, precum au 
rămas eterne în filozofia nouăj cele trei elemente ale 
filozofiei vechi : „focul ; apa şi pământul” 3 *dar; 3 în a- 
celaş timp, precum alte elemente noui au intrat în stu-i 
diul filozofiei: moderne, tot așa: alte elemente noui au 
intrat și vor intră în știința militară.



CAPITOLUL VII. 

RĂZBOIUL DIN 1809. - 

Situaţia politică. 

Tratatul dela Tilsit dă Franţei şi Rusiei suprema= 
“ia asupra Europei. | | 

Impăratul Rusiei, asigurat din partea: Frantei, în- 
terprinde răsboiul contra Suediei pentru cucerirea Fin- 
landei, pe care 'o ocupă, definitiv, în Noembrie 1808. 

Napoleon, asigurat din partea Rusiei, ocupă Por- 
tugalia, dând ultima lovitură Angliei, prin ocuparea 
Lisabonei singurul port continental ce mai rămăsese 
cleschis acestei puteri, | 

In acest timp Anglia făceă toate încercările pen- 
tru a porni io nouăj coaliţie contra Franţei, | 

Cum însă nu mai puteă atrage de partea ei pă 
Rusia, puse toată nădejdea în Austria pe care o a- 
tâtă contra lui Napoleon.: 

Poporul pustriac ură pe Napoleon și începuse 
a se enervă contra conducătorilor săi că mau intrat 
în luptă contra lui Napoleon încă din 1807 când! a- 
cesta se găseă în imlaștinele Poloniei, 

Anglia socotiă că va atrage în coaliție pe Rusia de 
îndată ce va porni răsboiul contra lui Napoleon cu A- 
ustria, o | | 

Regele Prusiei ar fi convenit la propunerile Au- 
glici, dar nu mai aveă! destulă; încredere în aliații ca- 

M
W
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re-l aduseseră în această stare. deși poporul prusac, 

ca. şi cel austriac, ură pe Napoleon. 

In acest timp se ivește pentru Napoleon ocaziu- - 

nea. de a se amestecă în treburile Spaniei, lcontra că- 

reia aveă pizmă, incă: dim 1806, când Spania vru 

sese să; intre. în coaliție) contra Franţei. 

Carol 1V, regele Spaniei, fiind slab, eră con- 

dus de o camarilă care îl împinsese până acolo încât 

arestează pe prințul YFendinand moștenitorul tronu- 

lui. Acesta, cere sprijinul lui! Napoleon care aşteptă vo: 

asemenea ocazie pentru a-şi întinde dominațiunea și 

asupra acestui colț al Europei. Imediat concentrează, 

torţe spre frontiera: de sud, sub conducerea prințului 

Murat care trece Pirineii și înaintează până în apro- 

piere de Madrid. In faţa acestei stări de lucruri, Carol 

IV, în urma unei revoluțiuni ce avusese loc, abdică 

în favoarea fiului său Ferdinand! VII, care pleacă să 

ceară.dela Napoleon confirmarea de rege. Napoleon 

refuză să idea confirmarea și cere lui Carol IV să 

abidice. După abdicare, Napoleon dă coroana Spa: 

niei fratelui său loseif regie! al Neapolului a cărui n- 

roană fu trecută lui Murat. Se 
Spaniolii nu primesc această schimbare! a dinas> 

tiei şi astfel s'a dat naştere răsboiului între Franța 

și Spania. Armatele franceze înaintează! continuu, Și, 

în luna Iulie, Losif Bonaparte intră în Madrid. În a- 
cest timp, însă, generalul Duplont cu altă, armată este 
nevoit să capituleze cu 18,000 oameni la Bailen în 
câmp fdeschis, eveniment (care înflăcărează; şi mai mult 
pe spanioli. Trupele franceze se retragi din toate păr 
țile și regele Iosif este nevoit să părăsească capitalal 
Spaniei până la sfârşit, însă, nefiind sigur de, atitu- 
dinea Rusiei caută] 'să aibă o intervedere cu Alexandru, 
împăratul Rusiei, aliatul său dela Tilsit, intrevedere 
ce are loc în Erfurth la 27 Septembrie 1808. 

Aici, ambii. suverani îşi reînoesc făjpiăduelile ba- 
zate 'pe oarecare măriri de. teritorii și avantaje ce, res- 
pectiv, Rusia urmă să împiedice! pe Austria în între- 
prinderea sa contra Franței, în şchimbul principate-
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lor române 'pe care Alexandru! obțină autorizarea de 
„a le ocupă, | 

Napoleon intră în Spania cui cea mai mare partd 
din forțele sale şi în! scurt timp ajunge săf Oculpe, dirt 
nou, Madridul, (4 Decembrie 1808), unde instalează 
pe fratele său losif. | 

Dar răsboiul nu 'se poate termină deoarece Popo+ 
rul spaniol este hotărât a rezistă pânăla sfârşit. In a- 
veste momente Austria, sub îndemnul Angliei, se de- 
clară contra Franţei. Anglia se oferă a suportă cheltus 
elile de răsboi. și astfel alianţa fu reînoită. Ambele a- 
liate încearcă, din mou, să atragă: pe Rusia, însă mw 
reușesc. Napoleon iea dispoziţii de a se apropiă de tea- 
trul, probabil, de operaţie, forțele ce le aveă răspân- 
dite în Germania şi în consecinţă ordonă ca toate tru- 
pele franceze ce ocupau coastele Mărei Baltice și ora. | 
şeleDanzig, Stetin, Custrin ; etc. ; să se aproprie de 
râul Main. Mareșalul Davout, care ocupă Saxa, fu îni 
dreptat spre Franconia, indicându-se Wiărtzburga cu- 
artier general, iar trupele, cari se găseau în Paris, 
sunt îndreptate către Rhin. | 

Metternich, ambasadorul Austriei, sosește la Pa- 
ris în Martie 1809 și iare mai multe intrevederi cu Cham 
pagny, (care înlocuise pe Talleyrand. la departamen- 
il afacerilor străine), însă nu ajunge la nici-o înțel 

- legere, deoarece ambii își impută, unul altuia, pregă- 
tirile de răsboi, dar nu cedează niciunul să dezar- 
imeze până ce celălalt nu va începe. 

Forţele adversarilor şi proectele de operațiuni. 

Franta. In Martie 1809 aveă în Germania art 
mata de Rin, (Davout), 63.000 oameni şi cornul de 
observaţie depe Rin 30.000. 

in total, Napoleon aveă, pentru a face față Austrij 
ei. 93.000 ioameni, ceeace nu eră de ajuns. EI ia măr 
suri, imediat, pentru imărirea efectivelor. In total spe: 
ră să aibă 206.000. . La această cifră speră să 'mai adauge încă 100.000 oameni din contingentele germăue şi poloneze, ast-
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fel că în total.el poate intreprinde 'acest :răfboi cul 
300.000 oameni în cari intră! atât serviciile auxiliard 
cât şi trupele neregulate. Aceste forțe sunt grupate 
în divizii şi corpuri de armată ; astfel: Corpul II Lans 
nes, corpul III, Davout; corpul: IV Massena-; corpul 
VII, Barany, Lefebvre; corpul VIII Augereau;; cor» 
pul IX Bernadotte, (arda, rezerva: de cavalerie, Besk 
merres. Impăratul este comandant de căpetenie, iar 
Berthier imajor-general al armatei. Austria are 11 cor- 
muri ide armată, grupate îni 3 armate duș ă Cum ur 
imează : 

Armata lde Germania, (arhiducele Carol), com 
pusă din corpurile de armată I—VI, plus! rezerva ară 
matei de Geramnia kompusă ldiin corpurile I și IE. (Tai 
tal 200.000). 

Armata de Galiţia. (arhiducele Ferdinand), cu 
corpul VIII, 

Armata ide Italia, (arhiducele Jean), cu corpui 
VIII și corpul IX. 

Dheosebit, aveă un corp special de Tirol, circa 
17.000 oameni, cu 791 tunuri și contingentele din dej 
pozite și ale căror efective se ridicau la peste 200.000 
oameni. 

Arhiducele !Carol, numit comandant de căpete: 
nie, adoptă, la înce put; următorul plan: Șase| corpuri 
de armată, concentrate: în Boemia, vor luă ofensiva 
contra lui Davout, care se gpăsiă în Saxonia Şi Frani 
conia, în timp ce cele; două corpuri de rezervă să in 
tre în Bavaria pe dreapta: Dunărei. Acest proect, b*ne: 
conceput, se baza pe repeziciunea mișcărilor şi spe: 
ranța că trupele lui Davout, nu vor fi încă adunate. 

Cum însă Napoleon concentrase, dini vreme, for- 
țele sale, proectul larhiducelui Catol, a fost înlocuit 
cu al doilea proect şi anume: a lăsă numai două con 
puri de armată în Boemia; şi a concentră pe ele 6 pe: 
malul drept al Dunărei de unde se va lua ofensiva în 
Bavaria. In acest timp cele; două corpuri din Boemia 
vor înaintă și ele și se vor întruni pe Dunăte cu giroj- 

: sul iarmatei principale, 
Armata de Galiţia trebuiă să! țină în loc pe ruși; 

” 14
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iar cea de Italia să opereze contra armatei franceze 
de sub conducerea, prințului Eugen. 

Napoleon fiind rechemat la Paris, trimite lui 
Berthier proectul următor ; In: cazul că austriacii vor 
luă ofensiva înainte de 15 Aprilie, pe măsură ce ar- 
matele inamice vor Îînaintă, trupele franceze să se 
cetragă înapoia râului Leck unde să rămână, la înce-. 
put, în defensivă. 'In cazul că trupele austriace vor luă 
otensiva după 15 Aprilie să! se concentreze toate for- 
țele spre Ratisbona, unde, găsindu-se: îulre forţele 
austriace din Boemia şi cele depe dreapta Dunărei, 2- 
veă să opereze pe linii interioare, aruncându-se, după 
împrejurări, asupra funeia idin cele două masse ale au- - 
striacilor între care se păscă 

Ofensiva austriacilor. 

Pe la mijlocul lunei Martie se produce ruptura 
diplomatică dintre Franţa și Austria. Metternich, am- 
basadorul -'Austriei, părăseşte Parisul, iar Napoleori 
ordonă imareșalului Berthier să concentreze armata dup 
pă timpul de fare va dispune la Ratisbona sau pa 
Leck. ” 

Arhiducele Cargi ia dispoziții pentru concentra- 
rea forțelor sale pe dreapta Dunărei, mișcarea este ter- 
ninată pe ziua de & Aprilie. Situația armatelor au- 
striace este cea următoare: 

Corpul 1 și Il de armată în Boemia la Pilsen şi 
Budweis. 

Corpurile III (Hohenzolern), IV, (Rosembergj), 
V (arhiducele Ludvig), VI (Hiller), și corpurile de 
rezervă, sub arhiducele :Carol, concentrate pe râul Ian 
dela Scharding la Bratinnau. In seara de 9 Aprilie arhi- 
ducele Carol trimite Bavariei declarația: de răsboi şi 
a: doua zi, 10 Aprilie, armata austriacă trece Innut 
în trei coloane. Dreapta, corpul IV 'şi de rezervă 
(40.000) pela Scharding. Centrul, corpul III (Ho: 
henzolern) (28000) la Miihlheim. Stânga corpul V, 
VI și al [Il rezervă (58000) la Braunau. 

La extrema sttângă divizia Velacik (10.000) trece
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peia W/asserbung, cu însărcinarea să! se îndrepte spre 
Miinich. La extrema dreaptă! brigalda Wecsak din cor- 
pul II (5000) focupăl Passau de unde trebuiă să îna+ 
inteze dealungul Dunărei. Cele două corpuri de ar- 
mate din Boemia trec frontiera și se îndreaptă l-iul, 
(Bellegrade), către Neumarkt, Ingiolstadt, al II-lea că: 
tre Ratișbona. 
« Regele Bavariei părăseşte capitala şi se retrage 
la Augsburg. ! 

Arhiducele Carol are intenţiunea să bată separat 
corpul lui Davout și apoi să se întrunească cu cele 
două corpuri din Boemia. La 16 trece la Isar corpul 
III unde atacă la Landshut! divizia Denoy care ocupă 
trecerile în această parte. Generalul Deroy -se retrage 
către Neustadt întâlnindu-se Cu celelalte două divizii 
bavareze înapoia pădurei Diirnbach. i 

Jelacik, care formă lextrema stângă. ocupă Mu 
E | i | 

După trecerea. râului Issar arhiducele Carol fiind 
informat că francezii se găbesc concentrați la Ratis- 
bona și Augsburg  mengie înainte către Neustadt și 
Kelheim, unde, găsindu-se fîntre cele două mase ale 
armatei ifranceze, aveă putinţa a se rabate spre Ratisi 
bona ca să sdrobească mai iute corpul lui Davout, 
apoi întrunindu-se cu icorpurile după! stânga Dunărei 
să se îndrepte contra lui Napoleon tare ar fi we- 
ait dinspre Augsburg. in acest scop, pentru ziua dd 
17, sunt luate următoarele măsuri: 

Stânga, corpul VI (Hiller) este îndreptat spre Mar 
inburg; pentru a (ține în: loc forțele franceze despre Aug- 
sbung. Divizia Jelacik idela Miinich trebuie să intre 
din nou în compozijția acestui corp. 

Centru, corpul V. fu îndreptat spre, Neudstadt, 
iar corpul III și (rezerva gfenernlă spre Kelheim. 

Dreapta,corpul IV. şi brigida Vecsay, trebuiau să 
execute o recunoaștere către Ekmiihl. 

nich 

Operațiunile din jurul Ratisbonei 10/29 Aprilie. 

Napoleon, fiind informat că austriacii vor “luă 
ofensiva înainte de 15 Aprilie, ordonă lui Berthien
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să concentreze trupele spre Augsburg! în loc de -Ra- 
tisbona, o | 

| Berthier, neprimind telegrama la timp, deşi ar 
fi putut înțelege sigur din știrile ce: aveă că nu mai 
este posibilă Foncentrarea “la Râtisbona, ordonă, în 
ziua. de 13, executarea mişcărilor de concentrare la 
'Ratisbona. | 

In ziua de 14, Davout, surprins de luarea ace- 
stei dispoziţii, adresează un. raport lui Berthier prin 
care îi arată toate pericolele unei concentrări pe Ratis- 
bona, şi susține căj ar fi bine de a debuşă prin, Ingiolst- 
tadt, mișcare ce ar înlesni imediata adunare a întra- 
grei srmate. SE 

Berthier "menține însă 'dispoziţiile ordinului dat şi 
atunci Davout pleacă din Ingolstadt spre Ratisbona în 
ziua de 15 Napoleon, aflând de încercările austria- 
cilor, ajunge, în dimineaţa da 16 Aprilie, la Ludw.g+- 
sburg, de unde, surprins cu desăvârşire de m 'ş-ăr.le 
ordonate de Bertheir, ordonă lui Oudinot a suspendă. 
inarșul spre Ratisbona! și a se întâlni cu Massena spre 
Augsburg, scrie lui Davout să se îndrepte prin In- 
gioisiadt şi Neustadt către Augsburz ; iar dunele de 
-Danzig să-i protejeze mișcarea. In aceiaşi zi Napa- - 
leon ordonă mareșalului Massena a plecă cu corpul 
său de armată și acela a lui Oudinot din Augsburg 
prin Aichach spre Phaffenhofen, în scopul de a se 
întruni cu restul armatei, sau, după împrejurări, a „- 
peră asupra flancului stângi al inamicului, 

In timpu! nopţei fiind informat că arhiducele Ca 
rol, cu trei corpuri de armată, înaintează “dela Landi- 
shut spre Rutisbona, Napoleon ordonă mareșalului 
Letebvre, care își aveă corpul bavarez întrunit îns- 
inte de Neudstarit, a luă! ofensiva, aruncându-se ast» 
pra flancului stâng austriac, spre « înlesni, prin a- 
ceasta, mișcarea de înaintare ă lui Davout, 

in turma acestor idispozițiuni situaţia, în ziua de 
18 Aorilie, eră: 

Francezii. Stânga, (Davout) concentrat la Ratis- 
bona cu 3 idivizii şi diviziile de cavalerie Saint Sulpice 
si:Motsbrun,
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| In aceiaşi inoapte. tot corpul trebuiă pus în mari 
spre Ingolstadt, conform ordinului lui Napoleon pe 
“care Davout îl primește în seara de 18. 

O divizie (de lin fanterie cu: diouă divizii de cavalerie 
(Nansouti și Espagine), luase dejă drumul pe malul 
stâng al Dunărei. 

„_ Centrul, (Lefebvre), divizia bavareză a genera- 
lului Wrede este ila: Siegienburg, celelalte două la Neu- 
stadt, Wandamme cu corpul wiirtembergies, ajunge la 
Ingiolstadt. | 

Dreapta, '(Massena), concentrat înainte de Augr 
sburg: și gata (a începea mişcarea spre Ptaffenhofen, 
conform ordinului primit, în dimineața, acestei zile. 

Austriacii. Corpul VI (Hiller) ia Mainburg. Cor- 
pul Il de rezervă (Kienmayer), în față de Siengen- 
burg: supraveghind! râul Abens. Corpul III, (Hohenzo- 
lern), corpul IV (Rosenberg), l-iul de rezervă (|. 
Lichtenstein) şi brigada Vecsay la Rohr..- 

Cele două torpuri ide armată, (| și 11), depe stânr 
ga: Dunărei, în imarş spre Ratisbona. 

In dimineața de 109 Aprilie. Davout se pune în 
marş pe trei“coloane spre Neustadt având un detaşa- 
ment de flanc (din patruj repimente de cavalerie şi 
idouă batalioane de mfanterie pe șoseaua Ekmiihl- 
Landshut, cu însărcinarea de a acoperi marșul contra, 
coloanelor austriace cari se îndreptau spre Ratisbop 
na. Dar, în aceiaşi zi, arhiducele Carol; înainta: 
dela Rohr spre Ratisbona, pei trei coloane, urmând 
să atingă Tengen, Saalhapt și Ekmilul, 

Aceste ldispoziţiuni ale ambelor părți aduseseră 
“luptele dela Tengien iși Sehneidart. Rezultatul aces: 
tor întâlniri este că Davout reusește să se apropriej 
îndeajuns, de Abensbengi, pe când: arhiducele Carol, 
nu numai că nu reuseşte a-l ține! pe Davoutt șiala! 
tacă izolat, dar Suferăl o înfrângere parțial prin ar 
ceea că: corpul IV fusese bătut și respins cu mari pier 
deri la Haăusen ca celelalte coloane să-i vină în aju- 
tor. În aceiași zi imareşalul! Lefebvre bate și respinge 
un detașament austriac care se găseă la Abensbergy . 
iar corpul wiirtemberges ține war loc forțele austriace,
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ce. se găseau între Siegenbungi și Biburg. Massena 
ajunge, în seara lacestei zile, la Pfaffenhofen. 

Landeshut şi Ekmiihl (20-23) Aprilie. 

In seara zilei ide 19, Napoleon soseşte dela Ingol- 
stadt la Abensbeng!. Aci, după! ce este informat asupral 
evenimentelor zilei, recunoaște personal poziţiile: ocu- 
pate de inamic şi se. orientează numai decât asupra si- 
tuației generale. Dândurși seama că arhiducele Carol 
își are forțele sale împrăștiate, dela râul Abens până 
spre Ratisbona, el se decidej a atacă și a aruncă spre 
Landshut, centrul și aripa stângăj a austriacilor, că 
zând astfel pe linia lon de comunicaţie. Ordinele sunt 
date, chiar noaptea, iar în dimineaţa de 20 , coloanele 
franceze operează! astfel : 

Davout, cu 2 divizii la: Tengen, aveă ordin să re- 
ziste cu orice preţ. Lannes, încă cu 2 divizii ale lui 
Davout și trei brigiade de cavalerie, înaintă dela O- 
ber Feking către centrul frontului) austriac împingân- 
du-l spre Landshut. Corpul bavarez cu cel wiirtemberh 
ges și încă 0 „divizie franceză înaintau dela Aben- 
sbergy spre Oifensteten cu ordin! să atace tot ce vor 
întâlni în cale. La extrema. dreaptăjo divizie înaintă prin 
Bamberg asupra flancului stâng austri.c. Massena cu 
corpul său și al lui Oudinpot înaintă dela Pffahenhofen 
spre Landeshut şi aveă două divizii spre Neustadt 
cu însărcinarea să apere pe Davout sau pe Lannes 
după împrejurări. Aceste idispozțiiuni aduc luptele tru- 
pelor bavareze și „wiirtembergieze cu corpul II aus- 
triac, arhiducele Ludvig, pe care îl respinge cu pier- 
deri spre Landeshut. Corpul VI austriac, (Hiller), 
care trebuiă să se întâlnească cu corpul V, aflând: desr 
pre această înfrângere se retrage şi;el la Landeshut. Cor 
pul III austriac soseşte Ia] Liendorf, iar corpul IV Ja: 
Digburg. Prinţul Lichtenstein soseşte spre Ratisbo- 
na unde află că corpul. II e în tratative de predare. 

'Rezultatul 'final al iacestei. zile este că aripa stân- 
gă şi centrul austriac sunt! sfărâmate și aruncate înat 
poi, în timp ce dreapta sub arhiducele Carol, nu
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întreprinde nimic decât ca să pună în legătură cu cor- 
purile depe stânga Dunârei. 

Napoleon, sosit seara la Rohr, crede că armata. 
austriacă: este sfărâmată. 

In credința aceasta, el ia numai oarecari dispo- 
ziţiuni de urmărire pentru ziuai de 21 Aprilie. In 
cursul zilei aflând, însă, adevărul, revoalcă dispozi- 
țiunile luate și iia următoarele dispoziţiuni : 

Două divizii bavareze, cu 0 divizie: din corpul 
Oudinot, sub ordinele lui (Davout, să atace în va-. 
lea râului Grosse Lober spire Schneidart şi Părin. Na- 
poleon, în capul trupelor mareșalului Lannes, conti- 
nuă urmărirea corpurilor V şfi VI &ustriace pe drumul 
Rotemburg: (Landeshut, având la dreapta divizia ba- 
vareză a generalului Werde. Inj acest timp' mareșalul! 
Massena să ajungă pe Isa în spatele corpurilor aus- 
triace. Trupele austriace, urmărite de aproape, a: 
jung! la Landeshut, unde rezistă) pânăla sacrificiu. şi 
unde, grație faptului căi Massenaj ajunge prea târziu 
pe dreapta Isarului, corpurile austriace, cu mari pier- 
deri, pot scăpă de o înfrângere complectă. “In acest 
timp mareșalul iDavout ia ofensiva în valea râului 
Grosse-Lober între sattele Schneidart Parin, unde se 
lovesc de ariergărziile corpurilor III, (Flohenzolern) 
și IV, (Rosembergi), pe cari le atacă ş; le respinige) 
înapoi până între Păering! și Schierling, punându-se 
astfel cu spatele spre Ratisbonaj, Aci trupele austri- 
ace rezistă eroic, dar, în cele din urmă, ambele sate 
sunt luate cu asalt, grație faptului că în acel imo- 
ment soseau diviziile bavareze și) o parte din cavale- 
rie cari fuseseră trimise dei Napoleon! î în această par- 
te. Arhiducele Carol 'retragțe cele, două corpuri de ar- 
inată pe înălțimile dela Ekmiihl călare pe șoseaua” 
Landshut între satele Obier şi Unter Laichlingj aripa - 
dreaptă, (corpul IV) și râul Grosse-Lober aripa: stâns- 
gă (corpul III) 

Lupta durează până seara fără rezultat. Ambele 
părți rămân, în timpul mopței, faţă în faţă pe po- 
zițiile respective, sleiți de oboseală. | 

Trupele lui 'Massena erau divizate astfel: dreap-
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ta, pe satul Schierling, (divizia, WDerov), frontul e- 
şalonat succesiv spre nord ocupat de trei divizii până! 
în apropriere de Phatter-Barck ; stânga; acoperită de 
o divizei de cavalerie (Montsbrun). 

Napoleon, aflând idespre aceste lupte, deduce că 
arhiducele Carol se găsește aci cu grosul' forțelor şi 
ia 'dispozițiuni să se îndrepteza în aceste părți cu tru 
pele dela Landshut (Noaptea de 21—'22 trupele se pun 
în mișcare, aşă că mareșalul Davout, aflat la Ekmikl,, 
cu 32.000 oameni, aveă să fie întărit în, ziua urmă 
toare pe măsură ce sosiau ajutoarele, succesiv, cu 14 

“mii oameni (wiirtembergezi și cuirasieri) şi apoi cu 
25.000 ai diviziilor Gudui și Morarid. Către seară, 
când puteă să ajungă și; Massena pe câmpul 'de luiptăj, 
numărul total al luptătorilor ss urcă la peste 90.000. 

Mareșalul :Bessieres, cu o divizia de cavalerie şi 
cu «liviziile Werde şi IMolitor, rămâne în Landshut cul 
însărcinarea să continue urmărirea corpurilor V şi VI 
austriace. . 

Arhiducele 'Carol, convins “că nu are în fața sa 
forțe superioare, hotărăște să. ia ofensiva a doua zi 
cu intențiunea de a învălu! aripa stângiă franceză prin 
Abach și a-l aruncă astfel pe Davout spre sud-est că. 
tre Isar, tâindu-i (linia (de comunicație spre Ingiolsr 
tadt. El "dispuse trupele astfel: corpul II să înainteze, 
spre Abach și să pună; stăpânire pe această 'locali- 
tate. Corpul 1 ide rezervăi să înainteze prin Weilhoe 
spre Peising. Corpul IV, (Rosemberg), și III , (Hohen- 
zolern), cari ocupau pioziția pe înălțimile dela Ek- 
miihl, călare pe șoseaua Landshut; să se țină pe loc şi 
Să facă față atacurilor lui Davout și Lefebvre, în 
timp ce e centrul şi dreapta. ar. fi executat învăluirea. Ansă, 
corpul II sosește spre Ekmiihl îni după! amiaza zilei. 
când apăruse primele trupe franceza venite. dela Land- 
Shut și pronunțase atacul asupra trupelor corpului 
IV austriac care ocupau localitatea şi defileul. Lup- 
ta durează, cu 'oarecare alternative, până ce apare şi 
se desfășură divizia, Gudui, (corpul: Lannes), care în- 
văluind aripa stângă austriacă forțează! pe: prinţul Ro-
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semberg: a. părăsi Ekmihl şi; a se retrage spre nord, 
lăsând liberă șoseaua Landshut, 

Această împrejurare înlesnește atacul mareșalului 
Davout care pune stăpânire pe satele Ober și Unter 
Laichling: ocupate de corpul III (Hohenzolern ). 

Către orele 3 austriacii sunt în plină .retragere 
spre Altegglofsheim. - 

Arhiducele Carol" este coinplect bătut și armata, 
_sa ar fi fost cu desăvârșire distrusă Hacă trupe le fran- 
ceze, sleite de oboseală, niu sari” găsit în imposibilitate 
materială de a execută o urmărire energică. Arhiducele 
Carol, profitând de acest fapt, se retrage în Ratisbona 

şi, în cursul nopței, aruncând încă un pod de vase pd 
Dunăre, trece pe malul stângi, ne mai rămânând a 
doua, zi decât cavaleria pe malul drept. 

Urmărirea arhiducelui Carol. 

Napoleon şi trupele fiind obosite. peste măsură) 
nu poate execută urmărirea în noaptea bătăliei dela. 
Ekmihl, deși se Știă, sigur, că arhiducele Carol se 
va retrage. 

A 'doua, zi, 23 Aprilie, Napoleon trimite spre 
Ratisbona pe Lannes și Davout! cu câte 2 divizii, în-.. 
soțiţi de 3 divizii (de cavalerie. Aceștia, sosesc la Ra- 
tisbona: pela amiazi și încep! atacul, dar abia la ora 
6 reușesc să intre în cetate când aproape toate tru- 
pele arhiducelui Carol 'se Scurseseră! pe malul stângi 
al Dunărei. In ziua de 24 Davout pornește în urmă: 
rirea arhiducelui Carol spre frontiera Boemiei, cu 13 
divizii de infanterie şi una de cavalerie, lăsând a pa- 
tra divizie ca garnizoană în Ratisba * : 

Arhiducele Carol ajunge, în ziua; de 25, pe po- 
ziția, dela Cham ; în! ziua de 26 continuă retragerea 
spre [friontiera. Boemiei, iai în ziua de 29 ajunge în 
Boemia între Kladau și Sttrachonitz. 

Davout, având ordine să urmărească până la 
frontiera Boemiei, încetează urmărirea, se înapoiazăi
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la. Ratisbona, iar de aci. se îndreptează: spre Passau, a- 
coperit, pe stângia' Dunărei. de divizia de cavaleriei 

Inaintarea către Viena. 

In ziua, de 23 Aprilie, Napoleon, după ce ia măsu- 
rile pentru urmărirea arhiducelui Carob spre Boemia, 
având nevoe de jun: succes cu efect mondial, hotărăşte 
să, inantieze către Viena și sălo ocupe înainte de sosirea 
arhiducelui Carol. 

Bessieres trece Innul cu 2 divizii şi urmăreşte cor- 
purile lui Hiller și arhiduceluii Ludwig. Restul tru- 
pelor, care' luase parte la bătălia dela Ekmiihl, este - 
îndreptat spre Inn în două; coloane şi anume: | 

Stânga (Massena), cu patru divizii, spre Straux 
burg, pentru a, ocupa, podul; stăpânit de inamic, a su- 
pravegheă ambele maluri spre Linz şi Passau şi a 
împedică alte construcții de poduri sau încercări de 
trecere depe un 'mal pe altul. | 

| Dreapta, (Lannes), cu 3 divizii și garda, spre 
Landshut, pe direcțiunea urmată de. Bessieres pe care 
urebuiă să-l susțină. Cele două divizii bavareze plea- 
că spre Miinich junde trebuiă să servească ca trupă, 
de acoperământ, contra armatelor austriace din Ita- 
lia și din Tirol. | 

Generalul Hiller şi arhiducele Ludwig, aflând 
despre cele întâmplate Ia. Ekmiihl, trec Innul şi se 
opresc pe râul 'Traun, în: ziua de 1 Mai, între Wels 
şi Linz, | 

[n ziua de 27 'Bessieres trece Innul pela Brannau, 
iar Lannes pe la 'Miihldorit, unde sosește şi Napo- 
leon. :A doua zi, 28 Aprilie, aceste corpuri  ajungr 
pe râul Salzach la Burgjhausen, unde sunt nevoite 
să aştepte două zile până, să se repare podurile distrur 
se ide austriaci. | 

Inapoia stângei lor alu sosit, în acest timp, divizia; 
Wiirtembergeză și Lefebvre cu cele! 2 divizii bavareze. 
La stânga, mareşallu (Massena ocupă] Passau, urmat: fiind, înapoi, de imareşalul Davout, | 

Napoleon, trebuind să continue marșul cu repe-
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ziciune pe Traun. şi să ocupe Linz pe unde arhiducele 
Carol ar fii putut trece din nou pe dreapta Dunărei, e- 
xecută trecerea Innului în ziua de 1 Mai. A doua zi, 
2 Mai, marșul se urmează! înainte. Massena bate şi 
aruncă o ariergardă a austriacilor la Efferding, iar 
a doua zi ocupă Linz în turma unei lupte de scurtă du- 
rată. Hiller, părăsind acest oraș, se retragre înapoia, 
râului Traun şi ia poziție la Ebelsbergr, Bessieres 
şi Lannes ocupă Weis. Lefebvre rămâne în această 
zi la Salzburg; 'Davout. ajunge Ja Passau. 

Massena pleacă dela Linz, în Mai, în aceași zi; 
voind să forțeze trecerea râului; Traun, pentru a pune 
mâna pe podul 'dela Manthausen, pe unde arhiducele 
Carol puteă încă! șă treacă pe dreapta Dunărei. 

La: 3 Mai, Massena, dupăi o luptă importantă pe 
Tratun și apoi în localitate Ebelsberng), respinge pe Hil- 
ler pe Enns. ră 

In zilele următoare se continuă marșul înainte 
spre râul Enns, care ni poate fi trecut decât în ziua 
de 6, deoarece Hiller, în retragierea sa distrusese toate 
podurile. In seara acestei zile toate corpurile franceze 
se întrunesc la Amstetten, formând, de aci înainte, o 
singură coloană. A doua zi se continuă marșul îna- 
inte, iar deara cuartierul gieneral uf stabilit la MOlck. 

In acest timp arhiducele Carol, luând direcțiunea 
spre sud-est, prin Budweis, ajunse în seara de 7 la 
Schweidniz. Hiller, ajungând la Mauttern, trimite un 
Singur idetașament spre San-Pâlten, iar cu restul tru: 
pelor trece pe imalul stâng al Dunării la Krermsj, dlistrub 
gând podul în lurma sa. Intrunirea cu arhiducele eră! 
acuma asigurată. Napoleon în seara de 8, ajungând 
la Mautern, trimete pe Lannes! spre Viena, urmat «de 
Massena, de Bessieres, și de gardă. Davout, care 
ajunsese la Linz, este chemat la San-Pâlten ; Wanr 
damme ajunge la Linz. 

Lannes ajunge, în ziua de; 10, la Viena și ocupă o 
parte din oraș, 

In Viena se găsiă o garnizoană de 52.000 mili- 
liţieni ocupând centrul orașului, (Viena veche), încon-
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jurată. de tortificaţii și deci în :condiţiuni de a puteăi 
rezistă. Totuși, în noaptea de 12 Mai, orașul capitu- 
lează, iar Napoleon își instalează; cuartierul său ge 
neral la Schnbriin. 

Bătălia dela Aspern Esling. 

In ziua de 11 'Mai corpurile lui Napoleon sunt a- 
şezate astfel: Corpul Il, (Lannes), cu 4 divizii şi cor- 
pul IV, (Massena), cu patru divizii la Viena. Corpul 
III, (Davout), la MGlk și San-Pâlten ; supravegheazăj 
podurile dela MOlk şi Mautern. Divizia wiirtemberț- 
geză, (Vandamme), la Linz. Corpul Saxon, plus o 
divizie, sub Bernadotte, la Passau, 

„Corpul bavarez, (Lefebvre), la Saizburg!, pentru; 
a pacitică Tirolul. General Renyer, cu 6000, la Ratis- 
bona. În timpul când Napoleon ocupă Viena, gteneralul 
Hiller sosește pe poziţiunile dela Bissambergi, (nord 
de Viena), şi aşteaptă: aci pe arhiducele Carol, care, 
fiind la. Meissau, puteă sosi aci în două zile. 

Pentru terminarea răsboiului nefiind de ajuns 0-1 
cuparea Vienei Napoleon hotărăște săi atace. 

Cum, însă, între armata francezăj şi cea austriacăj 
eră interpusă Dunărea, Napoleon gândește să treacă, 
pela: Krems, dar, în asemenea; caz , trebuliiă! să: părăsească 
Viena. Renunţând la trecerea pela K'rems, încearcă pela 
Nussdorf, însă, primele detașamente trimise, pentru 
aruncarea „podului, sunt prinse și făcute prizoniere 
decătre austriaci, 

In cele din furmă Napoleoni hotărăşte trecerea pe 
la insula L:obau, dar este silit să întârzie pânăla !20 
Mai pentru pregătirea materialului necesar. 

„La această dată situația trupelor! se schimbase. 
In ziua de 16 farhiducele Carol sosise lângă Vi 

ena: și se întrunește cu Hiller, stabilindu-se pe linia 
Stammersdorf şi Ebersdorf. Corpul lui Kollowrath fu-- 
sese lăsat, de el, pentrui a supravegheă Linz pe unde 
puteă să se efectueze întrunirea: cu arhiducele Jean care 
veniă din Stiria. o
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| La 'Linz sosise: Bernadotte, “iar Wandamme fu- - 
sese trimis la Steyer. Davout se apropia de Viena. 

Arhiducele Jean, cu armata dd Italia, 45.090 oa- 
meni, retrăgându-se din Stiria se gtăseă spre VoOlken- 
markt urmărit de prințul Eugteri cara ajungeă la VIl- 
lach, 

Trecerea Dunării. 

Totul fiind gţata, în noaptea de 19 spre 20 Mai, 
divizia 'Molior, (corp Massena), este trecută cu bărcile 
în insula Lrobau, de șinde a respins posturile austri- 
ace, înlesnind, astfel, construirea podului , care a doua 
zi la amiazi a fost terminat pie ambele brațe ale îlu-" 
viului 

Pela. orele 3 s'a terminat şi construirea celui depe 
al treilea braţ ce despărțeă insula Lobau de malul stângt 
Divizia. Boudet, (corp. Massena)), și divizia. de cavale- 
rie Lassalle, trec podul și se instalează, în cursul za- 
lei, împreună cu divizia iMolitor, în insula Lobau, 
Lassalle execută o recunoaștere pe malul stângi și res- 
bingie câteva posturi austriace ; iar, spre ' seară, Gi- 
vizia Molitor ocupă Aspern, Boudet satul Esling, iar 
la Lassalle bivuachează între aceste două sate. Arhi- 
ducele Carol, deși informat asupra aceestei operaţiuni, 

nu i9 micic măsură ca s'o împiedice, ci lasă să fie 
executată, cu lintențiunea ide a atacă armata franceză în-: 
dată ce va fi trecută Dunăre, în acest scop, în tim! 
pul nopţei, îşi dispune corpurile pe linia, Strebers- 
dorf, Gerarsdort, ieuiscie Wagram. 

Desfăşurarea bătăliei în zilele de 21 și 22 Maiu. 

Pentru 'executarea atacului Napoleon nu avză, în: 
dimineaţa de 21 Mai, decât trupele trecute în ziula 
de 20 şi idivizia: Legrand, cu diviziile de cavalerie Es- 
pagne și Marulaz, cari trecuserăi în dimineața zilei 
de 21, înainte de a se rupe podul. 

Arhiducele Carol dispuneă de 5 corpuri de armată.



222 

şi o rezervă de cavalerie, a căror “forță se _ri- 
dică, împreună, la peste 90.000 oameni, pe când «- 
fectivul trupelor franceze pe malul stâng, nu eră de- | 
cât de 22,500 oameni, 

Din kauza inferiorităţei numerice, Napoleon avi, 
un momeut, ideea să părăsească satele Asperni şi Es 
ling; şi să se retragă în insula Lobau, idee asupra căreiă 
reveni în urma lobiecțiunilor mareșalilor săi. Arhidu- 
cele Carol, ia dispoziţiuni de, atac şi, în după: amiaza, 
zileide 21 pleacă la atakc; cţu trupele dispuse în 5 coloane 
către Stadeln, Herschstaedten, Gross, Aspren , Eslin 
şi est de FEslingj spre Hirschstaedten, | 

Rezerva. de cavalerie, (72 escadroane, prinț Li- 
chtenstein), trebuiă să înainteze în, spaţiul dintre Gross, 
Aspern și Esling,, | 

| Rezerva. gienerală, compusă. din corpul de gre-h 
„nadieri, fu reținută spre Gerarsdorf. 

Către ora 1 şi jumătate capetele coloanelor au- 
Striace apar pe creasta înălțimilor din făță satelor 
Aspern și Esling. lLa, această! oră, Napoleon, fiind in- 
format că podul a 'fost: reparat şi trupele mareșalului 
Lannes au început să treacă|, hotărăște a primi lupita: - E! încredințează apărarea satului 'Aspern mareșalu 
lui Massena cu două divizii, (Legrand și 'Molitor), 
l.annes este însărcinat să apere Eslingy cu o divizie, 
(Boudet), și iu trupele corpului său cari! vor sosit în: timpul luptei.- Diviziile lde cavalerie Lassalle și Espagme 
iau loc în intervalul dintre. sate, unde este instalată 
şi o puternică baterie ; divizia ide cavalerie Marulaz 
înapoia satului Aspern. 

Dela ora 2 până! seara divizia franceză Molitor 
luptă la Aspern contria coloanelor 1, 2 şi 3 austriace, dar, în cele din urmă, este silită a se nietragie pe.liziera 
satului unde bivoachează toată noaptea. 

Către aripa dreaptă franceză, coloana 5 înain- 
tează şi ocupă Enzerdotrt, 'iar de aci se -desfăşuriă, alături de coloana 4-a în fața satului Eslingi. 

Im acest timp;lcoloana 3-a, susținută de o parte din: rezerva ide cavalerie, înaintează în faţa intervalului din- tre aceste sate, căutând să; le izoleze unul de: altut.
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Două idivizii franceze ide cavalerie, (Espagme şi 
Lassalle), atacă, producând pierderi şi dezordini în 
rândurile austriacilor. 

Generalul d'Espagne cade ucis ; coloana austri- 
acă este însă ținută îm loc. 
„În timpul cât durează această crâncenă luptă la . 

centru, coloanele 4 și 5 ajung! pe marginea satului 
Esling, de unde, însă, nu pot atuncă trupele diviziei 
Bourdet care se menţin cu energie. 

Venirea nopței pune, în sfârşit, capăt luptei care 
rămâne nedecisă ; ambele părți petrec noaptea pe câm- 
pul de luptă în contact imediat, 

Seara sosește la Aspern și divizia Cara: Sint Cyr 
dia corpul Massena. : 

In timpul nopiței ide 21 spre: 22 podul de peste bra- 
tul cel mare al Dunăreii, fu din.nou rupt. - | 

După 'multe greutăți, stabilindu-se, a putut trece 
corpul lui Lannes, (3 divizii), garda, o brigadă a divi 
ziei de cavalerie INansouty, cavaleria uşoară, o parte 
din divizia Demmont ji toată] artileria lui Lannes şi 
Massena, cu o parte din parcurile de muniţiuni, astfel 
că numărul total al luptătorilor se urcă, acuma, la 
60,000 oameni. | 

In Klimineaţa zilei de; 22 trupele franceze sunt dis 
puse astiel: Divizia Boudet, (corp Masseena), ocupă 
Esling.Lannes, cu 3 (divizii, în intervalul dintre As- 
pern și Esling! cu cavaleria; înapoi. Massena;, cu o divi. 
zie la 'Aspern, [divizie înapoi ca, susținere și a'treiandivik 
zie de rezervă penerală, (Molitor care luptase toată 
ziua de 21), garda înapoi la dispoziţia împăratului. 

De partea austriacilor nu sei produce nicio schimf 
bare în dispoziţia trupelor, | 

Napoleon hotărăşte ca Massena să se țină: cu orice 
preț în Alsperm; iar Lannes să; străpungă centrul ina- 
imic, ajutat de Davout care trebuiă să sosească, Al 
doua zi, odată cu primele licăriri de lumină, începe 
lupta: spre Aspern, între trupele coloanelor 1. si 2 
austriace și 'Massena kare aruncă în foc şi divizia Cara 
Saint-Cyr, pe când Molitori ocupă malul bra țului Du-
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iAspern, | N: 
Pecând la Aspern se petreceau aceste evenimen- 

te, la Esling: Bowitet: este respins de coloanele 4 şi 5 
cari ocupă, un momenk satul; dar sunt numai. decât 
aruncate de trupele 'diviziei Saint/Hillaire care inter- 
vine la timp. 

Aceasta-i situaţia de ambele părți când Napole- 
on se hotărăște a: execută atacul proectajt contra tem 
trului austriac, | | 

La un semnal dat Lannes, cu divizia Saint:Hil- 
laire, susținută die alte două divizii și rezerva de caj 
valerie. eșalonată spre stânga, se aruncă înafnte, a- 
vând ca punct de direcție satul Breitenlee. In fața acel 
stui atac viguros coloana 3-a austriacă, care! formează 
centrul, este ruptă! şi pusă în dezordine de cavaleitia. Ressierres. Arhiduceile Carol se aruncă singur în vâr: 
teju! luptei și restabileșie ordinea în această: parte, pro: 
ducându-se, astfel, o pauză: în mersul luptei, 

Frau orele 8 dimineața. La această oră Napoleon vste informat că podul! a fost cu desăvârșire ă'.strus asifelcă Davout nu mai putea sosi pe câmpul de lup» tă. Aceastta îl face să oprească mersul atăcului și în 
consecință. ordonă retragkrea pe linia AsperritEs. ling. - 

nări, la stânga satului, austriacii sunt respinși din 

ordonă înaintarea din nou pe toată linia şi lupta reînr. cepe însjurul celor două) sate. Aspern este luat și re- 
luat în “mai multe rânduri, până când, în cele din ur- „mă, rămâne în mâna, francezilor. a 

In acest timpi, coloana, 3-a, întărită cu rezerva lpte- nerală şi cea de cavalerie, înaintează asupra centru- lui liniei franceze. Lannes! îi primește însă cu ufa foc 
omorâtor, care îi pironeşte în loc, pe când Bessteres 
cu 2 divizii ide -cavalerie se aruncă! asupra cavalerie aur 
striace oprindu-i astfel avântul de înaintare. 

Lannes, lovit :die sun. obuz, moare pe câmpul de luptă. 
La “dreapta franceză, ajustriacii mai fac o ultimă) sforţare și ocupă! 'Eslingi, forțând pe Boudet a se bari- 

Arhiducele Carol, observând akeastă retragtre,
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cadă într'o magazie de grâne, unde rezistă până ce so- 

ceşte garda care ocupă satul pânăla orele 3. 

Napoleon, văzând că mțu va puteă să reziste mult 

timp în cele două sate, și că! restabilirea podului e o 

operaţiune decâteva zile, dăl ordine de retragere ; aşă 

că, spre seară, trupele încep: să se retragă în insulaj 

Lobau, unde mareșalul Massena ia comantlămentul tut . 

tulo rtrupelor. Retragerea se execută în ordine! în tot 

cursul nopței - 

In ziua. de 25 Mai podul fiind restabițit! ntulpela 

tranceze sunt trecute pe malul drept al Dunărei, afară 

de corpul lui Masszena. care rămâne în insula Lor: 

bau ” 

Napoleon are pierdere de 20.000 oameni din cari 

7000 morţi între care mareșalul Lannes şi generalii 

Espagne și Saint Hillaire 
Austriaci pierdură 780 ofiţeri şi 26.000-—27.000 

oameni de trupă morți şi răniți. Ă 

Bătălia dela Wagram. 

Deşi Napoleon hotărăște 'să atace cât mai curând 

pe arhiducele Carol, totuşi au trecut 40 zile până să 

facă toate preparaţiile. 
In "primul rând, a luat măsuri ca pedeoparte să- 

şi asigu-e spatele şi flancul drept contra arh:ducer 

lui Jean care veniă dinspre Italia, formând un cordon 

de cavalerie între Briik şi Presburg, iar pedealtă parte 

a prenătit material pentru aşi asigură trecerea peste 

Dunăre şi a luat măsuri pentru concentrarea trupelor: 

In acest timp, spre sud, arhiducele Jean, urmărit 

coritinuu de prințul Eugen, se retrage spre Gratz; 

unde cheamă şi pe generalii Chasteler şi Jelacik din 

Tirol. 
Prințul Eugen atacă și risipeşte detașamentul [ui 

Jelacik, în ziua de 25 Mai, iar' arhiducele Jean se re- 
trage spre est, cătra râul Raab, lăsând liber drumul! 
spre Viena. Eugen continiă marșul înainte și, în ziua . 
de 27 Mai, ajungia la Brik, uniadu se astt:l cu Na- 
poleon



După această întâlnire Napoleon retrage cordonul 
dinspre Briik-Presburgi; lasă la Presburg pe Lassale 
și 0 idivizie din corpul lui Davout ; trimite diviziile, de 
Cavalerie la Neuditstras ; iar prințul Eugken îl trimite 
spre Raab contra prințului :Eugien, pe care îl bate aci 
şi îl froţează a se; retragi spre Comorn. 
"In acest timp; Lobaju, fu întărită cu lucrări de pă- - 
mânt și pusă în stare de a rezistă. | 

Se construi un pod peste braţul cel marei al Dunăt: 
rei și se luă dispoziţii pentru a nu mai puteă fi distrus 
de corpii plutitori aruncați pe Dunăre. Pentru eşirea 
din insulă pe malul stâng, se prepară instalarea a 
5 poduri, la est de Esling, astiel că trecerea trebuiă 

să se execute direct asupra aripei stângi a austria 
cilor. a 

Se prepară, de asemenea, materialul pentru a- 
wuncarea încă a 4 poduri și se împroviză! o flotilă idiș 
6 ivase. | 

La sfârşitul lui Iunie situaţia adversarilor eră. 
Francezii. Garda, corpui II Oudinot, corpul IV. 

(iMassena), la insula Lobau,: corpul III (Davout), cu 
"4 divizii și tuna de cavalerie în. Klosternberg, Ebenis- 
dorf, Presburg, și Acs. 

Rezerva de cavalerie între Ebensdort şi Viena. 
Bernadotte. la San-Plten. Corpul bavarez, (Le- 

febvre), la Linz, Marmont la Gratz. Prinţul Eugen la 
Raab și Presburgi. Vendamme, (corpul witrtembergez), 
Ia MGOlk şi Mautern; | 

“Total 208.000 loameni din care scăzândiur-se 33,000 
aflați în alte puncte, se dispune, pentru ziua bătăliei |. 
de 175.000 iameni, din care 26.000 cavalerie, şi 
12.000 artilerie servind 550 guri de foc. 

Austriacii. Corpul I, (Bellegarde), cu 3 divizii 
la Deutsche-Wagram, corpul II, (Kollowrath), cu 2 
divizii la Parbarsdorf, corpul III, (Hohenzolern), cu 
3 divizii la Hagenbrun şi Krems, corpul IV. (Rosem- 
berg) cu 3 divizii la: Neusidel, corpul V (Ludwig) cu 
3 divizii între Linz Şi Viena, corpul VI Kilenau la Es» 
ling. Deosebit mai sunt granadieri, curasieri şi dragoni
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la Gerardsdorf și Sissembriinn, precuim și corpul de 
antegardă la intervalul dela! Enzersdorf la Orth. 

Desfășurarea bătăliei, ] 1—5 Julie. La 1 lulie Nat 
poleon începe săi adune în insula Lobau toate trupele, 
afară de armata de! Italia, cea de Dalmația şi corpul 
bavarez ce trebuiăi să sosească în ziual de 5 lulie. 

Pentru a înşelă pe adversar, Napoleon face 0 
țlemonstraţie 'de trecere, aruncând un pod! între Aspern 
şi Esling!. In noaptea de 30 lunie 1 Iulie divizia Le- 
grand trece podul și atacăj trupele augtriece în această: 
parte. - 

Arhiducele Carol ia, îndată, poziție înaintea sater 
lor Aspern, Esling, Enzersdorf, întinzându și aripa 
stângă pânăla Vitatu. Aci, rămâne armata austriacă două 
zile. în care timp, nemali producându-se niciun incident, 
arhiducele Carol își retrajgei trupele din nou pe înălți- 
mile Bissamberg, lăsând corpul VI în satele întărite 
Aspern şi Eslingi, iar corpul de antegardă Nordmam 
spre Enzersdorf. . 

: noaptea de 4/5 Iulie Napoleon aruncă 4 po: 
duri seste Dunăre, pe o furtună violentă|, sub: protecţia, 
lui Owfinot care a trecut braţul și a ocupat Miihlleuten 
si 1”O-tunuri cari deschid focul asupra satului Enzer- 
sdort 

| Până la: ziuă ţrec corpurile lui Massena, Davout și. 
cav-'=“îa lui Lassale, ocupând) Enzersdorf și Vitau, 
Gură cari trupele franceze încep: o ocolire la stânga pe. 
linie „nzersdori, Rutzendiorf. - 

re amiază, întreaga armată! . franceză este „trer 
cut tă 5 si i dispusă pe trei linii astfel: 

Linia. |: Lassalle spite” Eslinig!, 'Massena la Enzer- 
sdo:f Bernadotte şi Oudinot între Enzersdort și Rur. 
zendorf, iar Davout la Rutzendorf, unde se găsește 
și o divizie de cavalerie. 

Linia II: compusă! din armata prinţului Eugen, 
o divizie bavareză garda și armata de Dalmația, înapoi. 

Linia III: toate rezervele; de cavalerie, la dreapta 
satului Vitau. 

Napoleon ordonă să continue mișcarea de Oco- 
lire la stânga astfel: 
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Massena înaintează dealungul braţului Dunărei și 
ocupă Esling! şi Aspern. Bernadotte ocupă Raschdorf ; 
Oudinot înaintează spre Baumersdort ; Davout spre 
Gluzendorf ; cavaleria dela aripa, dreaptă înaintea sa- 
tului Loibersdorf. Liniile II-a şi Ill-a urmează îna- 
poia centrului — “conformândiuise mişcărilor  lini- 
ei l-a, 

Corpul VI austriac şi' cel de antegardăi, ce se gă- 
seă pe linia Aspern-Esling-Vitau, se retrag celdintâi 
spre Stamersdorf, celdealdoilea înapoia pârâului Rus 
sbach, în apropriere de Neusidel unde este primit de - 
corpul IV (Rosemberg). - 

Către orele 6 seara armata franceză ajunge pânăla 
linia înălțimilor 'dela Wagram. Massena între Brer- 
tenlee și Kagran; Bernadotte la Aderclaa ; Eugen în- tre Deutsche-Wagram și Baumersdorf şi Mark praf- 
neusiedl, Davout la Glizendorf ; Napoleon, cu garda, 
în linai II, la Raschdorf, având mai înapoi rezerva de 
cavalerie ; cavaleria dela dreapta spre Leopolusdorf.: 
IMarmort înapoi la poduri. 

In faţa francezilor, armata austriacă se: găsește 
pe înălțimile dela Bissamberg și Wagram ocupând po- 
ziţiile astfel: 

Corpul V la Strabersdorf pe Dunăre; corpul 
VI la Stammersdorf ; corpul Il la Hagenbriin ; corpul 
de cavalerie la Sauering; grenadierii (corp de rezervă) 
la stânga de Sauering ; corpul IV la Markgrafneusid! , 
corpul III la dreapta corpului -IV ; corpul 1 la Wa- 
gram. | 

Către worele 7 seara Napoleon dă ordin să înceapă, 
din nou, înaintarea pe toată linia. Macdonald trece Rus» 
bach cu trei divizii, (armata prințului Eugen), și înc 
intează spre Wagram, rupând. -primele linii ale corpu- 

„lui L austriac stabilit lângă acest sat; dir. în cele din 
urmă, este respins. Oudinotj caută să o:u>> 3 + ners- 
dorf, dar este respins în mai multe rândur 

Bernadotte atacă și ocupă Wagram, dir în urmă 
este respins şi aruncat spre Aderklaa, 

Davout se încearcă să pună mâna pe Ne::s:el, dar austriacii opun rezistență înverşunată
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Intunericul nopţei: pune, în fine, capăt luptei. 
Armatele rămân pentru timpul nopţei pe poziţiile 

respective în contact imediat. 
Arhiducele Carol, hotărându-se a lua ofensiva, 

dă ordine, în noaptea de 5/6, astfel: mişcarea să încea» 
pa cu aripa idreaptă-care să se pună în imarș cu două pre 
înainte de ziuă, asupra. stângei francezilor, spre a-i 
despărți de Dunăre, după care, centrul şi aripa stângă, 
coborând înălțimile depe malul; drept a lui Russbach 
vor trece acest pârâul şi vor atacă pe front corpurile. 
franceze ce vor aveă: în față, 

Corpurile cari trebuiau să înceapă această mişr. 
care primind ordinul. târziu) au început mişcarea abia 

„la 7 dimineaţa. | 
Corpul IV, însă, care se păsiă la aripa stângă, 

primind prdinul la timp! porni atacul la orele; 4 noaptea 
astfel că mişcarea, începir în sens invers decum fusese 
prescrisă Acest corpi se îndreaptă] spre Glizendort şi 
forțează pe Davout a se retrage. După ioarecare recu - 
jegere Davout restabilește lupta. şi respinge corpul 
austriac, care e torțat să treacă înapoi spre Russbach, 

La orele 6 corpul I pleacă din Wagram și înajin» 
țjează spre  Aderklaa, pe care Bernadotte îl pără- 
seşte. 

Massena atacă și reocupă Aderklaa. cu o divizie, cah 
re, voind să înainteze mai departe este luată în flana 
de trupele corpului | și aruncată înapoi: 

Bernadotte revenind la atac, este; de asemenea , res- 
pins și saxonii puşi pe'fugă. 

Corpul II austriac, plecat din Hagenbriin, înain- 
tase pânăia Sassenbriin, pe când corpuln VI sirecu- 
rându-se dealungul Dunărei atacă şi aruncă din As- 
pern divizia Boudet, din( corpul lui Massena, care fiw- 
sese lăsat să apere satul 

Către orele 8 dimineaţa! corpul Il ajunge la Brei- 
tenlee, VI la Hirchstaedten ; iar corpul V, venind prin 
Leopoldau, înaintează tot spre :Breitenlee. 

In acest timp' Davoult ia ofensiva, trece Russbach 
„cu divizia: Moranid şi se aruncă asupra satului Mark 
prafneusied! ocupat die corpul IV.
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Respins de tmupele austriace, ce rezistau cu în- 
verşunare, Davout revine Cu divizia Friant, apoi Put- 
hod și Gudin, până când Rossemberg este forțat a 
se retrage, formând uni unghiu defensiv cu faţa spre 
est. In acest timp, Napoleon, îngrijat de întoarcerea a. 
ripei sale stângii, prin înaintarea corpurilor Il şi VI 
austriace, dă ordin, pedeoparte lui Massena a: se re- 
bate din nou la stânga cu cele 3 divizii ale sale spre 
a opri înaintarea corpurilor II şi VI austriace ; ia, pe- 
dealtă parte ordonă lui Macdonald, cu 3 divizii din ar-' 
mata de Italia, şi parte din cavaleria de rezervă, să| 
execute un atac asupra, centrului austriac. Atacul a- 
cesta, a 'fost pregțățifi cu o massă de 100 piese în faţa, 

“satului Aderklaa. | | ” 
„ Conform lordinului primit, Massena, cu cele 3 di- 

vizii, face la stânga, și execută un marş de flanc spre 
Esling: sub 'focul fomorâtor al corpurilor lui Kolowrathi 
și Klenau, E 

Atacul asupra centrului se produce la ora: 1. Mac- 
donald, susținut la dreapta de cavaleria gardei, iar 
la stânga de chiurasierii Nansouty şi urmat de divizia 
IWrede, se aruncă în intervalul dintre Aderklaa și Siis- 
senbiin, pe când' Fugren! înaintă spre Wagram. Grena- 
dierii austriăci sunt nevoiţi! a se retrage spre Gerars- 
dorf, iar francezii ocupă; Aderklaa și Siissenbriin. 

In acest timp 'Massena executase mişcarea de flanc 
spre Esling! pe care-l. reiă și respinge pe Klenau dela 
Hirstaedten, spre Leopoldsau, pe când 'la dreapta Da- 
voutr espinge aripa stângă austriacă din ce” în £e 

„mai mult, | 
Arhiducele 'Carol, având astfel aripa dreaptă o» 

prită în loc de Massena, stânga învăluită şi aruncată 
înapoi de Davout ! iar centrul pătruns de Macdonald, 
consideră bătălia pierdută şi dă ordine de retragere. 

Corpurile franceze se opresc, seara, pe următoa- 
rele poziţiuni : | | 

Massena între Iedlersdorf și Streberdorf. Mac- 
donald la Gerardsdorf. Oudinot între Wagram şi Sa- uering. Davout lângă Helmkof. Garda între Adercklaa. Şi Siisenbriin.
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Arhiducele Jean apare spre Unter-Siebenbrun ve- 

nind dinspre est; însă, informat de rezultatul zilei, se 

întoarce înapoi şi se 'retragie spre Marchek. 

Ambele părți lăsară peste 20,000 oameni pe câm- 

pui ide bătălie. 
Arhiducele: Carol, evacuând câinpul, de bătălie, își 

adună corpurile sale de, armată pe Bissamberg, afară 

de al IV-lea care se retragie spre Wolkersdorf, unde 

bivuachează, fiecare, pentru timbplul nopței. 

Urmărirea şi sfârşitul campaniei. 

După bătălia dela Wagram' arhiducele Carol, deși 

aveă încă imijloacele şi plutinţa; a opune o nouă rezisten- 

ță, totuși, vrând a-şi conservă armata şi a uză cât mat 

mult pe adversar, renunţă la o nouă angajăre şi ia 

dispoziţii să se retragă spre Boemia. | 

Napoleon, neavând informațiuni precise asupra di- 

recţiunei luate de armata inamică, execută urmărirea 

pe două direcţiuni: spre Nicolsburg+Brunna și spre: 

Stoeherau-Zneim-lglau, în timp ce el rămâne cu ioa. 

recare trupe pe axă. o 
La 9 lulie are loc o îutâluire parţială, la ilolo- 

briinn şi la 10 Iulie altă întâlnire la Zneim. 

In aceiaşi zi prinţuli de Lichtenstein cere o între- 

vedere pentru suspendarea de arme în vedereau u- 

nui armistițiu. 
“ Această inttervenţiune fiindi destul de bine venită 

“fă primită ide Napoleon, rămânând ca Berthier, din 

partea sa, şi Wimpifen, diin partea austriacilor, să ho- 

“ărască. chiar în acea zi, condițiunile, închierei armi- 

stiţiului. 
Napoleon își ia cuartierul general la SchOnbriin 

unde rămâne pânăla. 14 Octombrie cât durează preli= 

minările păcei ; tot acest timp el continuă! noui pregă- 

tiri şi aduce noui, trupe pe teatrul de operație, deoa- 

rece negocierile de pace mergeau greu, din cauza An- 

gliei care împingeă pe austriaci să continue răsboiul. 

In cele din urmăj, însă negbocirile ajunseră la bun
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sfârşit şi tratatul fu semnat în ziua! de 14' Octombrie. - 
1809. 

Prin acest tratat Austria pierde provinciile Cara 
niolia, Friul Carintia-de-sus şi Dalmația cu Fiume, 
(Triest şi Vilach cari fură cedate Franţei. Cracovia, 
Noua-Galiţie şi Zamosc funk alipite ducatului Varşo- 
viei : Tarnopol alipit Rusiei ; Salsburg, Innviertel şi 
o parte din Hausriickj fură încorporate Bavariei. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. Napoleon Bonaparte, în dorinţa lui de a do- 
mină Europa, nu concepeă noțiunea -existeaţei naţi- 
unilor mici. El întrebuință aceste naţiuni ca instrumen- 
te pentriu atingerea scopurilori sale militare şi ca ele: 
mente de compensăre pentrit atingierea scopurilor sale 
politice. | 

Aşă se explică cum Napoleon Bonaparte wa îns 
țeles rostul poporului român și a, oferit principatele 
romârie, ca compensare, Rusiei și Austriei. a 

2. Să se observe că răsboiul contra. unui popor nu 
se termină când armata sa este distrusă, dacă popo- 
sul mu voeşte să se (deă învins. 

Sunt multe asemenea exemple în istoria pPopoa- 
velor. - 

Cităm aci următoarele cazuri recente. In 1870 
armata franceză! este desfiinţată 'la Sedan, totuși po- 
porul 'francez duse lupta încă trei luni și astfel s'a pu- 
tut zice atunci: totul s'a pierdut afară de onoareat 
Franţei. | 

In răsboiul cel mare din 1914—1918 toată ar- 
mata sârbă este desființată: și întregul teritoriu ocut- 
pat ; însă, poporul sârbi nu se dă învins şi tot elemen= 
tul său valid trece! pe teritoriul aliaţilor unde se orga- 
nizează, din nou, pentru luptă. - 

Poporul spaniol în 1809 a făcut la fel ceeace a 
dat mult de lucrul lui Napoleon. 

Am menţionat aceasta pentru 4 ne pune acum 
întrebarea: Poporul german înj 1918 de ce n'a făcut 
sacrificiul pentru salvarea onoarei sale?
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3. In această campanie arhiducele Carol, coman- 
dantul de căpetenie, a cerut şi”i s'a aprobat ca consi- 
liul Austriei să nu se mai amestece în conduterea o- 
perațiunilor, ceeace contribuise Ia: dezastrele din cam- | 
paniile precedente. 

4. Aldoilea proiect de. operaţie al arhiducelui Ca- 
rol, deși nu aveă perspective celui dintâi, totuşi aveă 
avantajul ca în cazul înfrângerei, armata austriacă: 
se găseă pe linia ei de comunicație și în retragerea! ei 
acoperea capitala. 

5. Lipsa: curajului răspunderii a făcut că Bert- 
hier a mişcat trupele către  Ratisbona, numai pentru 
a nu e€și din ordinul lui Napoleon, deși mișcările aus 
triacilor și memoriul lui Davout Var fi putut face 
să înțeleagă pericolul unei astfel de concentrări la 
Ratisbona. 

Rezultatul a 'fost, pedeoparte, că însuși Napoleon 
nu înțelesese, astfel, iar, pedealtăparte, că situaţia 
ce creiase trupele franceze! ar fi fost periculoase dacă 
Napoleon nu interveneă la timp. 

Asupra acestei chestiuni dăm aci părerea 1maio- 
rului Arghirescu. 

6. Am văzut că armatele austriace intră: în Bava: 
ria înainte de. 15 Aprilie, ceeace face ca în confoirmik 
tate cu instrucțiunile cet aveă îmareşalul Berthier să' ia 
dispoziţii de concentrare înapoi. In acest „scop Davout 
este chemat spre Ingiolstafdit unde ajunge în ziua de 13 
Aprilie. Aici, însă, intervine un eveniment neprevă- 
zut și anume: arhiducele; Carol, deși trecuse Innul, 
dar înaintă (foarte încet, astfel că Berthier crezând 
că va aveă tot timpul să se conecntreze spre Ratisbonia 
schimbă Idispozițiunile îndreptând toate corpurile că- 
tre acest punct. Această măsură nu eră potrivită cu 
situația reală; dar poate fi, oare, acuzat mareșalul 
Berthier că nesocoteă întratât principiile de condu; 
cere ale răsboiului cai să îia o rezoluție ca ceea fe: 
fată ? Dacă mareşalul Berthier ar fi lucrat după sin- 
giura sa. inspirație, fără -alte instrucțiuni sau directive, 
ar vi luat el, oare, rezoluția aceasta : ? Noi suntem con-
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duși a crede că! nu, şi în acest caz toate criticile cari. 
s'au adus se pare a fi fost judecate numai după e- 
fectele obținute, fără săi se cerceteze atât cauzele kât 
și situaţia dificilă în care se găsiă Berthier, 

Invățământul cel putem. tragic de aici este acela 
că rezultatele vor fi totdeauna, slabe, când, însăr- 
cinând. pe un comandant! cu conducerea unei operaţi- 
uni, mu-i vom lăsă mână liberă în alegerea mijloar 
celor după cum va: crede el și cum! i se: va prezentă 
situaţia și că chiar geniu, fiind, cineva, în materie 
de artă: militară nu va putea conduce operațiuniie u.. 
mei campanii până: ce: nu se va gtăsi pe teatrul de o- 
peraţiuni sub influența directă a Yactorilor cari concură 
l>: dobândirea unui rezultat satisfăcător. 

7. În ziua de 17 Aprilie corpurile franceze se 
găsesc grupate în două puncte la Ratisbona şi Aug 
sburg, separate una de alta, prin o distanţă de 120 
klm. La această! dată: arhiducele Carol a trecut Isarul 
si: are concentrate toate forțele pe Landshut și împre- 
jurimi . | 

Așă, dar, arhiducele Carol se găseă în cea mai 
favorabilă situație pentru a operă pe linii interioare. 
In acest caz, puteă să țină în loc, cu un corp de armată 
pe mareșalul Lefebvre, care se găsiă cu cele trei di- 
vizii bavareze la Neustadt iar cu restul Horţelor să se în:. 
drepte spre 'Ratisbona lunde, cu multă ușurință ar fi bă:. 
tut şi distrus corpul lui Davout, după care, întrunindu- 
se cu corpurile idepe stânga 'Dunărei, s?ar fi întors asu- 
pra lui Napoleon care, la acea dată, ar fi avut pe Lefevre 
şi Masena întruniți în triunghiul Landshut-Neustadt-In- 
golstadt, 

Arhiducele Carol nu prinde această situație atât 
de favorabilă, și car atare, nu numai că nu poate să se 
folosească de ea, dar prin dispoziţiile ce îa se va: 
găsi peste două zile “tocmai în situația defavorabilă 
în care neprevederea. adusese trupele. lui Napoleon 
în ziua de 17, | 

Intradevăr, în ziua da:-19 Aprilie, forţele aut 
striace sunt înpărțitei înl două grupe aproape egal. 
una, pe râul Abens, la sud de Liengyenburg; ; cealalk
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tă, sub arhiducele Caroi, spre Ekmiihl, pe drumul 
către Ratisbona, separat una: de alta printr o distanță 
de peste. 30 Kklua, 

La această dată Napoleon aveă concentrate cea 
mai mare parte dini forțele sale înaintea grupei | și 
prin aceasta se găseă. el, acum, în situația favorabilă, 
în care se gțăsisei arhiducele Carol cu două zile mai 
înainte. Rezultatul Pam văzut în descrierea operați- 
unilor din zilele de 20 și 21 Aprilie în care Napoleon 
se aruncă asupra' stângrei! şi centrului austriac pe care 
le bate și le fîilmpingre până! dincolo de Isar, exezutând 
ceeace numim o ruptură! strategică, 

8. Pentru cei; cari cred că este deajuns să te naști 
geniu sau că este deajuns să dai ordine fără a conduce 
în mod «efectiv, arătăm! aci energia extraordniară pe 
care o desfășură Napoleon, pentruca să se vadă că 
nici geniu nu poate fi cinevă, nici conducător, dacă 
nu este mai întâi de toate un om ide acțiune. Plecatidin 
Paris, în ziua de 13 Aprilie, prin Strasburg, Stutr- 
gard, ajunge, în zorile zilei de 16, la Adensburg. Aci 
ia. imediate dispoziţii pentriuj schimbarea situaţiei, tri- 
mițând ordine şi instrucțiuni în toate părțile, apoi 
pleacă înainte la Dilingten. De aci continuă toată noapl 
tea şi ajunge la Donauwârth, în zorii zilei de 17, 
fără gardă, fără cai, fără statmajor şi redactează, până 
seara 14 scrisori și ordine. A doua zi, 18, rămâne la 
Donauworth până! seara, când pleacă la Ingolstadt, 
iar -în noaptea de 10 ajunge la Vohburg;, unde înca» 
lecă, imediat, și pleacă la Abensberg; pentru: recunoa: 
ştere. A doua zi conduce personal lupta toată ziua.: 
In timpul mnopfei nu, se repauzează decât câteva ore, 
pe un scaun, iar în zori de ziuă încalecă pentru a con- 
duce el singur urmărirea spre Landshut, unde are 
loc lupta cu corpurile austriace care durează până 
seara. Seara, fiind anunțat despre Ekmiihl, ia dispo- 
ziții şi dă jtoate ordinele în virtutea căroră trupele. sunt 
îndreptate spre Ekmiihl, chiar în timpul nopţei, iar 
în zorii zilei pleacă: și el urmat de truplele lui Massena. 
Ajuns la Ekmiihl, la ora 2 după amiazi, începe şi
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conduce lupta, în urma: căreia arhiducelui Carol este 
aruncat spre Ratisbona. 

9. Victoria francezilor la Ekmiihl nu a avut nicio 
influenţă decisivă asupra teatrului de operaţie, deoare 
ce Napoleon nu a! putut complectă opera după Ek- 
miihl, prin lovirea grupei principale austriace, care 
trecuse pe stânga Dunărei. 

10. Principiul libertăţei de acțiune cere ca peu- 
tru atingerea scopului răsboiului să se distrugă mai 
întâi armata adversarului, prin urmare, după victo- 
ria dela Ekmiihl, Napolelon, ar fi trebuit să pornească! 

- bmediat contra grupului principal al arhiducelui Ca- 
rol care trecuse pe malul stângi al Dunărei, 

Dar, în acel moment, mai toate statele germane 
și întreaga Europă “fiind contra lui Napoleon aștep- . 
tau numai un moment favorabil pentru a porni, pe 
faţă, contra lui. Ca: să împiedice asemenea evenimente 
Naipoleon aveă inevoe die o victorie care să impresioneze 
toată Euorpa. | 

Ducându-se contra grupului arhiducelui, Napole- 
on nu aveă siguranța unei victorii depline şi chiar o 
victorie deplină nu ar fi produs efectul! pe care pu- 
teă să-l producă ocuparea Vienei. De aceea a luat, 
ca obiectiv imediat, Viena, după ce mai întâi va în- 
frânge armata lui Hiller. 

Ca să fie sigiur că arhiducele mu îl amenință: în 
flanc și mici nu: va puteă ocupă Viena înaintea lui, a 
trimis pe Davout la! stânga, cu însărcinarea de a ur 
mări armata arhiducelui Carol până va fi intrât în 
Boemia. Deosebit, a detașat. pe Lefebvre cu douăi di- 
vizii bavareze Ia dreapta spre Salsburg, pentru a-i â- 
coperi comunicațiile contra detașamentului Jelacik cari 
se retrăsese din Miinich! în Tirol. | 
„11. In 'marșul către 'Viena Napoleoni a pierdut 'oca: 

Ziunea de a înfrânge pe Hiller, general experimen: 
tat în răsboi, cari, presimțind planurile lui Napoleon, 
a ştiut să-l înlăture. 

12. Prin ocuparea Vienei, Napoleon a obţinut 
oarecare efect impresionant asupra! conducătorilor au- 
striaci şi asupra opiniei europene; dar situația lui, - din punct de vedere militar, devenise grea, prin faptul
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că armata arhiducelui eră, acum, întărită şi îl ame 
ninţă. : 

13 Bătălia dela Aspern-Eslingi ar fi fost câștigată, 
sigur de Napoleon, dacă|, în ziua de 22 Iulie, ruperea 

podului mar fi împiedicat trecerea lui Davout rare 
trebuiă să susțină pe Lannes în atacul pentru sttrăpun- 
gerea frontului. | 

14. Trecerea unui fluviu în faţa inamicului, cu un 

material de pod improvizat, şi pe timpul când ar 

pele sunt în creștere, este o operaţiune foarte riscată 

pe care niciun geniu ca Napoleoi nu o poate corectă 
cum s'a pu.ut vedeă în această campanie, 

15. Bătălia dela Wagram se câștigă de Napoleon 
graţie spiritului de sacrificiu al generalilor săi, și gra- 
ție faptului că. arhiducele Carol, crezând bătălia pier- 
dută, se retrage mai de vreme decât cumi ar fi tre- 
buit. . 

Succesele taciice ale acestei bătălii nu contribuesc 

însă, cu nimic la terminarea răsboiului ; totuși, după 
două luni, răsboiul se termină, graţie altor împre- 

jurări de ordin politic şi diplomatic. | 
16. In această campanie, ca și la 1897, Napoleon 

primeşte, repede, propunerile de armistițiu ce i se 

fac decătre inamic, deşi ar fi trebuit să continue opera- 

țiunile pentru a obţine rezultate complecte militare 
şi politice 

Napoleon, conștient de greutățile ce avea e. 
suportat și, mai ales, știind că ttrupele sunt sleite de o- 
boseală, a primit repede condițiunile. 

Peste câţiva ani, după 1809, Austria a devenit u- 
nul dintre cei mai însemnați dușmani al Franţei. 

Aceste cauze sunt asemănătoare cu cele din 1918, 
șând puterile znfantei, deşi nu au obținut victoria com: 
plectă, au primit, repede, propunerile de armistițiu 
ce i s/au făcut de germani. | pu 

Naşte, de aci, o întrebare: Se va întâmpla antan- 
tei, peste câțiva, ani, de aci în colo, ceeace s'a, întâm- 
plat lui Napoleon la; câțiva ani după 1809? 

Eu cred că: da.
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Î 

CAPITOLUL VIU, 

RĂZBOIUL DIN 1812. 

Situaţia politică. 

Până la 1810 Austria şi Rusia erau cele două pu- 
te:i mari din Europa; care puteau să: se mai opună, vo- 
inței și autorității iui Napoleon ; iar Amgilia, care nu 
vedeă cu ochi buni ridicarea Franţei, întreținea ura în- 
tre acestea și ajută, cu bâni, coalițiile contra Iui Na- 
poleon, ” 

După '1810 Austria devine, prietena Franţei, prin „căsătoria. lui Napoleon. cu Maria Luiza ; Anglia eră ruinată prin cheltuelile ce făcuse şi blocusul eră or- ganizat de Napoleon încă dela 1806; iar Rusia, deși prin faptul recunoașterii păcii din 1800 convenise la ducatul Varşoviei în paguba 'Rusiei, totuși, împăra= 
tul Alexandru nu voiă un război contra Franţei, mai ales că în acest! timp se găseă în război cul Turcia. 

Cu toate acestea pacea ce se născuse între Ru- sia și Franța dela 1809 (1), intrigiile ce continuau din partea Angliei, și, mai ales, ambițiunea lui Napoleon de a domină şi în Rusia, trebuiă! să dea naştere răz- boiului din 1812, - 
Către finele anului 1810 Napoleoi; anexează Fran- ței întreaga  Olandă şi teritoriile oraşelor Brema; 

  

1) Napoleon ură Rusia şi pentru că nu-l ajutase cu trupe în 1809.
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Hamburg, Lubeck, cum şi marele ducat Oldenburg 

al cărui suveran eră unchiul împăratului Alexandru. 

Napoleon mai jigni pe împăratul Alexandru, per 

deoparte, prin faptul că negjociase căsătoria, mai în: 

tâi, cu marea ducesă Ana sora lui Alexandru ; iar, pe- 

dealtăparte, pentru anexiunile laj Franța a teritoriilor 

menționate mai sus. 

“Aceste cauze, adânci, ar fi adus războiul înire 
Rusia şi Franţa înainte| de 1812 dacă Napoleon. mar: 

fi fost împedicat di răzbloiul din Spania, care”nu mai 

lua sfârşit; iar Alexandru, angajat întrun alt răz- 

boi cu Turcia, pentru anexarea principatelor româ= 

ne, conform înțelegerei delai Erfurth, | 

__ “Fotuşi, această stare de lucruri face ca de ambele 

părți să se înceapă, serioase pregătiri cari durează con : 

tiruu până la izbucnirea războiului, 
Astfel, Alexandru ia dispoziții a se întări toate 

“oraşele şi punctele importante depe Dvina şi Nipru, 

ca Riga, Dunaburg, Witebsk, Smolensk şi Bobruisk 

“şi a adună, cu încetul trupele ce se găseau în Lita. 

amia și pe frontiera Poloniei, retrăgând, în urmă, şi 

pe acele ce le aveă langajate în peninsula balcanică; 

Napoleon, întărește trupele de ocupație din Ger- 

mania, cari se găsealul sub comanda mareșalului Da- 

vout, și avertizează) pe toți prinții confederaţiunei ger 

mane a-și pune trupele pe picior de război.. Cetățile 

depe frontiera: Poloniei, Thorn, Moldin, Dantzigj, fură! 

toate întărite și prevăzute cu toate felurile de arma- 

ment, munițiuni și provizii, prescriind atât prințului. 

Poniatovski, piuvernatorul- ducatului Varşoviei,-cât şi 

regelui Saxei să se prepare şi să fie gata aj se pune, 
în imarș spre Vistula la primul semnal. 

In zadar, atât Austria; care eră, acum, legată cu 
Franţa, cât și Prusia, care devenise aliata ei, înce» 

cară a evită acest răsboi, oferindu-și bunele lor oficii 
în zadar gieneralul Lauriston, ambasadorul lui Na: 
poleon pe lângă! curtea! din Petersburg, anunţase pe 
Napoleon că împăratul Alexandru nu dorește războiul 
dar că este hotărât a-l face înverșunat dacă-l va pro. 
vocă, Napoleon iu ia în consideraţie. În cele din urmă:
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află că Alexandru are intențiunea a trimite pe contele 
Neseltode la Paris, ca să aplaneze neînțelegerile, îm- 
pedică venirea acestui însărcinat, prin răceala și nea., 
tenția ce da prințului Kurakin, ambasadorul Rusiei 
la Paris, care, în luna lanuarie 1812, şi depeşează la 
Petersburg; că războiul este inevitabil şi ca atare opi-. 
nează să se iaj imediate măsuri în vederea aceasta. 

Deși tratativele de pace între Rusia şi Turcia mer- 
geau înget, din cauză că Alexandru pretindcă cedarea 
Basarabiei şi Moiuovei până în Siret, totuşi armatele - 
ruse cari operaseră! în peninsula. balcanică puteau fi 
aduse spre noul teatru de operaţii. Deosebit, dispo- 
ziții in ce în ce mai accentuate sunt luate pentru :con- 
centrarea trupelor înapoia Dniprului superior și Di 
na; inferioară, lăsând Niemenul supraveghiat numai 
prin posturi înaintate, | 

in acelaș timp împăratul Alexandru îşi asigură, 
concursul Angliei şi Suediei, cu toate căl el doreă șă 
nu înceapă acest război. 

Napoleon îşi asigură concursul Prusiei şi Aus- 
triei cu cari încheie tratate de alianţă, în vi:tutea cărora 
aceste puteri trebuiau să procure -un anumit număr 
de oameni în războiul contra Rusiei, în schimbul u- 
nor rectificări de frontiere ce urmau să aibă loc după 
terminarea războiului. Totul fiind gata, în primăva- 
ra anului 1812, Napoleon depeșează lui Davout, al 
cărui corp de observaţie se ridică la peste 90,000 
oameni, să se îndrepte spre Oder, unde trebuiă să a- 
jungă pe la 8 Martie şi să se oprească până Ia noui 
dispoziţii, stabilindu-şi cuartierul general a Stetin. 

Forţele adversarilor şi planurile de campanie. 

Franța. Dispune, la începutul campaniei, de cir- 
ca 450.000 oameni, din care mai mul: de jumătate «= 
râu angajați în războiul din Spania, rămânând lui 
Napoleon, pentru campania din Rusia, circa 200.000 
oameni, la care trebuie să se adaoge trupe!'e contederale 
germane, poloneze, italiene, plus trupele pe care tre-
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buiă să le deă Prusia şi Austria, în.total circa: 500.000 
oameni IE 

Aceste efective, destul de mari, pentru acele timr 
puri, au fost împărţite. în corpuri de armate astfel H 

Garda imperială, 2 corpuri de armată (Lefebvre, Mortier). Corp. | armată, Davout. Corp. ÎN armată, 
Oudinot. Corp. III, armată, Ney, Comp. IV armată, 
Prinţ. Eugen. Corp. V armată, (polonez), Poniatow- 
ski. Corp. VI armată, (bavarez), Gouvion S-nt Cyr. 
Corp. VII armată, (saxon), Reynier. Corp. VIII ar- 
mată, (Westfalia), Vandamune. Corp. IX armată, Vic» 
tor. Corp. X armată, Macdonald. - - 

Rezerva de cavalerie Murat, regie al Neapolei, cu : 
următoarele patru corpuri: | 

Corp. I, Nansouiy; corp. Il, Montbrun ; Corp. 
III. Grouchy; Copr. IV, Latour-Maubourgy 

Corpul auxiliar- austriac sub; comanda lui Schwar- 
zenberg.. 

Rusia. Dispune, la început, de200.000 oameni, rău 
echipați şi instruiți, deşi pe siatele de hrană aveă pe- 
ste 00.100, Cu trupele ce avcă raspântite prin ce- 

„tăţi, în Finlanda, în Moldova, ete. , putea strânge până 
la 400.000 oameni. | 

Aceste arm te erau *mpărțite în trei armate astfel: 
Armata I, Barclay de Tolli, Rosiena, Vilna , Lida, - 

Gradna, având următoarele corpuri, de armată: Corp. 
i, corp. II, corp. III, corp. IV; Corp. V; corp, VI de 
cavalerie, corp. il de cavalerie, corp. III de cavalerie. 

Armata II, Bagration, în regiunea oraşului Vol- 
kovysck, se compunea din :-Corp. VII, corp. VIII, corp. 
IX, corp. IV cavalerie, corp. V cavalerie corp. VI cava- 
lerie; | 

" Armata de rezervă se compuneă din: Diviziile 9 
şi 15, 18 şi 20, roncentrate între Lutzk și Kowel. 

Deosebit mai erau un! corp de observaţie, în gar- 
nizoana din Riga și trupele din Finlanda, al căror e- 
fectiv se urcă la 40.000 oameni. 

Toate corpurile de armată aveau 2 divizii, afară 
de C. I,-care aveă 4 divizii. Efectivele corpurilor de ar-
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mată variau între 8—15,000 oameni, iar al corpuri-. 
lor ide cavalerie între 3—6000. . 

Corpul | armată aveă 39.000. oameni, - 
Armata rusă se gtăsiă! împărțită în trei armate, a- 

vând, fiecare, un statmajor greneral, dar fără legă- 
tură: între ele, din cauză că; nu există fun comandant de: 
căpetenie şi împăratul ezită să ia conducerea ppera- 
ţiunilor. Nu există fun stat-major general, nici un ge- 
neralisim. Curtea se-găseă la Vilna de o lună, înconju- 
rați de mobili, funcţionari civili şi ofițeri superiori 
din care cei mai mulţi prusieni (1), veniți aci dela 
1806, dat nu luase. încă lo hotărâre definitivă. 
„Nu a existat niciurm plan de campanie bine hotărât 

așă că operațiunile s'au desfășurat dela sine. Mai 
toți geperalii din jurul lui Alexandru dădă și câte o 
idee, însă nu execută o activitate care să se oprească, 
asupra unui plan, — astfel, generalul Phul făcuse 
planul ca anmata | să se retragă: întrun câmp întăpit 
pe Dvina ; iar Bagration, cu armata II, să înainteze asul 
pra, flancurilor și spatelor inamicului în timpul când 
acesta ar fi înaintat în urmărirea armatei l-a ; Tormas- 
sofi rămâneă în Volinia, pentru a apără această pro- 
vincie contra austriacilor, dar acest plan nici nu s'a exe- 
cutat nici na avut influență asupra destăşurărilor. 

La începutul Tunei Mai francezii aveau 13 cor- 
puri de armată rezervate dealungui! Vistulei pe un arc 
de cerc care se întindeă flela, Danzig] la Varşovia și 
anume : | 

Corpul 1, depe Vistula spre Elbingi; corpul IL 
la Marienweder ; corpul I[I la Thorn; corpurile IV. 
şi VI la Plock ; corpul V la Varșovia ; corpul VII între 
Varșovia și Lublin ; corpul VIII între Varșovia şi Pa- 
lava ; corpul X la Kânigsberg ; garda (2 corpuri) imE. 
perială ; corpul IX, deocamdată, în Germania ; cor- 
pul auxiliar austriac, (sub Schwarzenberg) ; la. Lu- 
blin ; corpurile de cavaterie: l-ut cu corpul I, al II 

  

1) Generalu! Paul, profesor de arta militară, . generalul Pauluci, * 
general Gneisenau. Armteld, Wolzogen, Klausewitz, etc.
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lea cu corpul UI, al Illilea cu prințul Eugen, al IV- 
lea: cu Jerome. - 

Totalul general al armatei! franceze : 503,000, din 
care 80.000 cavalerie, 30.000 artilerie, servind 1200 
tunuri. . 

Napoleon pleacă dela Păris în ziua de 9 Mai și 
și sosește la Thorn la 3 Iunie după ce a stat 12 zile 
la Drezda | 

La 'Thorn, după ce află Situația armatelor ad- 
versare, stabilește următorul plan de camplanie : A ţine 
aripa stângă rusească pe loc, iar cu aripa sa stângă să! 
înainteze spre Vilna, să: strângă centrul armatei ruse, să execute astfel o străpungere strategiică, ai cărei 
rezultat, imediat, în caz de succes, va fi împărţireaj fort- 
țelor sale în două; putând a le bate, în: urmă; pe fieL 
care în parte, . | 

Corespondenţele și 'scrierile oficiale arată însă că „proectul lui Napoleon! mu eră pentru -o ruptură! ci pen! îru 0 învăluire strategică asupra aripei drepte ruse ști, în timp ce: atripa stângă trebuiă, în adevăr, să fie. ținută în loc de către trupele desfășuralte pe Vistula de mijloc și pusa subi comanida, (fratelui său Jerome regele Westfaliei, _ 
Napoleon, imedait duipă! sosirea! la Thorn, își grur pează “forțele sale astfel: | | Macdonald cu Corp. IX! armată, formează extre- 

ma “dreaptă, cu însărcinarela de a trece Niemen pelal. 
Tilsit și a împrăştia bandele ide cazați din această| parte, asigurând stăpânirea fluviului. | 

„Napoleon, cu corpurile I, II, [IL » garda și corpurile l şi IL de cavalerie, formând stânga, va trece Nie- menul plela Kiovno și 'se îndreptă spre Vilna, „Primul 'o- 
biectiv”?. 

Prinţul Eucen; cu corpurile IV, VI şi corpul III pavalerie, formând'centrul eșelonat înapoia dreptei lui Napoleon, trebuiă să! se îndrepțte din Plock, prin Ras: tenbirg, Suvalki, Seiny și a triece Niemenul pe 'la: Prenn; ceva mai în sus de Kovno,
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“Regele . Jerome, ai Westfaliei, (1) cu corpurile 
V, VII, VIII și IV de cavalerie, trebuiă să rămână: 
tutre Praga, Sierok, Ostrolenka și Pultusk, pentru a 
tace pe ruşi! să creadă că intră în Votinia, iar, ldacă 

rușii ar luă ofensiva, atunci. să rămână în defensivă 
înaintea Varşoviei. In caz când această ofensivă nu 
va. avea loc trebuiă! să înainteze eșelonându(:se în uri. 
ma dreptei lui Eugen și a trece Niemen, pela Grodno.. 

Li 

Operațiunile dela Vistula la Vilna. 

Deși 'Napoleon vroiă, cu orice preţ, răsboiui, 
totuși nevroind ca răspunderea să cadă asupra lui, 
căută un motiv ca să poată aruncă răspunderea asupra 
lui Alexandru. Acest motiv îl găsi în faptul că guvernul. 
rus pretinsese că| nu va începe tratative pentru regu- 
larea afacerilor pe cale pașnică decât după ce trupele: 
franceze vor evacuă Prusia orientală, | 

Napoleon, considerând aceasta ca ofensă, ordo- 
nă ambasadorului său, pe lângă curtea Rusiei, şă'şi. 
ceară pașapoartele. In acest timp ia dispoziţii ca 
corpurile depe Vistula de jos să înainteze spre Nie 
men, în direcțiunea Kovnoj cătră care urmă să se în- 
drepte şi prinţul Eugen eșelonat în urma dreptei 
Sai€, 

Aceste dispozițiuni produc, pe “ziua de 23 Iue 
mie, următoarea situaţiune generală: 

„Stânga. (Macdonald). Co:pul X ia Tiisit, având 
im față numai garnizoana rusă dela Riga însăreimată 
sa apere cursul Dvinei dela lacobstadt la Riga. 

Centru. (Napoleon). Corpurile 1, II, îl, şi IV 
între Piwiezka, Marianpol, Kaivaria ; iar corpurile | 
şi ÎI ide cavalerie ia Kovno şi 111 cavaierie la Tiwmozheu., 
parda la Wilkowiski. | 

Acest centru, francez, aveă în faţa lui dreapta rusă, 
cunstituită din armata | sub Barclay de Tolli. 

Dreapta. (Jerome). Corpurile V, VII şi VIII între. 

!) Fratele lui Napoleon.
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Zezutei-Novgorod - și Novo-Minsk; iar C. IV cava- 

lerie la Augustovu, o 

„Această dreaptă lfranceză aveă în faţa ei centrul 

rus constituit din armata Il sub Bagration. 
Extrema dreaptă. (Schwarzenberg'). Corpul aus- 

triac în apropierea de Siedlice, 
In faţa acestei extreme franceze” se gjăseă stânga 

rusă constituită din armata: III, zisă de rezervă, sub! 

generalul Tormassoff, la sudj de mlaștinile Volhmiei, 
între Lutzsk și Kovel. | 

In dimineața zilei de +23, Napoleon recunoaște 

malul stâng al fluviului! Niemen, alege porțiunea! din 

faţă de Kovno pentriul trecere, ia dispozițiuni să se a- 

runce trei poduri şii dă lordihe penttru înaintarea tru- 
pelor în vederea trecerei. 

Către orele 10 seara, podurile fiind terminate, îns 

pepe trecerea şi se continuă! până! la orele 2, despre 

ziuă, când întreg. corpul I de armată se găsește pe ma- 

lul drept faţă de Kovno. Corpul II rus, aflat aci, se 

retrage fără rezistență luând drumul prin Sirvinţi că- 
tre Dunanburg!. | 

in seara de 24 Napoleon îşi instalează cuartie- - 
rul general la Kovno. 

In seara de 25 corpurile I, Il și III;'cuigarda şi re: 

zerva de cavalerie, (corpurile I şi Il), se găsesq pe 

malul drept al fluviului, ocupând localitățile din ju- 

rul orasului Kovno. | ' | 
Către extrema stângă, Macdonald, cu corpul X 

+rece Niemenul pe la: Tilsit și se îndreptează; sprel/Ros- 
siena Ruşii primesc vestea despre trecerea france- 
zilor. peste :Niemen, la: 24, în mijlocul balului dat de 
generalul Benningsen în onoarea împăratului. 

Impăratul Alexandru pleacă din Vilna spre Drissa, 
cu toată curtea, și încredințează lui Barclay de Tolli, 

sarcina de a lua 'dispoziții pentru retragerea: între 
gei armate pe Dvina. 

Barclav dă 'ordine armatei sale a se retrage pe 
Dvina, spre Drissa, iar lui Bagration, în numele îm 

păratului, îi ordonă a se retrage cu armata II spre 'Nih
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pru prin Slonim, pentru a se puteă întruni la nevoe 
cu armata , mişcare care începe înj ziua def 26 lunie. 

Armatele franceze execută noile sale mișcări a- 
stiel: 

Stânga. (Macdonald) dela Tilsit spre Rossiena,, 
iar la 28 Iunie ajunge la 'Taurogen. 

„ Centru. (Napoleon) pornește în trei coloane şi 
anume: Coloana din stânga prin Kieidani spre Vil-; 
kiomir, unde ajunge în ziua de 28 Iunie șifare '0ilupț- 
tă cu Witgrenstein ; coloana din centru și din dreapta. 
spre Vilna însă pe drumuri diferite. 

'Dreapta.( Jerome) spre Grodno. 
Extrema dreaptă, Corpul austriac, (Schwartzen+ 

” berg'), în ziua de 28, ajunge la Siedlce, , 
In eșelonul al doilea trebuiă să! urmeze prințul 

iEugen, care se găseă cu corpul IV, VII, şi corpul III 
kavalerie la Pilona, gata să treacă Niemen. 

Prin ocuparea Vilnei, de icătre trupele franceze, 
şi prin direcțiunea. luată de armatele ruse în retragerea. 
lor, ele se găsesc de lfapt despărțiteț una dej alta. 

Napoleon 'se hotărăște să bată separat cele două 
armate rusești. | 

In. acest scop Hormează două coloane îndreptân- 
du-le, respectiv, în cele două direcțiuni. 

Coloana din stânga, (Murat), cu 2 corpuri (de 
cavalerie și 2 divizii de infanterie pleacă din Vilna 
în ziua, de 29 Iunie, cu însărțtinarea| de a :urmări şi su 
praveghiă continuu armata i irusă, în retragerea sa, 
pentru care trebuiă să aibă și iajutoruk lui Ney, (cor- 
pullll), care se găseă la' stânga urmândi aceiaşi di- 
recțiune. Armata | rusă ise retrage continuu, până în 
ziua de 10 Iulie, când ajunge în câmpul întărit dela) - 
Drissa unde se opreşte, afară de corpul [, (Witgen- 
stein), care, dela Braslav , fusese trimis( spre Dunan- 
burg. 

La această dată Murat ajunge la Viduzi. La stânga 
sa, corpul III, (Ney), ajunge la Rimsanui( iar mai! la: . 
stânga, corpul II, *(Oudinot), 'care urmăriă pe Wit- 
genstein în retragerea spre Dunanburg, se găsește; la 
Soloki. Ambele aceste corpuri sunt puse subi.ordinile”
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lui 'Murat, astfel că el dispune, acum, de '110.000. 

oameni, cu cari rămâne, deocamdată, să observe miș: 

cările armatei | ruse şi să mascheze operaţiunile re+ 

stului armatei franceze, 
Coloana din dreapta, (Davout), compusă! din 2 

divizii infanterie, un corp de cavalerie, (III) plus 

o divizie şi idouă brigade izolate de cavalerie, (40.000) 

leacăj, din Vilna, în ziua de 30 lunie, luând, drumul 

prin 'Mihaliki, Ochmiana spre Minsk cul însărcinarea! 

ca, împreună cu regele Jerome, să izoleze armata lui Ba- 

giration și s'o împedice 'de a se întruni cu aceea 
iui Barclay. 

Davout continuă marșul prin Volojin spre Minsk, 

având în idrumul său oarecare lupte cut diferite coloa- 

ne ruse şi cu mici detașamente de cazaci ; totuși, în 

ziua de Sfliulie, el ajungre la Minsk, undeceste informat 

că Bagration, sar fi îndreptat, prin Bobruisk, 'spre 

Nipru. Davout nu poate continuă marșul penttu a 

tăiă retragerea lui Bagration și a-l separă de armata 

I rusă, pedeoparte neavând forțe suficiente, ian peden 

alta, armata regelui Jerome, care trebuiă să coopereze 

aci, nu apăruse încă şi mici mu aveă decât știri vagi 

despre ea. Davout se oprește pentru a-şi adună .co 
loana şi a restabili ordinea în următoarelei două zile, 

O şi 10 lulie, până săli sosească! ajutoarele. , | 
In acelaş timp 'Davout raportează, lui Napoleon, 

situaţiunea în care se găsește, 
In acest timp, prinţul Eugen, care. trebuia să trea- . 

că Niemenul și să urmeze armatele franceze cu 'al 
doilea eşelon, a. întârziat trecerea din cauza furtune- 
lor şi din cauza debandadei ce s'a produs în trur 
pele sale, așă că abia la| 31 Iunie poate reluă marșul 
spre Novo-Troki, unde ajunge în ziua; de 5 lulie! cu 
corpul IV, în timpi ce VI ajunge; la Jijmori. (Corpul 
de cavlaerie Grouchy “fusese detașat coloainei hui, Da» 
vout). 

De aici corpul VI este chemat la Vilna, iar prinţul 
Eugen, cu âl IV-lea, primeşte ordin a susține pe Da
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vout, în înaintarea sa spre Minsk, şi ajunge, în ziua dee 
10 Iulie, în apropiere de Ochmiana. 

Jerome, cu corpurile V, VII şi VIiI de. armată” și. 
al IV-lea de cavalerie, la 28 Iunie, se găsiăr în înarş: 
spre Grodno, unde abia ajunge în ziua, de 30 Iunie cu: 
cavaleria lui Monbrun şi cu celelalte trupe în. urmă, la 
două zile de marș, ajuns la Grodnoj atacă şi: respinge. 
trupele de cazaci ale hatmanului Platov şi ia dispoc 
ziții pentru trecerea. Niemenului care se execută suc- 
cesiv de corpurile V și VIII de armată! în' zilele „le 
1, 2 şi 3 Iulie, La această! dată corpul'“VII fse găfeşta - 
ceva mai la dreapta ajuns la Bielostok, . 

In zilele de 1, 2 şi 3 Iulie trece Niemen, însă! cu, 
trupele în mare dezordine: și Kebandadă, ceeace ex- 
plică că nu a sosit la timpi ca să coopereze cu Davout. 
„Regele Jerome, terminând trecerea Niemenului şi 
aducând oarscare ordine în coloanele sale, pleacăj din 
Grodno în ziua de 4 Iulie, şi se îndreapăt «spre Novo 
gradek unde ajunge în ziua de 10 Iulie și ia contactul 
cu corpul de cazaci al lui Platov eare acopera _retra- 
gerea lui Bagration ce se giăsiă în /acea zi la Nes- 
vie]. 

La dreapta lui Jerome, corpul VII, Reynier, a: 
junge la Slonim, iar Schwartzenberg. se găsește la. 
Prujani. 

Bagration, după ce stă trei zile în Nesvaj, pleacă. 
în ziua de 11 Iulie spre Sluk, de unde, a doua zi, ia: 
drumul către Bobruisk, trece Berezina: şi în ziua de $21 
ajunge la Staroi-Bichov pe Nipru. 

in urma sa, Jerome, cu corpurile V şi: VIII .şi cava- 
leria lui LatouriMaubiourgi, soseşte în ziua dei 13. [u- 
lie la Nesviji. | | | 

Davout, primind sub comanda, sa și armată. re- 
gelui Jerome, pe care Napoleofr se supărase, “fiindcă! 
nu operase cu energie, a dat ordin: lui; Jerome-a se 
îndreptă către Bobruisk. | 

La această dată Bagration se afla încă! la. Sluk, 
astiel că nu puteă să ajungă la Bobruisk decât la 
17 Iulie, pe când Davout dela Igumen puteă să a- 
jungă la 16, iai arome la 18. In aceste condițiuni,
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Bagration, fiind prins în flancul stâng de Daxour, 
care ar ffi venit pe Stânga (Berezinei, şi atacat. în spate 
de Jerome, ar fi fost ide sign sdrobit Și! prin aceasta! 
proectui lui Napoleon îndeplinit cu prisosință, 

- Din nefericire, însă, regiele Jerome, mâhnit că fut 
sese pus sub iordine, predă comanda și părăsește 1- 
mediat armata. Davout se sileşte a îndulci şi îndreptă 
lucrurile ; la 16, însă, când ofițerul însărcinat cu tran,s 
miierea. scrisorilor ajunge la Nesvij, regele plecase din 
ajun. Bagration continuă: retragerea și ajunge la. Bor 
bruisk în ziua ide 18 Iulie. 

Davout, pierzând ocaziunea dela (Bobruisk, tri 
„imite corpul VIII și corpul III de cavalerie spre Ni 
_pru, pentru a se întruni cu grosul; tai Naipoleeon ; lat 
corpul V să se îndrepte prin Iguimen spre Mohilev. 
Corpul IV cavalerie, este trimis spre Bobruisie. 

In ziua.ide 20 Davout a jungie! la Mohilev, cu 30,000 
„oameni şi în seara acestei zile are loc unj mic angaja- 
ment cu antegarda lui “Bagration are . ajunsese în 
aceiași zi la Staroi-Bichov. 

Davout, se întărește înaintea 'orașului +Mohilev, 
dispunându-ge cu fața la sud, înapoia unui pârâu, 
cu flancul său stâng! rezemat pe Nipru. 

Bagration îl atacă, cu un :corp| de armată; în ziua 
de :3 Iulie. Lupta durează dela 8 dimineața până! la 
6 seara,când, în cele din urmă, rușii „ respinşi definit: 
tiv, se retragi urmăriți fiind numai pe o mică: distanță: 
In urma acestei lupte, Bagration se retrage din noul'la 
Staroi-Bichov, unde trece pe malul stâng! al Nipru- 

„lui şi se îndreaptă către Smolensk. 
In acest timp corplul III, (Grouchy), şi corpul-de 

cavalerie, se intrunesc cu grosul armatei lui Napo- 
leon, corpul VIII ajunge la Krupki, corpul V. la Bie- 
rezino, pe drumul spre Mohilev, îalr Latoun-Maubo'| 
lungi se găsește în jurul orașului “Bobruisk. 

La extrema dreaptă a Yrancezilor, corpul VII, (Reh 
ynier,), care fusese însărcinat să înlocuiască pe Sch- 
wartzenberg, și să acopere “Polonia, contra armatei 
lui “Tormasso?f, gțăsește pe 'linia râului Pina, întinr 

zându-se dela Pinsk până la Brest-Litowski, iar Sch-
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wartzenbeirg cu corpul austiac, pleacă dela Prujan; 
spre Nesvij pentru a se apropiă de grosul mare al 
armatei. | 

Tormassoff, în acest timp, reuşeşte să ia prizo- 
nieră o brigadă din corpul saxon şi forțează pa Rey- 
uier să se retragă spre Slonim. 

OPERAȚIUNILE DELA ViILNA LA VITEBSK. 

Napoleon, văzând că nu a reușit săi bată separat 
cele două armate ruse, pentru a îndreptă această stare 
de lucruri, proectează! să realizeze cu centrui și cu al 
tipa sa stângă ceeace nu putuse realiză cu dreapta. 

El hotărăște să atace cu centrul spre Vitebsk, în 
timp ce Murat să se ţină în fața IDrissei.-Cu modul a= 
cesta Napoleon speră să-Scoată pe Barclay. din câm= 
pul său întărit dela: Drissa. şi apoi să 'se arunce a 
supra lui cu toate forţele disponibile, forțându-l să 
primească bătălia 'înainte de a puteă sosi Bagration. 

Mișcările, în vederea acestei manevre, încep. dela: 
17 lulie, iar la 22 lulie situaţiuineaj corpurilor franr 
ceze este următoarea : 

Centrul şi stânga) armatei, (cu excepție de cort 
pul X), prezentând! un total de 200,000 oameni întru - 
nite între  Drissa, Polokz şi Glubokoe, la; imediata 
dispoziție a lui Napoleon; Eugen, corpul IV, la Ka- 
tnen ; 'Murat cu cavaleria la Uza ; corpul.] la stânga; de 
Glubokoe ; Ney şi (Oudinot ajung în faţă de Drissa ; 
garda imperială la Glubokoe. 

In acest timp, însă, în armata I, care se retrăsese 
la Drissa, în conformitate cu planul de campanie, se 
născuse ideea că închiderea în Drissa este periculoasă 
şi se produsese oarecare discuțiuni între comandanți 
pe această chestiune, așă că aproape instinctiv, împăl- 
ratul Alexandru a plecat la Moscova, ian armăta | a: 
părăsit Drissa și s'a; îndreptat căttre Viteb5k. 

Witgenstein, cu corpul I, rămâne în urmă' cu în- 
sărcinarea de a acoperi drumul către Petersburg!; iar 
celelalte cinci corpuri, ale armatei I, (100,000 'va- 
imeni), pleacă din Drissa în ziua de 19 Iulie. şi se în-. -
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dreaptă spre Vitebsk dealungul malului drept al flu- 
viului Dvina, având pe malul stâng al  Dyvinei. ca- 
valeria. În ziua de 24 toată! armata | ajunge: la Vin 
tebsk, pe malul stâng) al Dyinei şi ia poziție, înapoia 
râului Lutchissa, corpul IV. acoperăi poziţia! la Ostro- 
vnope unde trebuiă săl urmeze francezii, 

Napoleon, aflând lhişcarea rușilor, înțelege că ei 
se retrag; spre Vitebsk și hotărăşte ai trece Dywinal și a 
se aruncă asupra fiancului lui Bagration, înainte ra 
acesta să atingă Vitebsk. 

Mişcările încep în ziua de 23 şi. se rontinuăj în zih 
lele de 23 şi 24, astfel că! în seara! zilei de: 24 fran- 
cezii se găsesc în următoarea situaţie : 

Murat, două divizii de cavalerie, corpul IV şi gar- 
da, ajung la Bezenkovitz şi împrejurimi. Corpul VI, 
(Sant Cyr), atingi Uchatcha ; Ney, cu! corpul III: se 
glăseşte în urma lui Murat la mică! distanţă, ian Our 
dinot se oprește la Dvina, 

Napoleon sosește la Bezenkovitz, în după. amiap 
za zilei trece Dvina, şi, dupăi o recunoaştere a; .cavar 
leriei, constată că Barclay 'trecuse, cu mult înainte, 
astiel că lovitura proectată mu 'mai poatej aveă loc. 

Napoleon hotărăște, îndată; să forțeze „pe Bar- 
clay a primi bătălia la Vitebsk 

In acest scop porneşte îndărăt corpul IV prece+ 
dat de Murat spre Ostrovno, 

-Murat se lovește la! Ostrovno de corpul IV rus, 
('OstermaniT olstoi), detașat aci de Barclay chiar din 
ziua ajungerei sale la Vitebsk, 

Graţie ajutorului sosit lui Murat dela intanterial 
corpului de armată reușește a respinge pe rușii, 'şi 
astfel Napoleon vede siguranța de a face pe Barclay 
să primească bătălia; la Vitiebsk. 

Cum, însă, celelalte corpuri de armatiă erau (în 
turmă, bătălia mu puteă să aibă loc decât peste '2—3 
zile. 

Napoteon ia. toate măsurile necesare pentru coincen- 
trarea corpurilor sale până în ziua de; 27. In timpul 
înaintărei acestor corpuri de armalte se întâmplă! câte 
va lupte cu trupele înaintate ale lui' Barclay, care lua-
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„se toate dispoziţiunile ca să primească bătălia pe po- 
ziția dinapoia pârâului Lutchissa cu: dreapta sprijiniţăi 
pe Dvina, ) i ” 

Pentru dimineaţa zilei de 28 Napoleon hotărăşte 
“atacul. | o 

Bătălia, însă, uu a avut lac, pentru tericirea tu- 
șilor, graiie următorului fapt: 

In cursul zilei de 27 Barclay primeştei un raport 
dela Bagration prim care-i arată că în urma celor cei 
avuseseră loc la :Mohilev, el se îndreptasej către Smor 
lensk unde urmau să; se întrunească ambele armate. 

Napoleon constată u doua zi, cu disperare, că a 
pierdut ultima ocaziune de a bate pe Barclay: și a 
umpiedecă întrunirea; lui cu Bagration. | 

Cum dela Vilna nu mai luase nicio haltăi pentru o- 
zihna trupelor sale, aeşi situațiunea devenea gravă, totuși a fost nevoit să se oprească) ai, 10 zile, pentru 
odihnă, complectarea hranei şi restabilirea ordinei. 

Pentru a puteă urmări, mai ușor, firul: operaţiei! 
următoare, dau aci situaţiunea generală a. adversari- 
jos pe teatrul de operaţiune la 1 August; 

"-- Francezii. “Ruşii, | 
2* Sfânga. Corpul X, (Mac- | Witgenstein cu C.I] spre 
donald), în fața oraşului | Dvina pe drumul Peters- 
Riga. „burg. 

Centrul. (Napoleon). C. | Barclay, cu armata |, IV, UI, VI, şi Il între Su- | în marș spre Smolensk. 
raj (pe Dvina), Rudnia, Be- | Bagration, cu armata II, „zenksertz, Polotzk. «| la Smolensk. N Corpul 1 şi III Cavalerie Tormassoff, în Volinia, 

“ între Vitebsk şi Babeno- pe râul Dvina. 
vici. 

Cavaleria lui Monbrun 
şi Nansouty între Dvina 
şi Nipru.
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Dreapta. (Davout) Cor- - 
purile 1, V-şi VIII între Orza | 
şi Mohilev. 

Corpul IV-cavalerie spre 
Mohilev. | | 

Extrema dreaptă. Cor- 
pul VII, (Reynier), întrunit 
cu Schwartzemberg Ja Slo- 
nim. 

In cele 14 zile cât centrul lui Napoleon 4 stati în 
pdihnă și retacere, au avut loc. serioase! ciocniri între 
trupele dela stânga şi dela extrema dreaptă franceză 
cu trupele ruseşti, opuse lor, adică zu trupele lui. 
Witgenstein şi Tormassoff, însă, fără nicio influență 
serioasă asupra situațiunei strategire, . 

OPERAȚIUNILE DELA "VITEBSK LA BORODINO. a 

La începutul lui August, aripa dreaptă și cer - 
trul francez formau o massă de 185,009 oameni aşe- 
zată în intervalul dintre Dvina şi N ipru, sub. comanda, 
directă a lui Napoleon. . 

Armatele | și II ruse, întrunite la Smolensk, G:S- 
punând de 120.000 oameni. 

Napoleon hotărăşte să pună capăt campaniei dând 
o bătălie decisivă contra acestei masse rusești. 

In acest scop el hotărăște să se rabată, cu toate 
forțele sale aflate în jurul Vitebsk, la dreapta sa, [e 
malul stâng al Niprului și să se îndrepte, apoi, spre. 
Pmolensk, căzând asupra stângei %i Spatelui arimar 
tei ruse, t 
„  Lacartierul rus erau două idei: Barclay susținea 

_fetragerea continuă, pentru a obosi şi slăbi cât mai 
mult, armata franceză și numai atunci a se ârunca a- 
supra ei; Bagratoin cereă să! se ia imediat! ofensiva, 

In consiliul din ziua de 5 August, a triumfat pă- 
rerea lui Bagration, adică a se luăl ofensiva având” că,
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prim obiectiv centrul frontului armatei franceze care 
se credeă a fii foarte slab și deci uşor de pătruns. 

In consecință, în ziua de 7 August! armatele ruse; 
se pun în mișcare spre Rudnia, în; trei coloane, din 
cari două “formate 'din armata | drumul! spre Inkkoho, 
iar a treia din armata II spre Nadvă prini Katin. 

Antegarda icoloanei din centru bate şi respinge, 
în ziua de 8, o parte din' cavaleria lui Monbrin; care . 
se găseă la Inckovo, 'sub tomanda generalului Sa- 
bastiani, după care, Barklay, temându-ge că Napoleon 
ar fi având grosul spre Poriecjie: oprește ofensiva” şi 
se strânge cu coloana. din centru șif dreapta spre, dru- 
mul idela Poriecjie, iar Bagration cu coloana! din stân- 
ga rămâne la Nada acoperind direct oraşul Smo- 
letgsk. | 

Surprins, până la un punct, ide această neaștep= 
fată imișcare, el se oprește, 'un moment, căutând: să- 
şi deă seamă ide intenţiunile adversarului și a lua, apoi, 
dispoziții, în consecinţă. In ziua, de 9 Barclay oprește, 
flupă cum aim văzut. Deși Napioleion aj “oprit mișcările 
sale ide îndată ce a fost informat despre iuprta 'dela In- 
ckovo, totuși Haptul că, la rândul lui, Batclay a o» 
prit ofensiva, a făcut pe Napoleon să creadă cărcioer- 
nirea: dela Inckovo nu eră decât o simplăj afaceref de ca- 
valerie care nu știe să se păzească; în cantonamenta 

„de repaos, ' 
Astfel, în ziua: de 10 August toate corpurile fran- 

ceze cari se gjăseau cantonate între Vitebsk şi Mohiz 
lev, se pin în marș pentru ai se concentră spre Liadi. 
pe stânga Niprului. | 

In ziua de 13 August toate corpurile, de armată: 
iranceze se găseau trecute pe malul stâng al Niprului 
(185.000 oameni), pata de a cădea asupra flancu- 
lui stâng. și spatele armatelor ruse, tăindu-la comuni- 
caţia „spre 'Moscova și silindu-le a primi bătălia. 

In dimineața zilei de 14, Murat, cu rezerva de Ka 
valerie compusă din patru corpuri de cavalerie, se 
îndreaptă spre Smolensk, urmat imediat de corpurile 
III, idupă care veniau, succesiv, corpul |, garda şi
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corpul IV, flancate la dreapta ide corpul! V: carei ple- 
ca din Romanovo. | | 

Marşul se continuă până în după amiaza zilei, 
țând, înainte ide Krasnoi, se întâlnește cur trupele Lă:- 
săte de Barclay pe stânga Niprului, cu însărcinareaj 
ue a acoperi Smolensk contra unei încercări a lui 
Davout pe care-l ştiă spre Mobilev, şi pe care Ie fork 
jează să se retragă spre Kioritnia, iar coloana. franceză 
rămâne seara la Krasnpi, | 

Barclay, rămâne patru zile în neacţiune pe direct 
țiunea Poriecze, apoi hotărăște mișcarea înainte, tner- 
giând până la Volokavaia ; în acest timp: Bagratiot: a- 
jungeă abia la Katin, unde, fiind informat, în ziua, de 
15, ide cele ce avuseseră loc pei malul stâng'al Niprului 
trimite numai decât, în marș forţat, corpul: VII, (Ra 
tevski ), ca să (reocupe (pie Smolensk, asupra căruia se în- 
toarce şi el. | 

Barclay, fiind fintormat die cele ce se petreceau 
în spatele său, se întoarce și el spre Smolensk. 

la ziua. ide 10 August antegarda armatei fran- 
ceze, compusă din toată cavaleria și corpul lui Ney 
ajunge în faţa orașului Smoiensk. 

Orașul Smolensk, călare pe fluviul Nipru, eră. înr 
conjuraz cu un zidi care, deși nw constituiâi o întărire 
serioasă, totuşi puteă să reziste oarecare tim focuri: 

“lor artileriei de câmp, 
Dupa câteva asalturi nereușite, Ney se muițuruev 

şte a; întreține lupta în tot cursul zilei pâuă' seara, când, 
cea mai mare parie din trupele franceze ajung) în faţa 
Grașului pe pariea dela sud, în timp! ce la ford Bapra- 
tion și Barciay apăreau pe înălțimile depe &lreapta 
Niprului. 

Napoleon hotărăște să atace a doua Zi, ŞI îi VeEa 
derea aceasta își rândueşte corpurile sale de armaiiii 
asttel : Stânga, Ney, cu corpul III, sprijinit pe Nipru; 
iar la dreapta sa urmâu succesiv: Davout (corpul I), 
Poniatovski (corpul V), Murat, tu cavaleria, care se. 
întindeă până! în Nipru pe partea def est a oraşului, ; . 
garda și corpul IV, formând rezerva generală, se gă- 
siau înapoia centrului. Corpul VIII încă nu sosise,
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Dar, tot în această noapte, Barclay înlocueștie tru: 
pele din Smolensk cu corpul VI, (Doctoroff), iar 
restul trupelor armatei 1 îl dispune pe înălțimile depe 
“lreapta fluviului ; Bagration, cu armata Il se retrage 
tot pe acest mal și ia poziție mai înapoi pe stânga râ - 
ului Kolodnaia cu însărcinarea de a! păstră drumul: ce 
duce spre Moscova, 

„Către amiaza zilei de 17 atacul francez incepe 
pe toată întinderea semicercului format de armata 
frapceză. Trupele ruse rezistă cu bravură până! seara; 
târziu când francezii ocupă cuartierele oraşului din 
afara zidului înconjurător. In seara de 17: Napoleon 
hotărăște ca a doua zi cetatea Smolensk să fie luată cu 
arice preţ şi cu orice sacrificii ar costă, 

Dar Barclay dădă ordin să se dea foc oraşuiuu, 
iar Doctoroft să! se retragă în cursul: nopței, cu toate. 
trupele, pe malul drept al Niprului, şi a nuj lăsă în 
mâinile francezilor decât cenuşa oraşului Smolensk. 

A doua zi, 18 August, armata franceză ocupă ru- 
inele tumegânde sale orașului. Pentru a treiă odră Na: 
woleon își vede icombinațiunile sale zădărnicite. | 

Barclay conservă, însă, partea orașului depe dreas: 
a. Nipruhi, mâni puziţie ne înălțmil> dela N. Ş 
E. de oraş, unde stabilise puternice baterii, 

“Trupele frasceze, intrând în Smolensk, angajear 
ză, în ziua: de 10, schimb de focuri cu aveste trupe sau 
sești, în care timp, rsuşesc să arunce două poduri. 
Către seară primele trupe franceze încep să treacă 
pe malul opus, respingând trupele ariergardei ruse, 
cari se retrag după ce. pun foc şi acestei părți ide 
oraş | - 

' (n timpul acestei lupte trăgănitoare Barclay pără- 
sește pozițiile ce ocupă, îndreptându-se spre drumul 
Moscovei. o 

In cursul zilei restul armatei franceze trece pe 'ma= 
lul drept al Niprului, afară de gardă! care rămâne, în 
Smolensk ; corpul- IV, (Eugen), ocupă partea oraşur 
lui depe dreapta fluviului. 

In dimineaţa lde 20, Barclay. trece pe stânga Ni 
prului Ia Solovievo şi la 22 ajunge la Usviat, unde se
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oprește, hotărât a a primi bătălia, în care scop chiamă 
si pe Bagration care ajunsese din ziua de 18 la Doro» 
gjobug. 

Napoleon, idispusese ca Murat, cu două corpuri 
de cavalerie, şi susţinut de Davout, cu întreg! corpul I 
să execute urmărirea, inamicului. Ney trebuiă săi ur 
imeze la o zi de marş; Eugen] (corp. IV), și icavaleriai 
lui: Grouchy se ţin la: stânga lor, luând drumul prin 
Pomogailova, iar 3 Poniatovski, (corp. V), la dreapta. 
prin Jelnia. Corpul VIII e în urmă. Napoleon, cu gar 
da, rămâne la Smolensk. 

In seara de 23, antegarda lui. Muraţ; întâlneşte şi 
atacă ariergarda rusă aruncândio spre Usviat. 

Barclay şi Bagration, preveniți de front și; infor“ 
mați că apar trupe franceze şi ldespre| Jelnia, renunță; 
a mai primi bătălia și, în cursul nopţei, se:pun din nou 
în retragere spre IDorogobug; pe care-l traversează, şi ; 
în ziua de 28 ajung la, Viazama, urmăriți continuu 
de :Murat. 

Viazatla o pănăsesc în ziua de 29 August, după, Ce 
dau 'foc orașului, 

La 31 August, armatele ruse trec de Gjat. 
Armata franceză. care urmăreă, pe tre; coloane 

se ăseă: Coloana principală la Veliceivo, în aprot 
piere de Gat; dreapta la Sloboldka, stânga la Po- 
krov, 

Napoleon, ajuns la Gjat se opreşte în zilele de 
1—3 Septembrie pentru a; da repaos trupelor și a a- 
dună coloanele, Îi hai 

În acest timp, la cartierul general rus' se „petrecea 
„tun eveniment care trebuiă să: aibă; oarecare înrâutrire, 
asupra mersului operaţiunilor de aci înainte. Nemul- 
țumirile contra lui Barclay de Tolly creșteau: din ce 
în ce mai mult şi ele luaseră] proporții mari, (nu numai! 
în rândurile armatei, dar încă! și în întreaga popui 
laţie, 

Barclay de Tolly este înlocuit în comandamentul 
armatelor, cu generalul Kutuzot, care, prin modul: său 
de a fi, reușise a-și câștigă (simpatiile în cercul nobleţeii 
din jurul împăratului. Pe baza propunerilor și insisi 

17
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itenţelor, acestei. nobilimi, împăratul. Alexandru ; deși 
cu totul contra voinței și opiniunilor sale, numeşte: 
pe Kuiuzof comandant de căpetenie al tuturor; arma- 
telor, dându-i ca șefi de stat-major pe generalul Be 
mingsen. Barclay rămâne să comande armata |, iar 
Bagration pe a doua. 

Noul comandant de căpeienie nu admite hotărârea 
iuată de a se da o bătălia spre Gjat şi în consecință 
a. loua zi, 30 August, se pune, din nou în marș jindrep- 
tându-se spre Borodino, poziție aleasă mai dinainte 
și unde hotărâse a, se opri şi a primă bătălia atât de 
anult dorită de întreaga țară, 

Bătălia dela Borodino. 

Kutuzof, ajuns la Borodino, cu ambele armate 
ruse, ia dispoziții pentru întărirea poziției sub protec- 
ţia unei divizii de infanterie (general Kionovniţin) ca- 
re ia poziţia la Gridneva, 

Kutuzoft dispune, în total, de 102,U00 infanterie , 
11 8.0UU cavalerie și 040 tunuri, 

Corpurile de armată ruse sunt dispuse pe pozi- 
iune astfel : | 
"Dreapta. (Miloradoviti). Corpul li, (Bagavut), şi 

corpul IV, (Tolstoi), dela pădurea Maslovka până! la 
satul Gorki. Corpurile 1 și Il de cavalerie în; linia ÎI, 
iar cazacii lui Platov înapoia dreptei în faţa satului 
IUnspenskoe. 

Centrul. (Benningsen). Corpul VI, (Docioroff),.o- 
cupă spațiul dintre satul Gorki şi reduta bastionată 
dela nordide Semenofskoe, având în linia a: douaj corpul 
HI de cavalerie, | | 

Stânga. (Bagration). Corpul VII, (Raievski?, în- 
tre reduta bastionată și satul Semenovskoe, având în 
linia a doua corpul VIII, (Barasdin), şi! IV. deL.cavar 
lerie, iar către extrema stângă, înapoia satului Utiţa, 
corpul I (Tutchonov) și corpul de 10.000 milițieni a- 
duşi 'din Moscova. 

Rezerva generală. Corpul V, două divizii de par=
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“dă şi o divizie de chiurasieri înapoia, centrului la -stân- 
«ga. satului 'Michalova, 

Corpurile franceze, în ziua de 6 Septembrie, a- 
veau, în total, un efectiv de 127,000 oameni cu 580tu- 
nuri şi ocupau pozițiunile următoare : 

Dreapta. Corpul V, (Poniatovski), pe drumul ve- 
-Chi al 'Moscovei înaintea satului Jeluia : 

Centrul. Corpui |, (Davout), înaintea satului Se 
*vandino având în urmă garda. Corpul III, (Ney), la 
stânga corpului | între satele Sevardino și Alexinki, 
„având în urmă corpul VIII (Junot), | 

Stânga. Pe stânga râului Kloluga corpul prințului 
Fugen. Corpul IV la stânga în faţa satului  Borodit 
no. Corpul III, (Gruchy), este detaşat să! “formeze 
dreapta prințului Eugen, iar celelalte trei corpuri de 
„cavalerie sunt 'dispuse astfel: L-iul, (Nansouty), îna 
poia, dreptei lui Davout: II-lea, (Monbrun), înapoia 
gaindei în linia Ill-a; IV-lea, (Latour Maubourg), îna 
poia, corpului VIII, formând linia IIL a lui Ney. 

In revărsatul zilei de 6 Septembrie Napoleon! 'fa- 
-ce recunoașterea frontului inamic și apoi formează! 
următoarul plan de atac: Aripa stângă să pronunțe 
atacul asupra centrului poziţiei Anamice către :satul 
Borodino, în: acest scop de “a-i atrage -atenţiunea iui 
XKutuzof în âceastă parte ; în urmă, grosul trupelor de 
pe dreapta râului Koluga să se arunce asupra stângei 
inamice pronunțând iatacul principal, în care timp Po- 
niatovski, cu corpul V, pe drumul vechi al Moscovei 
să execute o mișcare învăluitoare asupra flancului! 
stâng al poziţiei. Sa 

A doua zi, 7 Septembrie, ora 9 dimineaţa, o: bae 
terie dinaintea. dreptei lui Davout deschide foculi şi al 
cesta ifu semnalul începerei acţiunei, 

Davout, cu cele trei divizii ale sale, urmat apoi de 
Ney, se îndreaptă asupra întăririlor depe înălțimea 
„din faţa satului Semenotscoe, pe care, dupăi serioasa 
lupte corp la corp, le ocupă, fiind ajutaţi, în. cele dir 
urmă atacuri și de corpurile 2 şi 4 cavalerie. 

„_ Poniatovski ocupă Utiţa, iar corpul I cavalerie, 
KNansouty), șarjează ultimile trupe dia acest sector,
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iar Eugen cu o divizie înaintează: asupra; satului Boros 
dino şi cu celelalte pe dreapta râului Kiolupra. 

Prințul Eugen ocupă Borodino cu o divizie, iar 
celelalte 'divizii trec. Koluga aproape de contluenta 

“cu -Semenoflta 
___ Kutuzof, „care wrimăreşte bătălia depe înălțimile 
Gorki, observând că stânpla sa; este mai mulț ame- 
ninţată, dă ordine corpurilor 1! şi IV. să saj îndrepte- 
spre satul Semenofskoe, unde se vedeă apropiinduse 
pericolul. 

O inouă luptă se desfășoară. la acest sat intervenind: 
aci şi corpul IV de cavalerie franceză: Generalul fran 
cez IMonbrun cade utcis, Davout şi 'Dissaix, Compans 
şi Rapp cad răniţi. Diviziile nu mai; au comandanți şi 
lupta, continuă cu o groaznică înverșunare de am.- 
beie părți, ifăcând: tot atâtea victime și în pariteal rub-- 
şilor între cari şi-prințul Bagration. 

Poniatovski înaintează dincolo de Utitza pentr 
a termină învăluirea flancului stâgi rus, dar este oprit 
în loc de corpul III rus, a cărei rezistență: n'o poate. 
învinge. Corpul VIII, (Junot) , este îndreptatt dela. 
Servardino, în ajutorul lui Poniatovski. 

Prințul Eugen, lasă o parte din trupe la Borot 
dino ; iar altă: parte atacă reduta bastionaită! dela nord: 
de satul Semenofskoe, pe urmă, deși o; ocupă, înucele 
din urmă o pierde. 

Totuși, la această oră situația eră favorabilă frane 
tezilor, mai ales că: rușii fiind: înspăimântați de pro- 
gresele lui Poniatovski asupra flancului lor stâng, re- trăsese corpul '1I, (Bagavut), icare 'fusese adus dela (dreapta şi pus în spaţiul dintre Semenofskoe. și reduta 
bastionată şi-i trimisese către stâmga, astfel că| j a- Cum acest spațiu rămâneă gol. Ney și Murat, cari! se: mențineau în jurul satului Semenofskog, cera lui Na: poleon ajutor rezerva generală. Napoleon, care: 
urmăreă mersul luptei dela Sevardino, pune în marşi 
diouă divizii din gardă ; (dar, 'deodată o panică se: răspândește spre stânga lor provocată de apariţia razacilor, cari puseră pe fugă krăsurile şi tot cel se făsiă în urma liniei de biăttae. Napoleon este silit
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a! opri aceste divizii. trimeţând! înainte numai artile- 
xia. ile care mai dispuneă. 

In acest timp Kutuzoti a putut întări centrul 
cu corpul /V şi cu garda, aşă că atacul; asupra centru: 

lui rusesc: nu mai aveă aceiași sorți! de isbândă cari îi 
avusese cu io oră mai înainle. 

Din această cauză atacurile eroice încercate de corb 
puill de cavalerie și sarjele imemorabile date aci, de. 
“Yrancezi, nu aduc nicio izbândă, 

Generalul Caulaincourt cade mort la aceste eroice 
„Si neîntrecute şarje. 

Cavaleria franceză reuşeşte a ocupă o: redută bas- 

tionată din apropiere de Semenotskoe. 
Dela ora 3 nu mai are loc miciun eveniment: imv 

-portant, dar pe tot frontul se continuă; luptta' numai :cu 
artileria care produce deopotrivă de mari pierderi: în 
ambele părți. 

La aripa dreaptă Junot, cu corpul VIII, ajunge în 
“aţa stângei rușilor, dar Poniatovski întârzie mult. 
cu executarea mișcărei, astfel că nu ajunge, decât pe 
ja orele 5 la înălțimea Tui Junot, forțând! trupele ruse 
din această parte a se retrage la. est de batul Semenof» 
skoe. Către orele 6 bubuiturile de tun încetează, în- 
fine, de ambele părți. 

Bravura desfășurată aci de ambele părți nu 'ar 
“duce niciun rezultat decisiv 

Pierderile, în această zi, sunt următoarele: 
Rușii pierd '13 generali, 1200 ofițeri şi 46.000 

“rupă. Francezii 12 “generali și 28,000 ofiteri şi 
“trupă. Adoua zi Kutuzof se retrage spre Mojaisk. 

Murat, urmat de Davout, urmărește spre Moja- 
isk. Poniatovski; (corp. V), urmăreşte prin Vereia, 
iar Eugen prin Ruza. Garda și corpul III (Ney) plear 
că! a idoua zi pe drumul urmati de Mutat. 

In ziua de 3, Murat, Davout şi garda. sunt ajunşi 
la :Mojaisk ; Ney vine din urmăi. Napoleon ordonă. tutu- 
ror trupelor rămase în urmă la Smolensk, Minsk, Vilna, 
Kiovno, etc., să se :îndrepte spre 'Mosooval, (Corpul 
IX, (mareșalul Victor), care țreceă Niemenul la 4 
Septembrie este chemat la Smolensk. |
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Armata rusă ajunge la 13 Septembrie lângă Mos- 
cova şi ocupă; poziţie între satele Fili şi Vorobieva: 
unde s'a gândit un moment a rezistă. 

Dar, în ziua de 14 Septembrie, Kutuzofii se res 
trage pe drumul spre Kolomna, cu intențiunea de a 
înaintă până la Kolommna, a trece apoi pe malul drept: 
al râuiui Oka, de unde să opereze pe fiancul_arma.— 
telor franceze. Ajuns: însă la Bronniţi lasă o arierr- 
gardă la (Miaţkovo, pe stânga râului Moscova și. ia dru- 
imul pre Podolok unde ajunge! în ziua de 18, iar 
la::19 ocupă poziţie la Krasnoe pe vechiul drum Mosco- 

„Nar-Kalugaa. 
Chiar în ziua de 14, avantgardele franceze ajung: 

în fața: Moscovei, în seara de 14 Murat intrărîn 'Moscor 
va. :A idoua zi Napoleon intră în Moscova și se instalea- 
ză la Kremlin. 

Dar, în moaptea de 15, centrul Moscovei tu cu-- 
prins de flăcări, care, în zilele di 16, 17 şi 18 se în-: 
tinsese astfel că sa distrus mai mult ca trei; părți dir 
iMoscova. Focul fusese pus la cale de Rostopchin Que 
vernatorul Moscovei. e 

Napoleon, disperat, dându-și seama de pericolut 
în care se găsia, se adresează împăratului pentru a. 
se pune capăt războiului. 
„Pe dealăt parte Napoleon trimite pe Murat și Po-. 
niatovski să descopere adevărata situaţiune a armatei 
ruse. Acești doi iau contact cu ruşii. .în ziua de 26: 
Septembrie, pe drumul spre Podolok., 

După două zile însă, Kutuzotf se retrage spre: 
Kaluga, până la Talrutino, înapoia râului Nara, unde: 
voeşte să reziste în caz când ar fi: atacat. Murat şi Des» 
sitres se opresc la Vinkovo. Aici Kiutuzoitfi primeste” 
pe generalul Lauriston, trimis de Napoleon, cu o seri- 
soare pentru Alexandru, împăratul Rusiei. Un aidiu-: 
tant al împăratului este trimis la Peftersburgi cu scrisaa- 
rea lui Napoleon. Kutuzoft se declară în imposibilitate 
dea p rimi un armistițiu neavând) nici o: împuternicire,. 

La 18 Octombrie, Kutuzoff, întărit continuu da * 
ajutoarele ce-i veniau (dela sud, ia ofensiva și bate conu” plect pe Murat care se retrage urmărit de aproape de
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o antegardă rusă. Grosul armatei ruse rămâne) tot la 

arutino. i ! 

In acest timp, situațiunea pe celelalte puncte ale 

teatrului de operațiune este următoarea : a. 

Mareşalul Saint 'Cyr, care a înlocuit pe Davout 1â- 
nit, cu corpul lui Davout și cut corpul VI,/se găseşte 

pe stânga râului Drissa, (având pe Wfiigenstein An 

faţă. 
Schvartzemberg; se întrunise cu corpul VII, Re+- 

nier, şi ajunse pe Tormasoff până la! Luck. Ambii sad 
versari sunt în poziție ide așteptare. | 

Armata rusă din principatele române devenise dis- 

ponibilă prin pacea încheiată cu turcii. Amiralul Cit- 

șakoft cu această armată, al cărei efectiv: se urcă „la 

peste 30.000 ide oameni, ajunge la 20 Septembrie ia 

Luck şi se întruneşte cu Tormasoff, ridicând, astfel, 

efectivul acestei armate la peste 60.000 oameni, 

Schwartzemberg. care nu dispuneă decât de 34 

mii de oameni, se ratragfe spre Bug și la 4:Octombrie îl 

prăsim în' poziție !a Brest-l_itovski. 
Maresalul Victor. cu corpul IX, ajunge la Smo- 

lensk cu 37.000 oameni. 

Retragerea. 

Napoleon, întrevăzând că împăratul Alexandru nu 

va. acceptă propunerile făcute prin Lauriston, hotără- 

şte a se retrage, dând! însăi aparența unei dispozițiuni 

pentru luarea cartierelor de iarnă. 
Directiunea retragerei o alege, Ja început, prin 

Voskresensk,Volokolamsk, Bieloi, Vielij, unde urină 

să se întrunească atât cu Victor cât si Smf.:Cyr, (cor- 

pul II și VI), chemaţi dela Smolensk, şi dela: Polotzk. 

Napoleon socotește că va petrece iarna aci în aștepi 

tarea încheerei păcei, sau a reluărei operațiunilor a- 

dată cu sosirea primăverei, având Vitebsk şi! Vilna ca 

centre ide aprovizionare 
Mai în urmă schimbă, însă, acest proect și hotăxs 

răşte retragerea pela sud de. drumul pie care venise! 

până la: Smolensk și de acolo în! Polonia, undelputeă
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să petreacă iarna în liniște, avândui-şi asigurate mij- 
loacele de subsistență și comunicaţie cu Franţa. 

„ Corpurile franceze se pun în mişcare în ziua de 
19 Octombrie, pe drumul ce duce lai Kaluga prim Va-: 
tutinka, Krasnaia-Pachra, Voronovo, Vincovo, Taru- 
tino, unde se găseă Kutuzoff, 

* Coloana eră formată din corpurile IV, |, III şi gar 
da, apoi convoiurile. 

O divizie idin corpul IV formă o flancgardă pe 
dreapta ; iar corpul lui Moriier, cu o parte din gardă, 
fămăsese în urmă pentru protejarea convoiurilor kle 
răniți, munițiuni și susbsistenţe și u se pune apoi în 
marş idupă ce va 'fi aruncat! în aer Kremlinul: Corpul 
VIII primeşte ordin a iplecă dini Mojaisk spre Smo- 
lensk. Napoleon părăsește Moscova la 20 Octor- 
brie 

Direcțiunea urmată ide francezi, ducând, fatal, ia 
o întâlnire cu trupele lui Kiituzoff, ceeace Napoleon 
nu doriă, el ajuns la Gorki în ziua! 'dei 21 schimbă direc 
ţia: marșului la dreapta pentru a se. scurge pe dinain- 
tea: lui Kutuzoff. Mareșalul Ney este împins! înainte 
până la Voronovo unde, schimbând pe Murat, tre= 
buiă să rămână până la. 23 Octombrie fa 'dstașar 
ment de flanc ca să țină -în loc pe Kutuzotf'i gă-! de 
7orienteze asupra idirccțiunei luată de armata france 
ză, Ney trebuiă, apoi, să se retragă! și, printrun, marş 
fortat. <ă cuute a ajungi coloana, p'+ care s*o_urmeze, 
ca ariergardă, _ 

Napoleon, cu restul coloanei, și flancat Ia! dreap-, 
ta de corpul V, (Poniatovski;), schimbă direcţia; mar- 
Șului spre Fominskoe, iar de acolo către (Borovsk; 
unde ujunge capul coloanei în ziua de 23 cara trimite 
o divizie înainte la Malo-laroslaveţ. 

Kutuzoff, informat despre aceste mișcări, se în- 
dreaptă în mars 'forțat spre 'Mala-laroslaveţ, precedat 
de corpul VI (Doctoroff). 

Doctoroff ajunge la 'Malo-Iaroslaveţ în ziua de 
'25 şi atungă primele trupk franceze; din oraș.; Sosind 
însă ajutoare, francezii reiau ofensiva și astfel în ziua
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“de '25 orașul este luat și reluat de 7 lori de! către ad- 
“versari rămânând în cele din urmă în mâna francezilor. 

A doua zi Napoleion, deşi ard toate corpurilg. în- 
““nunite lângă Malo-laroslaveţ, nu continuă bătălia, 

Nici Kutuzoft nu reiă atacul. asă că) în ziua ide 
125 adversarii stau în inacțiune. 

In timpul mopţei de 25/26 Kutuzoff părăseşte: 
-gâmpul de băţăiie si se retrage spre Kaluga. Napole- 
on “face acelaș lucru, retrăgându-se spre Borovsk, pe 
drumul care venise, iar la 27 ajunge la Vereia unde se 
întâlnește cu :Mortier care veniă cu parte din corpul 
„gardei din Moscova. | 

În ziua de 31 Octombrie toate corpurile franceze 
se găsesc eşelonate pe drumul ce urmase în marșul spre 
Moscova. Napoleon, cu garda şi corpul VIII, ajunge 

“în această zi la Viazama, Ney la Vehttchevo, Ponia- 
“tovski și: Eugen la Gjat, Davou” la Gridnievo. 

Situaţia armatei franceze devin: din ce în ce mai 
„critică din lipsă de subsistenţe, și dir. cauza oboselei. 
“Oamenii încep să părăsească rândurile ca să caute 
hrană, caii mor pe drum din lipsa de îuraj. In acest timp 

„cete de cazaci hărțuiau coloanele 'franceze. 
Cu toate aceste greutăţi, în ziua de 2 Norembrie, 

întreaga coloană franceză formează trei grupe cyelo- 
nate una în urma alteia ăstfel: împărătul ; cu garda 
și corpul VIII, la Semlevo; Ney, cu corpul LII, 
Viazma ; Eugen, (corp. IV), Poniatovski (corpul V), 
şi Davout, cu corpul I, ajunge la Fedorovskoe, Ney 
„are pe flancul său — la 30 km. —.prosui armatei 
lui Kutuzoft, iar grupul din urmă; are în spate corpui 
de cazaci. Flaneganda rusă, (Miloradovici), în dimi- 
neața de 3 Noembrie intră! în drumul mare urmat de, 
“Francezi la est de Viazma, astfel că' se interpuna în- 
tre corpul III, care se găseă în Viazma, gata'a se pune 
în mişcare, şi între corpurile IV, V și I cari plecaseră! 
din Feodorvskoe, 

Corpul IV, 'din capul coloanei, atacă şi respingre tru= 
pele acestei flancgarde, și astfel reusește să 'se scur- 

-gă spre Viazma, dar imediat drumul este din nou'tăiat 
-de cazaci. Corpu: V şi | atacă și reușesc săț-şi deschidă
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drumul, totuși idezordinea și panica pătrund în tru 
pele franceze și nimeni nu a mai fost-în stare să men- 
țină în luptă această mulțime de oameni dezarmaţi, 
“lescurajați, și sleiți de suferinţe şi oboseli, dacă 
prudenţa exagerată a lui Miloradovici mar fi înlesnit: 
scurgerea coloanei lui Poniatovski şi Davout care a- 
junsese la Viazma. Sub protecția lui Ney, care a a. 
cupat o poziție pe drumul dela Inkovo, corpurile IV, 
V. şi se scurgi şi iau diiumul spre Dorogoburg, bivua- 
când în timpul nopţei la vest şi la o mică distanţă de: 
Viazma. 

Ney rămâne în Viazma formând de aci înainte a- 
riergarda întregei coloane, iar armată franceză îşi. con=- 
tinuă| drumul spre Smolensk şi în ziua de 6 Noem- 
brie toate corpurile se găsesc întrunite la Dorogobug, 
„De aci înainte începe dramia retragerei, din cauza 

grerului, a viscolelor a lipsei de încălțăminte, îmbră- 
„Căiminte, subsistențe și lipsa de cantonamente și de 
căldură. 

Până la 7 Nocmbrie grosul coloane, compus din 
gardă, corpulrile VIII, V și 1, sub; protecția lui. Ney , 
(korpul III), care formă ariergarda, continuă dru-- 
mul spre Smolensk, hărțuiți continui de cazaci, 

In acest timp prințul, Eugen, cu c. IV, a înaintat: 
spre Vitebsk prin 'Duchovsckina, dar drumul fiind grei 
a pierdut multe trăsuri şi cai, așă că la 13 Noembrie. 
a reintrat tot pe drumul spre Smolensk urinat de co- 
loana principala 

(n ziiele de 9, 10, 11, 12 și 13. Noembrie toate 
corpurile de armată franceze ajung! la Smolensk, unde: 
Napoleon rămâne până la 14 Noembrie pentru a da 
vepaus trupelor şi a distribui proviziile ce 'se găl-. seau în oraş | | 

Din 185,00 oameni, cu care Napoleon îrecușe: 
prin Smolensk, în perioaida ofensivei, se înapoiă, a- 
cum, numai cu 65.000, din care 30.000 erzu ne- armaţi. | 

In acest timp trupele lui Kiutuzoff, care înaintau. pe la sud, pe un drum paralel, ajunsese Ia Jelnia ; Mi
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Joradovici cu flanegarda, care urmă pe drumul cet. 

mare, ajunsese îri apropiere de Smolensk. 

Afară de aceste două grupe rusești, Tormasott, 

întrunit cu amiralul Citșakoff, sub! a cărui comandă s'a 

pus, formând ln total 60,000 ide oameni, a atacat și 

a, respins pe Schwartzembergi și Reynier depe râul 

Ar până pe Bug. Citşakoff lăsă îni fața celor două 

corpuri austro-saxone 25.000 oameni, sub comanda 

generalului Sacken, iar el cu restul de 35,000 oa- 

meni se îndreaptă. spre Sloniwmi spre cursul superior al 

Berezinei,- către iMinsk, ca să se întrunească! cu Wit 

penstein, care aveă ordin să respingă pe mareșalul 

S-nt Cyr depe Dvina şi să fînainteze spre sud pentru 

a se întruni cu armata de Moldova. Witefenstein, care 

mărise efectivul la: 45,000 oameni, ia ofensiva contra 

mareșalului S-nt Cyr care nu dispuneă decât de cor: 

purile II şi VI, (total 20,000) cara, în luptelei dela 

10 și 20 Octombrie după! ce aj rezistat până; ra fost ră- 

mit, a: părăsit Polotsk trecând: din nou comanda mare* 

salului Oudinoi, care încă nu se restabilise bine din 

rana ce căpătase la 16 August. 

Corpul VI s'a retras către Glubokoe, undei sa 0-+ 

orit pentru rezistenţă, iar corpul II s'a retlras spre sud, 

da Şacsniki, înapoia râului Ula, und> <”a întrunit cw 

corpul IX, (mareșalul Victor), care venleă dinspre 

Smolensk, cu însărcinarea de a se uni: cu corpul II și 

a ataca împreună pe W'itpenstein. În ziua de 30:Octom.- 

brie Witgensţein ajunge la Sacșniki, atacă corpurile 

franceze, le bate și le forțează! să! se retragă (spre Lu- 

komila (de unde Victor 'se întoarce la stânga spre 

Senno, fără să fie urmărit de ruşi; 
Cum se vade, din această situațiune generală, ar- 

matele franceze fusese bătute pi hărțuite ; iar cele 

trei grupe ruse erau în măsură a,.se întruni 'și (2 Cola-- 
boră, cu grosul rus, de sub Kutuzoff, pentru dis- 
trugerea.armatei lui Napoleon. / 

“Napoleon, înțelegând situația, grăbeşte retrage-; 
rea, asttel, în ziua de 14. precedat de corpul VIII 

(Junot) şi V ;(Poniatovski), părăsește Smolensk îm- 
preună cu parda. Eugen, (corpul IV), trebuiăl să ple=
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ce în ziua de 15, Dayout, (corpul; Ii ia 16; cari Ney. 
(corpul III), formând ariergarda ia. 17 

In seara zilei de 14, Napoleon, cti garda, ajunge 
la Kioritnia, iar a doua zi seara ajunge ia Crasnoi. : 

La 16 'Noembrie, ajunge și Eugen: în fat2 satului 
Niculina, în apropiere de Krasnoi, dar aci 'găsește 
drumul închis ide trupele flancgardei rusă. * 

Prințul Eugen atacă pentru a-și face Grum, dar 
iMiloradovici rezistă cu energie și luptau durează până 
seara. Eugen lasă o parte din trupe în faţa; rușnur, 
tar el cu restul face un 0cos'mare în cursul mcfței! ue 

Krasnoi şi se întâlneşte cu Napoleon în Krasnoi. 

- Dar corpurile 1 şi III sa găsesc în: urmă tălate. 

de restul coloanei de către 'Milorâdovici care inter- 
ceptă drumul. 

Kutuzoft ajunsese, în acest timp, la Novoselki, 
în apropiere la Krasnoi, “dar nu îndrăzneşte (să ia 
ofensiva. Napoleon, ca să “scape pe Davout și Ney 
cari urmau să sosească din urmă, rămânei încă o Ză 

în Krasnoi. iar a doua zi. 17 Noembrie. ia ofensiva 
cu garda si resturile corpului IV. Kutuzoff, văzându-is€ 

atacat cu atâta furie. chiamăi:o parte” din trupele lui 
'Miloradoveii despre Nikulina. astfel că Davout poa- 
te să respingă truvele ruse ce-i tăiau drumul şi freusev 
ste <ă ajungă la Krasnoi. 

Din menorocire, Napoleon nu a mai putut face a- 
celas efort pentru a scăpă şi pe Nev, căci; Kutuzofi, 
întinzându-se din ce în ce mai mult spre Orsa, trer 

buiă prăbită retragerea pentru a nuw i se tăiătrdrumul. 

Ney aiunge în ziua de 18 îni apropiere def Kras- 
mai si atacă trupele ruse ce aveă în fată, dar nu 

poate să deschidă drumul, deși lubtă până noaptea. Ru- 

șii rămân în fata so, pentu Ximwul mnonței. siguri 

fiind că a doua zi francezii sei vor predă. 'Nev însă "Ha: 

timpul nopţei, face un ocol; trece Niprul ne ohiată 
si finaintează dealungul malului 6tâno peste câmoii 
și prin păduri, așă că în ziua de 20 aiuno la Orșa 

amde se întruneşte cu restul coloanei care-l credea 

perdut. (1 . ; 

Du E Pi Aa ANA
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Iniziua,lde 20 Napoleon ia drumul către Minsk, pre= 
gpedat de Junot, (700 oămeni rămași din; corpul VIII), 

„ ănsoţit de gardă și urmat de restul coloanei, care pleacă 

din Orșa la 21. Marşul se continuă, în zilele urmă 

oare, prin 'Kochanova, Tolocțin, 'Bobr, Naţa, spre 

Borisovo, fără niciun incident. Kutuzoff părăsește, și 

ei, în ziua de 19, împrejurimile Smolenskului si ur 

jmează. aceiaşi direcțiune paralelă şi pe stânga fran- 

pezilor, prin Romanov, (20 Noembrie), şi Lanniki ; 

(21), având înaintea sa pe “Miloradovici care itormă 
aicuma, antegarda coloanei. 

Sitiiaţiunea generală, pe teatrul de operaţiune, in 

ziua de 21 Noembrie este următoarea : 

Francezii. 700 |oalmeni la 'Toloţin, o divizie polilor 

neză, (8,000 oameni), respinsă dela Borisovo spre 

Bobr. Schwartzemberg: și Reynier, (35,000 oameni) 
spre Kobrin. Victor, (cu corp. [X, 13,000 oameni), 

la Tereia. Oudinot, cu corpul II, la Bobr. Corpul, VI 

(Wrede), care înlocuise pe S-nt Cyr), _ 

Ruşii: Witgenstein, (40.000 oamen'? + la Sachi- 
niki. Citşalibff. (34.000 oameni), la Borissovo, 0= 

cupănd poziție pe dreapta Berezinei. Saken, (25.000), 
la Kobrin în faţa 'lui Schwartzembergi. 

Kutuzoif, cu grosul armatei, (50,000 oameni) , la 

Lamniki d 
Platov, cu corpul de cazaci, întărit cu îi2 bata- 

lioanc le infanterie, a trecut Niprul pela Rossana! si 

se găseşte în spatele şi pe dreapta! coloanei grosului 
armatei trancezr, 

Bătălia dela Berezina. 

___ Napoleon, fiind înconjurat de foate părțile, se: 
decide a'şi deschide drum, cu arme, pela; Borisovoj 
unde se găseă Citșakoft cu 30.000 oameni, 

“In acest scop trimite pe Oudinot dela; Bobr, spre 
Borisovo, cu: însărcinarea de a respinge pi ruși, Şi; al 
prepară trecerea Berezinei. Oudinot, ajutat de tru» 
pele poloneze, atacă antegarda “(contele Pahlen), o 
bate și o aruncă peste grosul trupelor lui Citşacoff
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are se retrage în complectă, desordine pe malul drept 
al Berezinei distrugâud podul dela Borisovo. Oudi- 
not ia: dispoziţii pentru aruncarea a douăi poduri la Sturi 
„dianca dir. sus de Bor:sovo, făcând, în acelaș tin 
-O idemonstraţiune ide trecere spre sud ceeace înșeală pe 
Citșakotf care se deplasează din fata lui Borisovo la 
*re-o 12 km. mai spre sud, 

In ziua de 25 Noembrie capul coloanei principale 
iranceză ajunge în faţa de Borisovo, iar restul se 
“concentrează în această regiune, afară de corpul IX ; 
(Victor), care rămâne la Ratuliţi pentru a se opune 
trupelor ruse ce ar veni să nelinișttească coloana. 

Imediat (după terminarea celui dealdoilea pod, 
iOudinot trece cu corpul II și ia poziție pe 'malul 
drept al Berezinei respingând posturile inalmice cei se 
găseau pe. acest mal. Trăsurile şi bagaejle continuă! 
a trece pe podul din stânga, care, în timpull nopţei, 
se rupsese şi fusese reparat de două ori:cu prețul a u- 
nei imari greutăţi în lucrări şi a idevotamentului, fără! 
margini, arătat în aeastă ocaziune da pontonieri. 

Pe podul din dreapla trece, în cursul inopţeii, 
numai corpul lui Ney. A doua zi,:27: 'Napolen 
trece şi el urmat de gardă, apoi trec corpurile! IV, I 
şi VIII în tot cursul zilei şi nopței dei27 spre 28. 

Victor, cu corpul IX, sosește în ziua de 26 şi ia 
poziţie între Borisovo și Studianca pentru a protejă trec 
cerea întregei coloanc. 

Citșacoff, fiind informat asupra adevărului punct 
„de trecere al francezilor, ocupă Borisovo, în seara de 
27, trimeţând o avantgardă sprae Studianca. 

Din fericire, însă, francezii trecuseră pe malul 
Xdrept al Berezinei, astfel că înj seara de 27 nu rămă- 
sese pe malul stâng decât Victor care trebuiă să; pro= 
teieze trecerea nesfârșitului şir de trenarzi, căruțe şi 
bagaje. El aveă divizia Partouneau la Borisovo, iar 
celelalte ilouă divizii la Studianca. 

Avantgarda' lui :Citșakoft, ajungând în faţa sa- 
tului Studianca, atacă trupele lui Ney și Oudinot, cari 
se găseau desfășurate pe malul drept, dar este res= 
pinsă Şi nevoită a se retrage până la Stakov. “Cittașkoff
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nu îndrăsnește a înaintă, ci rămâne în Borisovo, mul-. 

tumindu-se a trimite trupe de ajutor avantgardei. 
Tot în aceiași seară, pe malul stângi. divizia Par- 

+ouneau este atacată de Witgenstcin, care, venind! des- 

pre Kostriţa, se îndreptase spre Rorisovo. 
Atacat, de forţe cu totul superioare, Parrouneau 

este tăiat de restul corpului IX, dar rezistă până moapk 

tea târziu. A doua zi fiind însă înconiurat și fără'niciLioi 
posibilitate de scăpare este nevoit să capituleze, Wit- 
genstein înaintează spre Studiahnca și atacă restul cor- 

pului IX care se găseă încă pei malul stâng. În acelaşi 
timp, pe malul drept, Oudinot şi Nev erau atacați depe 

malul idrept de Citsakott. i a 

Acest dublu: atac produce o mare panică! şi dezorii 

dine între trupele Hranceze, ceeace 'face cai mii de sol. 

daţi, cai, femei şi copii, care urmau( pe francezi ;, să- 
si piardă viața în mlăştinile Berezinei. 

Lupta durează toată ziwa: pe malul drept ftrup 

pele lui Ney şi Oudinot rezistă cu înverșunare ; Ru-: 

şii sunt respinşi, în cele din urmă, și nevoiți! a: se/'re-- 

trage spre Stakova şi prin aceasta se degajează cu 
totul terenul pe acest mal. Pe imalui stângi Victor, cu 

10.000 oameni, rezistă toată ziua atacurilor lui Wit- 

genstein care dispuneă de peste 40.000 oameni. So- 

sirea. nopţei pune, în fine capăt facestuji groaznic mă 
cel ; ambele părţi, sleite de oboseală, rămân! pe câm- 
pul de luptă, acoperit de peste 10.000 de cadavre. 

In cursul nopţei Victor trece cu rămășițele: corpului 
său de armată pe malul drept. Trecerea! trăsurilor şi: 
mesfârșitei adunături (de oameni, femei și copii ce se 
țineau de armata franceză, se continuă mereu pe am» 
bele poduri până a doua zi, la ora 9 sdimineaţa, când 
generalul Ebl& pune foc podurilor prăbușindu-le cu 
toți nenorociţii ce se găseau încă pe poduri, , 

In cursul nopței de 28 spre 29 coloana franceză se 
Anidreaptă spre Vilna luând drumul prin Zembin, şi 
continuându-l prin IKamen, Moladeţno, Smvrgoni şi 
Ochmiana. | 

In ziua de 5 Decembrie Napoleon chiamă pe toţi 
Wmareșalii săi, le expune situația, lasă comandamea-
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tul armatei lui Murat, și pleacă, chiar în seara: acestes: 
zile, la: Paris. 

Restul armatei franceze trece prin Vilna, ajunge 
la Kovno, în ziua de 11, dar după câteva: zile ruar:- 
tierul general cu restul gardei și opparte din;'alte cor- 
puri, în total vre?o 10.000 'oameni, se instaleazăi da 
Knisberg. 

OBSERVAŢIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. Impăratul Alexandru a concentrat, la inceput,. 
trupele sale înapoia (Niprului și Dinei în interiorul 
iRusiei, lăsând io. parte foarte mare din teritoriu neaco- 
wperită, în speranța că Napoleon, sosind: pe Vistula 
va cedă poate tratativelor și va renunță la război: 

2. La începutul operaţiunilor, la armatele ruse= 
ști, s'a produs separarea forțelor în două părți, însă. 
nu ca rezultat al proectului lui Napoleon; ci prin, mo-. 
dul cum; Sau retras aceste două. armate din fața lui 
(Napoleon. | 

„3. Napoleon urmăreşte, în primul său proect de 
pperațiune, să execute o; învăluire strategică asupra. 
Hreptei ruse, cu alte cuvinte să reproducă operațiur 
nile 'de învăluire dela 1805 și: 1806. 

Insă armatele ruse fiind: dislocate altfel decât cun 
credeă Napoleon, Barclay de 'Tolli retrăgândurse spre 
nord-est către Drissa, spre drumul Petersburg! iar art 
imatele II și ÎII ruse rămânând! apioaper în aceiaşi si= 
tuațiune, “a întâmplat că Napoleon ajuns la Vilnă 
s'a găsit în mijlocul frontului rusesc, adică! a ajuns la 
O ruptură strategică, ceeace nu prevăzuse el în pri+ 
imul său proect. i 

4. Napoleon voește la Vilna să execute: o învăluire 
strategică asupra întregei. armate ruse. Apoi încearcă! 
aceiași manevră contra lui Bagration la Minsk, şi conj 
tra lui Barclay la Vitebsk ; în fine, după! ce mu reușesq 
nici aceste două manevre parțiale, contra lui Bayration 
și Barclay, Napoleon reîncearcă o. învăluire strategi:
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că contra întregei armate rusă la Solensk şi Borodino, 
dar nu reuseşte nici aceasta. 

Dece au reușit asemenea manevre la 1796 la 1805 
şi: 1800, și mau reușit, acum, în 1812, când :ace- 
laş Napoleon conduce ? , 

La această întrebare, unii autori spun că Napo 
leon pierduse din energie și că începuse să iubească 
viața comodă și luxoasă ; alţii spun că; a făcut greşeli 
tactice mai ales la Smolensk si Borodino. - 

Credem că într'un coeficent oarecare au intrat şi 
aceste cauze, dar cauza principlală stă! înj forfa morală. 
Armata din 1812 eră compusă din multe elemente stre- 
ine și nedisciplinate şi cu astfel de armată . Naipole- 
on nu mai poate obţine un Lodi, Austerlitz, Jena; 
Friedland și Vagram. Sa 

Deosebit de aceasta comandanții inamici începu- 
se a înţelege metodele de luptă ale lui Napoleon, așă. 
că acum elevii opuneau imaestrului însăşi metodele lui, 

in fine, întinderea. mire. a teritoriului rusi permite 
comandanților ruși să aplice retragerea strategică, fără 
a riscă să scadă moralul trupei saul al poporului, ceea, 
ce până aci, mar fi putut să facă statele! contra că 
mora luptase Napoleon. 

Increderea mare ke a avut-o poporul rus în întin- 
derea teritoriului a tost atât de mare încâit chiar după 
un secol, adică acum în răizbioiul cel. mare, soldații 
şi poporul rus mu se descurajau la înfrângeri şi la 
pierderi de teritorii. In gura tuturor ruşilor eră a- 
celaș cuvânt: „Asta nu. face nimic, la noi este 
unult...? o 

Credem că asemenea 'mentalitate greșită nu o vom 
imai găsi de aci înainte la ruși. Vor ajunge peste câţivai 
ani la convingerea că dacă nu știu să păzească şi să. 
se sacrifice pentru multul ce au, vor pierde totul o- 
dată cu pierderea a cât de puţin. 

5. Cele două armate ruse dela Smolensk nu a- 
veau un comandament unic. din cauza slăbiciunei! în 
păratului care nu știă să se impună. | N 

Barclay, pe lângă faptul că eră ministru de răz- 
18
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boi aveă și mai mare vechime decât Bagration: to- 
tuş, nu aveă autoritate asupra lui Bagration. — 'me- 
ritele lor ca: prestigiu militar fiind" egale. 

Bagration, ajuns la Smolensk, a declarat că în; inte- 
resul peneral se pune sub ordinile lui Barclay : dar 
din modul descusut cum s'au desfășurat operaţiunile 
Şi din scţisoarea de mai jos reese că! în sufletul lui mu- 
ttreă alte sentimente. 

In scrisoarea adresată de Bagration, unui prieten 
al său, din anturajul suveranului, ziceă: „Cu toată. 
dorința suveranului meu nu pot rămâne multă vreme 
cu ministrul. Pentru numele lui Dumnezeu, trimite- 
ți-mă ori unde ar fi; daţi+mi un regiment să comand. 
dar vă rog scoateți-mă de aci; cartierul general este 
plin de germani care fac traiul rușilor imposibil”? 

6. Importanţa legăturei între diterite coloane și 
între diferite grupe de armate, trimetându-şi recinroc 
ştiri Și rapoarte, reese, foarte lămurit şi din fericita in- 
spiraţie a lui Bagration, care, îndată ca-a scăpat dela 
IMohilev, a scris lui Barclay şi Pa. pus în curent despre 
năsurile luate pentru a se putea întruni la Smolensk. 

„7. Napoleon ajunse la Vilna, observă că s'a pier- 
dut momentul învăluirei strategice și concepe, ime.- 
diat, o operaţiune pe. linii interioare, — ca în 1309- 
când a lăsat pe Davout ca să observe Ratisbona. iar el cu grosul forțelor se aruncă spră Landshut contra lui Hiller și arhiducele Ludovic, 

Concepţia este identică cu acea din 1809, însă coni - diţiunile de timp, de spaţiu şi de răbdare ale trupelor fiind cu totul protivnice Napoleon pierde şi această a două ocaziune | 
Distanţa dela Abensberg până la Landshut este ae vre-o 30 km., iar dela Landshut la Ratisbona de 50, ceeace permite ca chiar a douai zi după: ajungţerea la Landshut, Napoleon să se întoarcă cu toate forţele spre Ratisbona și în aceiaşi zi chiar să deă bătălia dela Ekmiikl cu toate forţele întrunite. Distanţa dela Vilna până la Bobruisk, unde puteă Davout să a-
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jungă pe „Bagration, este de. 300 kur., iar dela; acest 
“punct până la Grodno, de unde trebuiă să vină Jerome, 
este de vreo 450 km, 

In războaiele întreprinse de Napoleon până la 
1809, cu efective mai mici, el singur fusese: executorull 
propriilor sale concepțiuni, pe când, după 1809, și 
în special în 1812, armatele lui Napoleon iau pro 
porţii enorme şi sunt aduse să opereze pe teatre mari 
de operaţiuni, care, cu mijloacele de comunicație şi 
„de corespondenţă de care se dispuneă atunci, materi- 
almente eră absolut imposibil unui singur om a face 

„totul. 

8. După Vilna, oprirea dela Vitebsk eră a doua nn 
“trerupere a firului operațiunilor, când' Napoleon, în 
interval de 10 zile, îndreptându-și toată atenţiunea 

-şi activitatea numai asupra reaprovizionărilor de tot 
felul. a administraţiei şi a restabilireii ordinei în râns 

-durile. trupelor. 
Sar părcă, la prima vedere, că Napoleon, luând 

„această rezoluție, uită, pentru un moment, principiile 
conducerei războiului cari constau, între altele, în re- 
peziciunea şi continuitatea operațiunilor 

Este de ajuns însă, să ştim că! Napoleon însuși a 
făcut această haltă, pentru a ne convinge că eră ab- 
solut necesară să o facă. In adevăr, efectivele se redu- 
seseră la; aproape jumătate, fără să fi avut loc vreo ac- 
“țiune importantă ; câmpiile Rusiei, pe unde trecuse 
armatele lui INapoleon, erau pretutindeni presărate 
cu oameni rămași în urmă, bolnavi şi morţi, atât de 

„diferite boli cât şi de oboselile marșurilor, iar pădu- 
rile pline ide dezertori cari constituiau un adevărat pt= 
ricol pentru comunicațiile dina poi ; trăsurile și tunu-: 
rile rămăseseră fără cai, iar efectivele cavaleriei a- 
junseră să fie simțitor reduse. Proviziile de hrană. son 

"eau pireu iar regiunile străbătute pe lângă că ofereau, 
puține resurse, mai fuseseră pustiite de trupele ru- 
-seşti, cari, retrăgându-se , dădeau foc și distrugeau: 
tot ce ar mali fi putut să rămână, In aceste condițiuni 

-a mai înaintă încă-câteva zile ar fi însemnat ca în
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treaga armată să ajungă a fi slăbită și bătută înainte 
de a se fi întâlnit cu inamicul. (Maior Arghirescu, op. 
Kitat, pag. 442). 

9. Dacă cele două divizii din gardă, trimise de Na- 
poleon, dela rezerva generală, nu ar fi. fost oprite. în. 
loc din cauza panicei produsă de căruțele din urma. li- 
ni€i de bătae, bătălia dela Borodino ar fi. fost câștigată. 
de Napoleon: și poate sar fi schimbat, cu totul, în fa- 
voarea lui, succesul evenimentelor, | 

Panicile acestea, atât de neglijate în studiile mi-- - 
litare, au avut, în toatle războaiele ; consecințe fune- 
ste pentru comandanții care nu au ştiut să la pretii-- 
tâimpine sau să le oprească în timpul când: se produ-- 
Ceau. - 

Credem că nu numai știința militară, dar chiar re-- 
pulainentele de lupte vor prevede, de aci înainte, măr: 
suri pentru oprirea; lor. 

10. Bătălia dela*Borodino nu a putut fi câștigată: 
de francezi “din cauză! căi mișcarea învăluitoare care 
trebuiă să decidă victoria nu s“a produs cu toată e- 
nergiia necesară, precum s/au produs atacurile de 
front. | 

Tot din această cauză nu a avut loc „marele eve- 
niment”?, cum îl numește Napoleon, adică: n'a avut loc 
întervenirea rezervei. Panica produsă: la diviziile tri- 
mise de Napoleon din rezerva generală, are: o cauză: 

„în însăși slăbiciunea. mişcărei învăluitoare, care nu fă-- 
cuse să se nască siguranţa isbirei la trupele din re- 
zervă. ă 

11. Ofensiva lui Napoleon la Smolensk, pentru a. 
njuta pe Davout și pe Ney este un atac de mare curaj: 
militar și de nemărginită voinţă. | 

Deasemeni atacul prințului Eugien, pentru a-şi des= 
chiile drum în faţa satului Niculina, și atacul lui Da- 
vout, pentru a-și deschide acelaş drum, precum și 
atacul și silințele lui Ney, pentru a se întruni cu Na-- 
poleon, sunt fapte de război care probează că armata



217 

are datoriai nu numai de, a luptă pentru victorie dar 
a șe sacrifică pentru salvarea cinstei și prestigiului 
neamului pe care le reprezință. Sub acest raport 
-xomandanții şi trupele franceze și-au făcut datoria 
în 1812, și se poate zice că după un secol, adică în 
1914--1918, soldații francezi purtau în sufletul lor 
Spiritul onoarei şi al sacrificiului făcut dei strămoşii 
lor. 

12. iMetoaa reiragerei strategice, în scopul de a 
ză pe aldversar a fost adoptajtăj la romani contra.lui A- 
mnibal, de către Fabius Maximus. 

Deosebit a întrebuinţat-o Lordul Welingiton în Por 
“tugalia, contra armatelor frame ceze, ale lui Napoleon, 
când armatele Lordului s'au retras până în câmpul 
întărit dela Torres-Vedras. 

In proectul ide operațiune al rusilor din 1812, ge- 
meralul Phuhl, care a propus planul de campanie ca- 
racterizat prin retragerea strategică, a hotărâ ca ar- 
amata l-a să se retragă până la Drissa pentru a se 
dâștigă spaţiu de manavră şi a slăbi pe adversar, în- 
lesnind astfel operaţiunile pe flancuri și spate! ale ar- 
„matelor II şi III. 

Cum se vede, generalul Phuhi, -a imitat pe We- 
Jington, retrăgându-se până la un punct întărit. 

IDar, tocmai aceasta arată, lămurit, că el a imi- 
at ca un papagal, în loc de a adopta pianui ia si- 
“tuațiunea reală din Rusia. Acest imperiu fiind destul 
de întins, nu eră nevoe ca armata rusă să'se o- 
prească la Drissa, ci să se retragă! înapor la: obținerea 
«echilibrului, cum, de altfel, au făcut armatele ruse, 
în mod involuntar, și cu totul neprevăzuti; în planul 
de campanie. 

In această privință, Thiers zice, în "histoire de 
Peinpire”: „Dacă Lordul Welingiton sa. gândit la 
un câmp retranșat, este pentru că el trebuiă să se o- 
priască la timp ca să nu fie aruncat în :Ocean. Câmpul 
retranșai pentru ruşi eră spațiul care, pentru ei, nu se 
isprăviă decât pe coastele Oceanului îngheţat. Şi, a- 
poi, a alege câmpul întărit pe Dvina, însemnă a o-
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pri pe francezi chiar la începutul drumului lor, când: 
aveău încă tot avântul şi toate resursele, cum de! al-- 
minteri evenimentele au probat > 

13. La dezastrul armatelor franceze, comandamen-- 
tul şi conducerea rusă, în general, nu au contribuit 
cu mai nimic. Armatele franceze au fost sdrobite prin 
forța și concursul împrejurărilor absolut nefavorabile- 
şi nici de cum prin combinaţiile sau moduli de! a se Con- 
duce ale lui Barclay sau Kutuzoff. Că acești doi! co- 
mandanți ai armatelor ruse s'au retras continuu (și 
prin aceasta au contribiiit îndeajuns a slăbii pe Napo-— 
leon, — acesta-i faptul concret material “recunoscut, 
dar că; retragerea aceasta se făceă în! baza unui plan: 
și cu intențiuni bine hotărâte, din cele ce anii văzute 
că au avut loc, suntem; foarte departei de a admite a- 
ceasta. | - 

In adevăr, știm că pentru prima oară, dela Dris- 
sa, Barclay se hotărâse a primi bătălia la Vitebsk - 

„A idoau zi, însă, renunță şi se retrage la! Smolensk ; 
de aci, ia ofensiva, dar nu face, decât câţi-va: paşi şi 
revine înapoi, unde ia dispoziţii să primească bătă- 
lia ; a Kloua zi, însă, revine din nou usupra acestei ho- 
tărâri şi se retrage spre Moscova luând, succesiv, dis- 
pozițiuni la Solovievo (pe stânga Niprului), Usviat, 
la est de Dorogobug, la Viazma și fn fine la “Țarevo-zai- 
imiscie, și continuu renunțând. la. bătălie îndată: ce a- 
păreau primele trupe franceze. Chiar bătălia dela; Bo- 
rodino nu-i dată de Kutuzofif decât sub! presiunea o- piniei publice care cereă; cu orice preţ, să set dea ta= 
ceastă bătălie. (Maior Arghirescu op. citat, pag. 480). 

14. Desfăşurarea operaţiunilor în prima parte a 
Campaniei din 1812, arată că ofensiva strategică e st 

„perioară, la început, defensivei. Pe măsură însă ce 
ofensiva înaintează se slăbeşte, treptat, până ce a- 
tinge un punct când forțele sale abia-i ajung să! se- 
mențină 'în defensivă. Dincolo de acast punct începe: coborârea. | 

In adevăr, Napoleon trece Niemenul cu 399.000
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oameni, (afară ide corpul X şi cei austriac cari operează 
izolat, ajunge la Vitebsk cu 229.000, la: Smolensk cu 
185.000 şi: nu-i mai rămâne la Borodino decât 127.00— 

față de '120,000 rușii, iar la Moscova ni sosesc decât . 

cu 95.000 oameni. Din aceste cifre se poate vedeă 

că în această campanie punctul-limită al ofensivei stra- 

tegiice a: lui Napoleon ar fi fost la Smolensk. (Maior 
Arghirescu, op. citat, pag. 481), 

Avem de adăogat următoarele: adevărul exprimat 

aci s/a verificat si s'a consfințit în războiul cel mare 

dia:1914-—1918. Ofensiva strategică adoptată de ger- 

mani, la începutul campaniei, a atins maximum de pu- 
tere în 1916 și apoi a intrat îni faza scăderei, iar în 

1918 a consfințit aldevărul de mai sus, prin înfrân- 
gerea finală ce au suferit. 

15, Pentruca, să se vadă influeniţia: considerabilă 

ce a are asupra inamicului renumele unui mare căpitan 

ca Napolesn, şi gloria unei armate ca cea franceeză 

este nevoe să cercetăm puțin, cum s'a, putut realizăi 

minunea că la Berezino, armata franceză, atât de de- 

moralizată, obosită, şi dezorganizată a scăpat d ca» 

pitulare, | | 

„Niciodată — zice Clausevitz, — ma fost mai u- 

gor lin acest loc (de a face ;o larmată! să capituleze în câmp! 

deschis”? şi cu toate acestea armat frănceză, scâpă 

ca prin minune din >ceestă nenorocită situaţie, datorită, 

“ prezenţei lui Napoleeon în mijlocul acestei muse ide 

oameni incapabilă ide orice acțiune, de orice sforțare. 

Amiralul Citșakoff, care se păseă la sud de Borisor 

vo, prinzând de veste că trecerea francezilon se exe- 

cută pela Studianca, pleacă imediat în această parte 

și în seara de 27 Noembrie antegarda sa atacă trupele 

lui Ney şi Oudinot cari se găseau trecute pe malul 

drept. Amiralul Citșakoff, însă, ajuns în. Borisovo, 

cu grosul trupelor, aude că însuși împăratul se găt, 

siă în mijlocul trupelor dela Studianca: și, atât ei deas 

juns ca să se oprească aici și să nu, mai facăj uh pas 
înainte, dând astfel timp francezilor a continuă trece- 
rea pe malul drept:
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Witgenstein, auzind despre trecerea francezilor, 
pleacă dela Kustriţa, însă, în loc să se îndrepte. către 
Studianca, unde ştiă că se execută! ti-ecerea francezi 
lor, lasă acest punct pe dreapta sa și ia drumul spre 
Borisovo, fiindcă ştiă că la Studianca se găseă Na- 
poleon și nu aveă curaj să se măsoare cu el. Insă, Ku- - 
tuzoti dădu trei zile repaos trupelor sale la Kopis. 
când ştiă că Napoleon se află la Berezina, 
„_ Clausevitz se exprimă astfel: „Norocul a favo- 
rizat, fără îndoială, pe Bonaparte făcându-l să gă- 
sească, în apropiere de Borisovo, sun puncti atât de fa- 
vorabil cum era Studianca, dar. ajutorul hotărâtor fi 
veni dela reputația armatelor sale. EI trăiă, în acest 
moment, din capitalul: adunat în mulți ari; lui Wit- 
genstein și lui Citşakoff le eră frică de el, de armata 
Și de garfda sa, întocmai cutii lui Kutuzoff i-a fost 
“frică la Krasnoe”, a A ta



SITUAȚIA ARMATELOR FRANCEZE ȘI RUSE 
DELA 19 DECEMBRIE 1812 PÂNĂ IN 

PRIMĂVARA ANULUI 1813. 

La 19 Decembrie, Murat cu parte din mareșali şi 
cu resturile corpului de gardă! se găseă la Kânisberg, 
iar restul celorlalte corpuri de armată, luând : diferite 
irumuri, se formară la urmă, în două grupuri atin- 
gând Vistula, către Marienweder şi Thorn. 

Ruşii încetează urmărirea pe Niemen. 
Murat ia măsuri să rămână pe iarnă lai Kânigsbergi 

“unde chiamă și corpul X, (Macdonald), dela Riga, 
(însă la 1 lanuarie este siliti a se: retrage la Rosen — 
deoarece armatele prusiane, încheiase un tratat cu, cele 
ruse, considerându-se ca; neutre, astfel că Murat mu. 
mai puteă rămâne la Kânigsberg. i 

La 16 Ianuarie Murat pleacă în Italia lăsând co- 
imandamentul prințului Eugeniu. 

Până la 11 Februarie prințul Eugeniu reuşeşte să! 
întrunească aproape 14.000 oameni. 

In acest timp; armata rusă trece Niemenul și con- 
tinuă a înaintă în două coloane către Vistula. 

Coloana din dreapta, (Witgenstein), cu 34.000 
oameni, precedată 'de cavaleria lui Platow. 

Coloana din stânga, cu 40.000 oameni, compusă 
din corpurile lui Doktorott, Miloradovici și Saken. 

Schwartzenberg, care se găseă cu corpul auxiliâr 
austriac la Pultusk, se retrage spre frontiera, Galiției, 
descoperind astfel dreapta prințului Eugen. Prinţul
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Eugen părăseşte acest punct şi. se retrage la Frane 
furt pe Oder, iiar, după: două zile, continuă retragerea: 
spre Berlin, urmărit și hărțuit ide cazacii! lui Platot, 
care ajung înaintea porților Berlinului odată cu trupele 
franceze. | | — 

La. Berlin prințul Eugen se întruneşte cu divizia 
Grenier și cu o parte din corpul gfeneralului: Lauriston, 
ridicând efectivul la: 40.000 oameni. După câtva timp, 
văzând că poate fi atacat de trupele ruse cara se a- 
propiau din ce în ce, părăseşte Berlinul, retrăgându-se 

- pe Elba şi ajunge la; 5 Martie: la Witenberg Aci se 
poate zice că se termină retragerea marei armate fran- 
ceze. :



CAPITOLUL IX. 

RAZBOLUL DIN 1813 

Situaţia politică. 

Deși puterile europene doriau să termine odată 
cu Napoleon, totuşi, groaza ce inspirase el conducăr 
torilor acestor puteri făcuse ca dela a cincea coaliție 
„(1809), să treacă patru ani până să se facă o nouă coa- 
liţie contra lui Napoleon. 

Infrângerea. lui. Napoleon în 1812 produse în E- 
uropa. un început de credință că poate fi învins, și ast- 
fel, sa dat naștefe Coaliţiei a șasea, care; s'a for 
mat mai întâi între Prusia, Rusia. și Suedia, iar! maj. 
în urmă s'a aliat Austria, Spania și Anglia. 

Aceasta (din urmă a existat de fapt dela început. 
le astă dată însă Prusia a dat semnalul acestei 

coaliţii. 

Populaţia germană, şi, în special, clasa dominan- 
tă, î începe să se înflăcăreze din ce în ke 'mai mult, și să) 
creadă în posibilitatea de a-și scutura jugul! sub care 
zăcea dle aproape 7 ani. Regele Prusiei încurajat de a: 
ceasta, convine a rupe alianța — de; alminteri forțată — 
ce avea cu  Navoleon şi la 28 Februarie semnează un: 
tratat de alianță cu Rusia, în baza: căruia Prusiaj se 
obligă a ridica 80.000 oameni iar Rusia, 150.000 pe 
cari să-i întrebuinţeze contra Franţei. 

| Austria. care se găsea mai atașată de Franţa pri
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jiegăturile de familie, jintervine ca mediatoare ; dar pen- 
tru a restabili pacea atât de multi dorită de întregul: 
xontinent, trebuiă ca Napoleon să 'facă oarecare con- 
cesii formulate ide 'Meternich, primul ministru al îm- 
păratului Austriei, şi anume: să renunţe la: Dcuparea 
fSpaniei și a orașelor libere din: Germania, să desfiin- 
țeze confederaţia Rinului și 'ducatului Varșoviei, iar 
Franța să-și păstreze linia Rinului ca frontieră, Olan- 
Kia, toate Stateele idin Italia cum şi regatul: ;Vestfăliei să 
Wămână ca state aliate Franţei. Napoleon încrezător 
însă fîîn steaua sa, în loc idej a conveni , invităipe:Austria 
ca, în calitate ide afliată a Franţei, să intra în Silesia şi 
să ia ofensiva asupra flancului aliaţilor. 

Austria. declară pe deoparte, că concesiunea ce 
poate să facă este cel mult.să rămână! neutră, iar pe de 
altă parte, continuă să ia dispozițiuni pent-u adunarea 
forțelor, luând astfel atitudinea de mediatoare armată, 

In tot timpul cât avură loc afâtea; conferințe şi 
schimburi ide note diplomatice, cari nu ajung! de fapt 
la mici 'un rezultat, Napoleon desfășoară cea mai ma- 
re activitate și energie pentru a-și adună forțele ce 
Franța abia mai puteă să-i dea și a-şi formă şi rr 
maniza o nouă armlată cu care să-și! pună îm aplicara 
noile şi vastele sale planuri, , 

Forţele adversarilor şi proectele de operațiuni. 

Franța. Pe lângă 69.000 oameni ce aveă Napoleon 
prin garnizoanele din Germania în care intra: şi rămă- 
Şițele retrase din Rusia, el mai înjghebiează! în iarna; 
1812—1813io armată de 250.000 oameni din care 150 
de mii din contingentul 1814 și 100.000 contingen- 
tele dela 1809—]1812. . 

Deosebit, Napoleon obține dela senat dreptul de 
a ridica cohortele care se formaseră special: înainte de 
1812 numai pentru paza teritoriului Franţei, precum: 

şi organizarea iunui corp de cavalerie format din vo- 
luntari, bogaţi cari se oferiră a servi cu spesele 'lor. 

Astfel în Aprilie 1813, armata franceză atinge 
500.000 oameni, 'ongianizați și echipați cu foarte mari
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sacrificii deoarece statul nedispunând decât de 300 
milioane lei, a fost silit Napoleon a pune la “dispoziţie 
capitalul din casa sa particulară care se ridica la 160 
milioane. : ” 

Către finele lui Aprilie, cea, mai mare parte din 
aceste forțe ieraju adunate în două armate astfel: 

Armata de Main. Corpul IL Ney, Corpul IV Ber- 
trand, corpul VI Marmont, corpul XII Oudinot , garda 
Mortier. Total 145.000 între Maientza, Wurtzburgi, 
Haânau. | - 

Armata de Elba. Corpul | Davout corpul II Vic- 
tor, corpul V Lauriston, corpul VII Reynier, corpul 
XI 'Macdonald, Total 51.000 la Magdeburg şi! împre- 
jurimi, în afară de corpurile I, II şi III de Eavalerie a- 
Hașate aceste; armate, 

Deosebit mai există corpul VIII. Poniatovski în 
Galiţia, și corpul X Rapp, garnizoană în Danzig. 

Comandant de căpetenie al acestor două armate 
eră iNapoleon, având șef de stat major pe Berthier. 

Prusia și Rusia. Deşi Prusia prin tratatul dela 
Hilsit fusese obligată să nu aibă armată decât 42.000 
Dameni, şi cu toate că despăgubirile de război im- 
puse la. 1806 şi 1.807 tot slăbise finanţele, totuşi , gra- 
ție militarilor luminaţi ca: Scharnhovit, Bluchar, Cine- . 
isenau, Clausevitz, precum și grație marilor lor. patri- 
oți Fichte, Stein, și alţii, sau putut ridică şi stimulă! 
pe deoprate mândria naţională, iar pe dealtă parte s'a 
găsit formula ca toţi cetățenii, fără distincţiune de 
clasă să facă serviciul militar obligatoriu, totuși pre- 
gătirea lor făcându-se prin rotaţiune pe timp scurt, 
s'a putut mască efectivul ţinând sub drapel un nu- 
măr redus și astfel la 1813 armata prusiană a pu- 
tut să aibă gata 100.000 oameni pentru linia I-a| şi 
150.000 Landvehr pentru linia 2-a. 

Rusia. ideși s'a obligat a aduce 150.000 oameni 
însă la început nu a putut aveă decât 68.000" infan- 
terie, '14.000 cavalerie și 5 baterii formate din tru- 
pele care luptase în 1812 ; iar din restul care 'se formă 
în interiorul Rusiei a sosit o parte: însă mai, târziu.
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Conform convenţiunei din 28 Februarie, armată 

aceasta a fost gmipată în două aripi şi oi rezervă. 

Aripa dreaptă. Witgenstein 50.000. Aripa stângă 
Bliicher 40.000 și rezerva Kutuzott 30.000 

Comandant gieneral a fost numit Kutuzoti, care 

_anurind către finele lui Martie 1813 a fost înlocuit cu 
Witgienstein ajutat de Diebici. 

Situaţia lor gienerală, la 21 Martie, eră: e 

Dreapta. (Witgenstein) 50.000 cu corpul rus şi 

icorpul prusian al gieneralului Yorch, la Berlin unde so- 
sise şi corpul Biilow dinspre Oder. Cavaleria ajunse 
se până la Elba şi ocupase: orașul Hamburg. Detășă- 
“nente de cavalerie la Hawelbeng. 

| Stânga. (Bliicher 40.000) în marș din Silezia spre 
Dresda, pe direcțiunea Liegnitz, precedată de ante- 
grarda formată [de corpul lui Witzingierode care atinge 

'Bautzen. E 7 
Rezerva în urmă cu corpul Miloradovici la Glo 

pau, iar garda și cuartierul general lai Kalisch. 
Proectul lui Kutuzotff consta a întruni mai întâi 

armata lui Witgenstein cu acea a lui Bliicher şi! apoi! 
a. luă ofensiva spre Leipzig, de unde rămâneă în 'urmăl 
să se iia dispoziţiile ce împrejurările vor /dicta. 

Cu privire la proectul pentru îndrumarea „0pe 
rațțiunilor în prima perioatlă a acestui război, Napoleon! 
1] fixează încă “din primele zilei ale lunei Martie când! 

prinţul Eugen se găsiă la Leipzig. Imprejurările fac 
însă ca acest proect să fie schimbat și să treacă succesivi 
prin trei faze din cauza mersului încet al operaţiuni- 
lor de pregătire şi schimbarea situației generale în a- 
cest interval de timp. 

Proectul conceput de Napoleon a trecut prin trei 

faze. In prima fază a hotărât ofensiva pe direcțiuneăl 

_Havelbergi, Stetin către Danzig, de unde întărindu-se 
cu trupele, cari se găsiau blocate (aproape :50.000 
vameni) să ocupe toate trecerile depa Vistula și; să a- 
runce, cu ușurință armatele ruse dincolo de Niemen. 

in a doua fază, Napoleon îndreptase operaţiunile 
contra armatei inamice aflată imediat înaintea sa, și
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propune a o arunca peste Elba, apoi a continua o- 
tensiva mai departe. 

Armatele aliate însă în loc de a continuă ofen- 
siva şi a execută mişcarea la care se aşteptă Napoleon 
se opresc în Saxa, și aceasta face ca nici acest proect 
să nu poată (fi pus în aplicare. In faţa acestei situaţii 
Napoleon se vede nevoit a. renunță la acest al doilea. 
proect, şi adoptă un al treilea proect Și anume: a se 
întruni cu armata de Elba . (prințul Eugen) şi a se 
îndrepta (direct spre Leipzig, cum reese din următoarele 
cuvinte scrise către Ney și Eugeniu: „Pentru un 'moh 
ment afacerea cea mare este de ă mă uni cu vice-re- 
gkle.......? 

„Ştiţi că principiul mieu este de a debușă în. ma- 
să ; (deci în masă vroi să trec Saala cu 300.000 ova- 
meni”. 

„Cred că primul punct va fi de, a ajunge la Leip- 
Zig... 

Primele operaţiuni. 

Prinţul Eugeniu care avea însărcinarea să acopere, 
pe Elba, concentrarea marei armate , după ce s'a re- 
tras 'forțat din Berlin, a ajuns pe Elba la 6 Martie 
şi a luat dispozițiuni pentru apărarea Elbei întinzând 
trupele sale dela 'Kânigstein până la Hamburg. 

Napoleon observând greșeala, îi scrie la 15 Mar- 
tie, îi ordonă ce măstiri să ia şi zice între altele: ?ai- 
mic mai periculos decât a încercă să aperi ur râu așe- 
zându-te dealungul malului opus, căci dacă inamicul 
trece întrun punct prin Surprindere, găsește armata 
adversă răspândită pe o întindere foarte mare”. 

In turma acestei scrisori, prințul Eugeniu ia mă- 
suri de rectificarea dispozitivului său în Tunguul Elbei 
trece pe malul drept și iia o poziție înainte de Ma- 
gjeburg. 

"- Această dispozițiune adee oarecareu ciocnire cu - 
trupele lui Wintgenstein, care forțează pe Eugeniu 
a se retrage înapoi pe Saala.
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La 25 Aprilie situațiunea adversarului este ur- 
mătoarea : 

Armata de Elba. (corpurile V, VII şi XI, Prințul 
Eugen) concentrată înapoia Saalei între Aschersleben 
şi Eisleben. 
„Armata de Main. Corpul IIL (Ney), corpul VI 
(Marmont), corpul IV (Bertrand) , corpul XII (Ou- 
dinot) şi garda (Mortier) concentrată între Weimar, 
Gotha, Cobung şi Erfurt. 

Witgenstein în falța armatei de Elba, între cursul 
inferior al râului Mulda si Saala. 

Bliicher la s. e. de Leipzigj precedat de corpui lui. 
Witzingerode ajuns la Liitzen. 

Tormasoff care înlocuise pe. Kutuzoft la rezer- 
vă, ajungie la Dresda, precedat de antegarda gene-- 
ralăl sub Miloradovici. 

Pentru punerea, în aplicare a ultimului proect de 
operațiuni a lui Napoleon, diferitele corpuri. cari con» 
stituiau cele două armate franceze, sunt puse în mișk- 
care depe punctele indicate în situația inițială, în sco- 
pul de a le întruni într”o singiură masă cu care să;/de-. 
buşeze spre Leipzig. Marşurile se execută în zilele 
de 25" la 30 Aprilie. 

Napoleon ordonă 'marșurile pentru concentrarea: 
într'o singiură massă a celor două armate, conform 
proectului al treilea, astfel că la 30 Aprilie trupele sale 
sunt concentrate astfel: 

Corpul III şi corpul VI la Naumburg! și Weisen- 
felds ; corpul IV Dombung și lena ; corpul XII la: 
Saaftelds ; ; corpurile V, XI şi XII Ia Merseburg! 

Bătălia dela Liitzen. 

La: 30 'Aprilie cele două armate franceze sunt cont 
Centrate pe un spațiu relativ restrâns; și; gata a trece 
Saala. Efectivele sunt mai “mici decât cele prevăzute, 
astfel că; în total ambele armate abia ajungi la 150.000 
fpameni cu 400 tunuri. Lipsa cavaleriei eră din ce în ce 
mai simțită, din care cauză ştirile sunt vagi şi nesi-
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gure. Cu toate acestea, Napoleon având nevoe de tun 
Succes imediat hotărăște ofensiva spre; Leipzig! şi 'or- 
vlouă la 1 Mai următoarele dispozițiuini : 

Corpul III (Ney), VI (Marmont) şi garda (Mor- 
țier) să înainteze pe drumul mare dela: Lutzen spre 
Leipzig. | 

I-a dreapta, corpul IV (Bertrand) săi debuşeze dela 
Stossen spre: Starsiedel, iar XII (Oudinot) della  lena 
Naumburg. La stânga prințul Eugen cu armata de 
Elba, să plece din Merseburg și la orele 10 :dimineaţa 
să se pjăsească cu stânga: la. 'Moeritzch şi dreapta la 
Scheadebach. | 

"In această zi are loc câteva 'mici întâlniri între tru- 
pele lui Ney şi cavaleria' adversă, care. în cele din 
urmă s'a retras. 

Către seara de 1 Mai corpurile die armată fran 
ceze, sunt concentrate pe spațiul dintre: Markranstaed 
și Lutzen ; corpul IV la: Stassen având divizia wur- 
tenbergesă mai în urmă la lena, iar corpul XII la 
Kahla. 

Situaţia aliaţilor în aceiași seară este; 
Corpul lui Witzingerode la Stonzsch în contact 

cu Francezii, | 
Un detașament (Kleist) la Leipzig 
Corpul lui Bezg şi York la Zwenkau ; corpul lui 

'Blucher la Rotha ; garda la Bornă ; corpul lui Milora- 
dovicila Altenburg. 

Napoleon fiind! informat că aliații se concentrează 
la sud ide Leipziel, spre Zwenkau și) Pegau, se întăre- 
şte 'mai imult în î.deia de ai debuşa spre. Leipzig, apoi 
printr”o ocolire la dreapta, să cadă asupra flancului 
drept al iinaimicului. 

În acest scop. în seara de 1 Mai ordonă urmăitoat 
rele pentru ziua de 2 Mai: 

Corplul V (Lauriston) să; se îndrepte spre Leip- 
zig! şi să' atace” fortele inamice re s'ar găsi în această 
direcțiune. 

Corpul XI: :(Macdonald) să rămână la Markran: 
ptaedt și să trimită o recunoaștere ofensivă spre Zwen+ 

19
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kau. Prinţul 'Eugien şi corpul I cavalerie să se țină în- 
tre corpul V. şi XI, Ney între Kaja şi; Lutzen. 

CorpulVI (Marmont) care se pjăseă pe Ripach 
să se desfăşoare la dreapta lui Ney şi să! înainteze 
spre Pegau. 

Bertrand. cu corpul IV să se ţină; între Glisberg 
şi Stoessen „pentru a acoperi Naumburne! şi Weisen- 
felds și a ameninţa Pegau și Zaitz”?. 

Witgenstein proectează lde a lăsa; detașamentul 
Kleist la Leipzig pentru a demonstra și atrage pe Na- 
poleon în această parte, iar girosul armatei! să treacă 
Flsterul între Zwenkau și Pegalu, şi să se arunce! fa- 
Supra |flancului (drept al Francezilor. A: doua zi, 2 
'Mai, la ora 11, armatele aliate se ejăsesc între Verben 
și Starsiedel, dispuse pe două: linii din care întâia 'fort 
mată din corpul lui Bliicher ! având lai stânga sa: rea 
zerva kde cavalerie, iar a idoua din corpurile Berg, York 
și Witzingrerode. 

Garda rusă, lformând rezerva sub Tormasoff, se 
găsește la Pegau;; 'Miloradovici în marş dela Alten- 
burg: spre Zeitz. 

Napoleon neavând linformațiuni sigure, din cau 
za lipsei Kle cavalerie, este foarte prudent în angaja- 
rea trupelor sale. 

Lauriston (corpul V) către orele 9 dimineaţa, an- 
piajează lupta cu detașamentul prusian ce se găseă 
spre Leipzig. Corpul XI înainta spre Zwenkau, iar 
între aceste două corpuri se gfăsiă corpul prințului 
Eugen și corpul 1 cavalerie (Latour-Maubourg) gata 
a ajută la nevioe fie pe Lauriston fie pe Macdonald. 

Trupele prusiene dela Leipzig, rezistând în mod 
eroic, convinge pe Napoleon căi în această] direcție se 
găseşte grosul armatei adverse, ceeace face ca el per: 
sonal să plece în această parte .Pe la orele 11 însă, se 
angajează o luptă violentă între trupele lui Blucher 
şi corpul III francez care ocupa satele Gross-Goer- 
schen, Klein-Goerschen, Kaja, Rahna și Starsiedel. 
Macdonald (fu întors imediat spre Eisdorf pentru a 
întări stânga corpului III, ajutat de prințul Eugen,
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care primi lordnei să lase pe Lauristorr săi termine lupta 
spre Leipzig, iar el să alerge în ajutorul lui' Macdionâld.. 

In acest timp apare Marmont, la centru cu primele 
trupe din corpul VI se desfășură; Ia dreapta: lui: Ney şi 
ocupă satul Starsiedel: din faţa trupelor lui Witzin- 

„_perode .Satele Starsiedel, Gross și Klein Goerschen 
și Kaja sunt succesiv luate și reluate, fără să! se a- 
firme ide partea cui este victoria, pânăi pe la orele 
2 şi jumătate când sosește Napoleon pe câmpul (de 
bătălie, | 

Deși prusienii luptă eroic, (deşi Bliicher este întărit cu 
corpurile York şi Berg, totuși la orele 5 apărând 
Macdonald cu corpul IV la stânga, lui! Ney către Elis 
dort şi Kitzen, jar la aripa_opusă apărând: “divizia 
Morand 'din corpul IV, situaţia se schimbă! în: favoarea 
francezilor. 

Napoleon judecând că a sosit momentul decisiv, 
aruncă corpul III ajutat încă ide alte două divizii spre 
Rahna şi Klein-Gârschen. Aliaţii sunt nevoiţi a da 
înapoi, iar întunericul nopței pune în 'fine: capăt ace- 
stei sângeroase bătălii. 

Aliaţii se retragj înapoia liniei dintre Verben și 
Tonau, unde se pot adună sub protecția piardei im- 
periale rusă, armata franceză! se opreşte pe! înălțimile 
dela Gross-Goerschen. 

Dela Liitzen la Dresda și Bautzen. 

In noaptea de 2 spre 3 Mai, armata aliată pără- 
sește câmpul de bătălie şi se .retragfe! pe malul drept 
al râului Elster îndreptândiw-se spre Borna şi Froa 
hrungi. De aci continuă retragerea spre Elbar în două 
coloane: Prusienii prin Codlitz Meisen, iar Ruşii prin 
Rochlitz direct la Dresda, neurmăriți de francezi. 

Deia Elba, aliații neavând un comandament unic 
se retragi (divergent ; prusienii dela Meissen prin Gros- 
senhayn pentru a acoperi Berlinul, iar! rușii prin, Ra- 
denbergi către Breslau. 

Corpurile franceze fac 'o mare ocolire la: stânga a 
doua zi și înaintează până! la râul Elster. In cursul
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nopței lde 3 spre 4 Mai, Napoleori fiind informat: că 
aliaţii se retrag: spre Dresda, hotărăște a-i urmări în 
această direcţie ; în consecință următoarele dispoziţi- 
uni sunt luate pentru continuarea operațiunilor : 

Mareșalul Ney întărit cu corpul III, o divizie din 
c. VII, corpul II, 'o divizie din &.V: şi corpul UI: 

cavalerie este lăsat pentru două zile în Lutzen spre: 
a-și reconstitui corpul ide armată care suferise mult în - 
această bătălie. După laceasta Ney. trebuiă să! intre în 
Leipzig și apoi să se îndrepte spre Torgau pe urma 
prusienilor pe cari trebuiă săi urmărească până; la Ber- 
lin, în cazul când ei s”ar retrage în această direcție. 

Efectivul total pus sub 'ordinile lui Ney atingea 
80.000 oameni, consttiuind astfel o armată auxiliară 
care avea să opereze oarecum independent. 

Restul armatei, sub conducerea lui Napoleon se 
îndreaptă în trei coloane spre Dresda, prin Rochlitz 
'Mitweida, Freiber — dealungul munților Bohemiei ; 
Coloana din dreapta, pe drumul mare ce duce!la Dre 
sda prin Borna, Codlitz, Waldheim și Wilsdruff, co- 
loana drin centru, şi prin Wurtzen căitre; Meissen, cu 
însărcinare lde a ţine legătura cu Ney, ocloana din 
Btânga. 

In ziua ide 8 Mai, Napoleon ajungte la Dresda, pe 
cae rrușii 0 evacuează retrăgându-se în partea oraşu- 
lui ide pe malul drept al Elbei, iar până! la '12 'Mas 
toate corpurile franceze trecură Elba. 

In acest timp Ney, deși nu s'a putut întruni cu 
toate corpurile puse la dispoziția sa ocupă Torgau 
fără mici o difirultate, şi astfel, armata franceză la 
11 Mai se găsește din niou în două grupe, şi anume: 
unul la 'Dresda, pe malul drept af Elbei, compus din 
corpurile IV, VI, XI, şi XII, garda și corpul 1 de 
cavalerie, iar cellalt la (Torgau, compus din corpurile 
III, V şi VII. In fine la stânga, Victor (corpul II) şi: 
Sebastiani (corpul II cavalerie) se găsesc înțre. Bern- 
burg şi Koethen în marș spre Witenberg, iar spre 
Hamburg: Davout are la dispoziție un corpi provisor 
destinat a :oplera în acea direcție. 

Regele Prusiei văzând; pericolul în care se expunea
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prin retragerea divergentă lasă numai corpul lui Bit- 
low pe idiirecțiunea Grosenhaya, iar cu gyosul; forțelor 
(corpurile lui Bliicher şi York) se întrunesc cu ar- 
mata rusă, înapoia. râului Sprea, unde ambele arma- 
te aliate se opresc la: 12 Mai cu hotărârea de a primi 
atacul :Francezilor, pe poziţiile dela Bautzen. 

Aci a sosit şi Barclay de Tolly, cu 13.000 ruși, ri- 
dicând efectivul la 110.000 oameni în care intră și 
coripul lui Bilow detașat spre Berlin. 

Napoleon rămâne la Dresda dela 8 la 17 Mai 
pentru orgianizarea și complectarea corpurilor cu tru- 
pele ce trebluiau să! sosească din urmă, 

Efectivul gieneral (al tutulor trupelor sale se ri- 
dică lacuma la 200.000 lbameni, constituind de aci 
înainte o singură armată sub unica și, singura sa. con- 
(ducere. In urma sa alte două forțe începeau să se or- 
gianizeze la |Maientza, Hamburg și în Italia de nord 
unde în acest Scop) fusese trimis prințul Eugen. 

In acest timp s”a furmiat serioase tratative, diploma- 
tice, pornite din partea “Austriei pentru conciliare. 

"Schimburi de note diplomatice și întrevederi au 
Joc continuu în acest interval de timp, între "Metteruich 
şi ide Narbonne ambasadorul lui Napoleon la Viena. 
Narbonne somează; inereu pe curtea de Austria, a se 
declara pe faţă şi în mod sincen dacă: se mai consideră 
ca aliată a Franței. Metternich, printr” o politică fină, 
evită să dea un răspuns categioriio în speranţă că în 
cele (din urmă va: putea ajunge la un aranjament. 

In urma acestor tratative care âu avut loc în: 
zilele de 16 şi 17 Mai la Dresda între contele Bubina și 
Napoleon, se părea că se va ajunge la pace mâi iles 
că Napoleon admisese armistițiul. | 

Cum însă până la încheerea armistițiului, opera; 
țiunile mu se considerau întrerupte, imediat după ple- 
carea lui Bubna din Dresda, Napoleon ia' dispoziții 
pentru continuarea ofensivei, plecând şi el din: Dres- 
da, în după amiaza zilei de 18 Mai. 

In noaptea de 16 splre 17, Napoleon primește 
„ştiri positive că aliaţii sau oprit la Bautzen, cu ine 
tențiunea să primească bătălia, dă ordin lui Ney a
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face imediat la dreapta cu toate forțele de care dis- 
punea, ziua de 19 Mai să ajungă la 'Hoyerswerda, 
aar a roua zi, :20, să se îndrepte în spatele aliaţilor, 

Celelalte corpuri «le armată despre Dresda, se a- 
dună în faţă lde Bautzen, în zilele; de 18 și 10Mai. 

Bătălia dela Bautzen. 

In ziua de 17 Mai Ney părăseşte direcțiunea Ber- 
linului şi se îndreaptă spre Bautzen ; iam celelalte cor- 
puri de armatăi dinspre Drezda, ajungi în împrejur 
rimi de “ Bautzen la Î8 şi 19 Mai. 

Pozițiunea dela Bautzen, formată din o serie de 
coline are ambele flancuri sprijinite pe Spreea. 

Inaintea acestei pozițiuni, se găsește o pozițiu- 
ne înaintată, constituită de malul drept al râului Sprea 
cu orășelul Bautzen ca principal punct de sprijin. 

În. dimineața de 20 “Mai, aliaţii ocupau astfel: 
Pe pozițiunea înaintată: Detaşamente ruse (5500 

oameni) și prinţul Eugen de Wurtenberg cu 6500 
Oameni pe înălțimile dintre Sinkwitz și Dobersch au. 
Cavaleria ușoară între Doberschau. și Sprea. Divizie 
unea rusă Schackowski, ocupă Bauizen și împrejurimile, 
până la Ochne. 

Un detașament prusian (Kleist) ocupa Burk cu 
posturi înaintate la Malsitz și Nimmschutz. 

___ Poziţiunea principală: Corpurile Miloradovici și 
W/itgrenstein, (13.600 oameni) ocupă înălțimile dina- 
poia satelor Klein|- Jenkwitz și Baschutz. Garda și gre» 
nadirii ruși (18.000 oameni) formează rezerva gjene- 
nerală înapoia acestor două sate. - 

Corpul prusian York (4000) pe înălțimile 'dintre 
Purschwitz şi drumul ce duce dela Bautzen' la Wei-- 
senberg. 

Corpul Bliicher (23.000) ocupă înălțimile idela 
Krekwitz pe stânga lui Blossauer- Wasser. Ş 

In fine, la extrema dreaptă către Glejna, corpul 
lui Barclay de Tolli (10.000 oameni) destinat a face 
faţă atacurilor lui Ney care veniă! desprej nord. 

In dimineaţa aceasta, corpurile franceze erau dis- 
puse astfel: 

|
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Corpul :XII în faţa satelor Sinkwitz şi Doberschau 
(dreapta). 

Corpul XI, în apropiere de satul Ober- Foerstzen, 
călare pe drumul Drezda - (centrul). 

Corpul VI, în faţa satului Nimschutz, corpul IV, 
spre . Jeschutz, "garda şi corpul | cavalerie; formă re- 
zerva_ generală înapoia centrului, la Klein-Foerstgen. 

La stânga se găsea armata lui Ney ocupând urmă 
toarele puncte : 

Corpul V la Weissig); corpul III la: Maukendori, 
corpul VII la Kalau. Corpul II şi) corpul II! cavalerie 
la Lukau. 

La ora 12 corpurile franceze încep atacul, Până 
la ora 6 poziţia înaintată este ocupată de francezi, 
astfel: 

Corpul XII ocupa înălțimile dintre Jessuitz și Ton 
Berg, având în (faţă) aripa stângă fai aliaţilor tom- 
pusă din corpurile lui Miloradiovici, detașamentele princ 
țului Eugen de Wurtemberg și cel rus de pe linia 
înaintată cari ocupau tot spaţiul dintre satele Matcuh și 
Klein- Jenkwitz. 

Corpul XI în fața satului Strehla. Corpul VI în- 
tre satul Burk şi drumul Bautzen Wasserburg!, având 

“în faţă: centrul și o parte din dreapta aliaților. 
Corpul IV, între Nieder-Gurkau şi Niemschitz, 

având în faţă: corplul lui Bliicher care; ocupă porțiunea 
coprinsă dela nord de Kreckwitz prin Doberschiitz 
până spre Pliesckowitz. 

Corpurile 111 şi V debușaseră la Klix dei unde res= 
pinseseră (un detașameint de cavalerie rusă. Corpul VII 
se găsiă da Hoyerswerda, iar II cu, cavleria la Dobern, 
Barclay, formând extrema dreaptă a aliaţilor, ocupă 
spațiul dintre Malschwitz și Gleina. 

In noaptea de 20/21 Napoleon dă ordin! lui Ney 
să treacă Sprea Cu orice preț pe la Kleinj şi să înainteze 
direct ș şi cu repeziciune spre Klein-Bautzen şi Prei- 

itz 
Acțiunea se începe, Ouidinot care înaintează! con- 

tra trupelor ruse ide pe înălțimile dela Klein-Kuvitz 
şi 'Malteur la Dohlen și ocupă Malteuer, a
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După el se angajează corpul XI care înaintează 
:până în apropiere ide Auritz unide se opirește continuând 
lupta de usură. 

“In acest timp Ney, cu corpul IL, trecuse Sprea. pe 
la Klix, aruncase trupele lui Barclay şi ajunsese până » 
la satul Pretitz pe; care-l jocupă cătră orele 10 dimineaţa. 
Printr'o împrejurare meexplicabilă Ney rămâne pe loc, 
în loc de a înaintă spre Klein Bautzen unde ar fi 
putut capiura tot corpul lui Biucher. 

Napoleon auzind tunul spre extrema stângă, dă 
ordin corpului IV să înainteze asupra dreptei lui Blii- 
her, în timp ce Marimont cu corpul VI se: îndreaptă spre 
Kreckwitz. N — 

Blucher, atacat în faţă şi de front de corpurile 
VI şi IV, părăseşte poziția. şi: se retragi fără; să fie 
zărit de Ney. 

Către orele 4, Ney cu corpul său și Lauristom cu 
corpul V se îndreptaseră: spre BirOssa, şi către Wur- 
“schen aproape de spatele pozițiunei armatelor ahate. 

Trupele aliate sunt nevoite săj cedeze a tacurilor inu 
petuoase ale Francezilor şi să se retragă; spre Weisz 
Senburg către care se îndreaptă corpurile lui! Bliicher, 
York și Barclay şi spre Lobau a cărui direcţiune, 
“o ia corpul lui Miloradovici. 

Adoua zi, armatele se retrag Ia. Gorlitz, de unde 
se despart în două coloane: stânga, sub Barclay de 
'Tolly pe drumul prin Bautzen, Heynau, către Leig- 
mitz ; dreapta sub Witeenstein, prin Laubau, Lowen= 
berg către Goldberg. 

! In dimineața aceleiaşi zile Napoleon ia dispozi-. 
ţii pentru urmărirea, cu corpul VII (Reynier) corpul 
| de cavalerie 'spre Reichenbach, urmate apoi de cor- 
pul VI, garda. Corpul V, la stânga, iar la dreapta cor- 
purile XI şi IV 

| Corpurile III și XII rămân respectiv la  Wei- 
senburg, și la Bautzen. 

In ziua de 23 Maj, aliații părăsesc Gorlitz tot 
în două coloane. | 

„La 26 IMai, capul coloanelor aliate sa găsesc res- 
pectiv la Liegnitz şi Goldberg. După multe discuţii
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se hotărăște întrunirea. acelor două coloane pe poziţi- 
unile dela Schweidnitz. In ziua de 29 ambele coloane 
sunt întrunite la Schweidnitz, dar aci se: constată: că 
nu € cu putință a primi fo nouă bătălie, deoarecia 
lucrările de întărire erau distruse de Francezi încă din 
1807. 

La 1 lunie coloana franceză stânglă atinge Bre. 
slau, cea din dreapta la Jauer, iar aliaţii se retrâg! slin 
Schweidnitz mai la est pe înălțimile dela Plinitz 

Situaţia aliaţilor fiind. cât se poate de dificilă cu 
atât mai mult cu cât armata avea absoluită nevoei să! 
fie întărită şi din nou reorganizată, cei doi suverani 
aliați cer o-suspendare de arme. La 1 lunie se în- 
chee o suspendare a ostilităților pentru 36 ore. Ab 
ceastă suspendare este preludiul unui armistițiu în- 
cheiat în ziua de 4 lunie cu o durată până la 20 Lulie și 
prelungit în urmă până la :10 August cu o toleranță de 
6 zile între data denunțărei armistițiului şi acea a 
reînceperei operaţiunilor. | 

Până în ziua încheerei armistițiului Oudiriot cu 
corpul XII care trebuiă să meargă spre Berlin, are 
o întâlnire la Hoyerswerda: cu corpul prusian a lui 
IBulow care acopereă această direcțiune ; Biilov este 
complect bătut dar Oudinot nu profită dej avantajele 
cel i se ofereau, astfel că la data! încheerei armistițiului 
e! se găsește abia la Lukau. 

Davout reușește să! reocupe Hamburg. Macdonald 
cu corpul XI ajunge şi. despresoarăi cetatea Glogau. | 

Tratativele politice dela 1 Iunie la 11 August. 

Deși Austria face demersuri sincere pentru 0 so- 
luţiune pașnică, totuşi la încheerea armistițiului a- 
vea concentrat peste 100.000 oameni în Bohemia, pe 
care i-a menținut tot timpul. - 

Intre 1—25 Tunie Austria obţine dela împăratul 
Rusiei și al Prusiei condițiunile pentru o soluțiune 
pașnică ; iar la 25 Iunie, Metternich, pleacă! la: Drezda 
pentru a trata cu Napoleon, 

In ziua de 28 Iunie are loc întrevedere între Na-
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poieon şi primul ministru al Austrieli care! face propu 
nerile următoare : idisolvarea ducatului Varșoviei, re- 
constituirea regatului Prusiei, renunțarea lui Napoleon. 
la ocuparea Spaniei, și la protectoratul confederației 
Rinului, restituirea orașelor hansiatice şi restituirea 
lliriei imperiului Austriei. Napoleon nu înţeiege însă 
să i se dicteze condițiuni şi adresează! cuvinte ofen- 
satoare atât personal pentru primul ministru al Au- 
striei cât şi pentru suveranul său, . , 

După două zile Napoieon cedează în fine con 
dițiunilor Austriei, dar numai ca să câștigie timp, în 3 care scop cere şi obține dela Metternich -o prelungire 
a armistiţiului până la 10 August cu o toierauţă de 
5 zile dela denunțarea acestui armistițiu până la în= 
ceperea ostilităţilor. | 

Napoleon (mai convine să ia parte la congresul dela 
Praga pentru ziua de 3 Iulie. Desbaterile: nu pot în= cepe însă din cauza. însărcinatului lui Napoleon — 
contele Narbonne — care, conform instrucțiunilor ce 
aveă, ridică tot felul de incidente şi dificultăţi. Na- 
poleon nu convine să! dea depline puteri lui Narbonne 
şi astfel trece tot timpul până! în ziua când! expiră du- 
rata armistițiului. 'O ultimă Sforțare se mai face din 
partea Austriei şi ineprimindu-se răspunsul lui Na- 
poleon până la orele 12 din noapte de 10 spre 11 Au. 
gust, Metternich declară congresul disolvat şi intrarea 
Austriei în coaliția formată contra Franţei, coaliţie 
care se compunea acuma din Rusia, Prusia, Anglia, 
Austria şi Suedia. 

Forţele adversarilor, situaţia inițială şi proectele 
de operaţiuni pentru campania din toamna anului 1813. 

Ca în toate războaiele de până acum, Napoleon 
stabileşte o bază de operațiuni pe Elba, întărind cele 
două extremităţi ale acestei baze — Hamburg! și Drez- 
da — cu lucrări de fortificații ; iar cetatea 'Magide- 
burg fu pregătită să: servească ca depozit general pen: tru cai şi ca centru principal de: evacuare pentru ră
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niţi. Deosebit au fost întărite centrele Vitenberg şi 
“Torgialu. 

In fine,-a organizat diterite depozite pentru subn 
gistențe şi muniţiuni a organizat şi complectat uni- 
tăţile vechi precum și cele creiate din nou. | 

In acelaș timp: s'a desfășurat mare activitate în 
Franţa, în Italia şi în statele confederate pentru a se 
ajută aceste pregătiri ale armatei lui! Napioleon, astiet 
că la data expirărei armistițiului, Napoleon dispunea 
de 14 corpuri de armată! cu 4 corpuri de cavalerie, cu 
efectiv total de peste 400.000 oameni şi: 1.200 guri 
de foc. , 

Aceste corpuri de armată se găsesc dislocate ast- 
fel: c. I spre Drezda, c. Il la Rothemburg, c III la 
Liegnitz, c. IV la Peitz, c..V la Goldberg, c. VI Bun: 
zlau, c. VII la Kalau, C. VIII, la Ostritz, ic. LX în for- 
imăţie la Wurtzburg;, c. X la Danzig, c .XI la 'Loewem- 
berg, C. XII la Baruth, c. XIII spre Hamburg, e. XIV 
la Prina. Rezervă de cavalerie, corpurile I—IV răspânr 

dite la Goerlitz, Friestadt, Dahme, Zitau. Garda la 
IDrezda. | 

Mai era c. V cavalerie mult înapoi care intră: în 
campanie către începutul lunei Septemprie. 

In ceeace privește planul de campanie, Napoleon 
ştia sigur că la 'terminarea armistițiului, Austria va 
trece pe partea cealaltă, dar nu putea cunoaşte cum 
şi: în ce direcţie se vor concentra: aliaţii. Plecând 
dela această situațiune Napoleon adoptă următorul 
plan: | 

A lua ofensiva numai cu aripa stângă compusă 
din corpurile IV, VIL şi XII către; Berlin, iar corpu- 
rile |, Li, II, XI, XIV şi garda împreună cu corpurile 
I, II și IV ide cavalerie, total 300.000 oameni, să steă 
în defensivă între 'Goerlitz — Bautzen pentru a nu 
fi tăiat de Elba și pentru ai ataca după; ce va cunoaşte 
intențiunea adversarilor săi. 

In ceeace privește aliații, atât împăratul Prusiei 
cât și al Rusiei s'au preparat pentru continuarea! 
campaniei, în tot timpul armistițiului. 

Prusia, sub impulsiunea entusiasmului, a dorin-
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ţei de libertate şi a numeroaselor societăţi secrete, din 
cari făceau parte cea mai mare pârte din ofiţerii ar- 
matei prusiene și mulțumită sistemului de organizare 
a armatei teritoriale diatorit lui Scharnhorsit, în: puţin 

- timp se reuşi a se complectă cu, prisosință efectivele 
corpurilor cu oameni, îndeajuns de bine instruiți și 
pregătiţi pentru război. 

Rusia aduse din interiorul ţării trupele noi, recru» 
tate și instruite în timpul anului 1812. 

In acest timp' aliații reuşesc a atrage în coaliţie 
si pe Suedia. 

ln fine, după lexpirarea armistiţiului, intră în coa» 
liție şi Austria cu peste '120.000 oameni. Anglia Ca 
în toate împrejurările, se însărcinează a suporta, o 
parte din cheltuelile întreținerei acestor numeroase ar- 
mate.. Astfel aliaţii dispun de peste 450.000 oameni 
cu 1.500 guri de toc, armata de operaţii propriu, zisăj 

„afară  'de rezervele ce se găsiau înapoi și, cari se uraau 
la 250.050 oameni din cari: două corpuri! de câte 50 
de mii ruși, sub Benningsen și prințul Lobanoff! în 
Polonia, 60.000 austriaci | gata, a se aduna! între Viena, 
şi Lienz şi 90.000 prusieni constituind! clasa anuluil 
următor . 

Trupele f (destinate pentru armata de operaţiuni s'au 
grupat în trei armate astfel: 

Armata de Boemia sub Schwartzemberg 250.000 
și 698 tunuri pe râul Eger între Melnik, Leitmeritizi 
şi Saaz. 

Armata de Silezia sub Bliicher 96.000 şi! 365 tu- 
muri între Breslau, Striegau și Schweidnitz. 

Armata de nord sub Bernadotte 148,000 şi 387 
tunură în jurul Berlinului. 

Aliaţii stabilesc următorul plan de campanie: 
a) Rușii și Prusienii în total 120.000. oameni să 

între în Bohemia pe la Glatz, să se întrunească! cu! 
armata austriacă, 130.000 oameni, sub conducerea prin- 
tului Schwartzenberg, să ia ofensiva asupra flancu- 
lui lui Napoleon, și apioi să înainteze! spre Leipzigi punc- 
tul de întrunire al tutulor forțelor aliate. 

b) O a doua armată, 100.000 oameni sub Blucher
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să ia ofensiva spre vest prin Lieginiiz, Bautzen, di- 

rect asupra Drezdei. i 

c) A treia armată, 130.000, sub prințul' moşteni= 

tor al Suediei, să înainteze idela Berlin 'spre ilam- 

burg. Aa 
Deși superiori în număr, totuşi aliații admit ca 

metoda de conducere să fie prudenți și. să bată. chiar 

în retragere totdeauna când se vor găsi în prezența, 

lui -Napoleoa, şi, din contră, să atace! cu îndrăzneală 

de câteori vor avea în faţăi pe oricare din, mareșalii 

săl. - ” ? 

Napoleon iâ o poziţie de aşteptare până ce se va 

limpezi Bituația, şi dispune 4 corpuri (III: V, VI; şi XI) - 

înainte de Liegnitz, Goldberg, Bautzen,  Loewem: 

berg, alte patru corpuri (II, VIII, XIV şi 1) spre 

Drezda, Bautzen, Goerlitz și Zittau, garda cul 3 cor- 

puri ide cavalerie la centru, putându-se aruhcă! după! 

necesităţi într'o parte sau alta. 

In ziua de 18 Augţust, Napoleon fiind informat că 

60.000 Ruşi şi Prusieni au trecut din: Silesia în 'Bohe- 

mia pentru a se întruni cu armata austriacă! iar în ziua, 

de 10 fiind informat că armata inamică de Bohemia 

se găseşte la Melnic, deduc că inamicul voeşte să 

ia ofensiva pe stângn Elbei către Drezda. la aceste con= 

diţiuni, ne mai având nici o teamă despre Zitau, hotă! 

răşte să se arunce asupra armatei de Silesia, îni care 

timp corpul XIV. și tcorp. 1 săi reziste şi să (întârzie 

debuşarea armatei de Bohemia spre Drezda. 

Operațiunile contra armatei de Silezia 

şi a celei de Bohemia. 

In ziua de 14 August Blucher intră pe teritorul 

neutru şi aruncă recunoașteri ofensive de cavalerie spre 

râul Katzbach, ceeace forțează pe Ney (corp. 111). 

a se retrage dela Liegnitz spre Bunzlau, iar Lauriston 

(corp. V) dela Goldberg la Loewenberg. 

Corpurile franceze iau ofensiva în ziua de 21 

și trec râul Bober în ordinea următoare :
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Macdonald (XI) şi Lauriston (V) pleacă din Loca 
wenberg, atacă și respinge stânga lui Blucher care. era 
formată din corpul generalului Yorck. 

Ney (III) și Marmont (VI) trec Bober pe la :Bun- 
zlau şi iau ofensiva asupra dreptei inamicului. 

Blucher se retrage înapoia râului Heynau spre 
Schnelle-Deichsel, de unde urmărit a doua zi, este 
nevoit a seiretrage înapoia râului Katzbach şi apoi până 
la Jauer. 

In noaptea de 22 August :Napoleon primeşte 'e 
depeșă dela S-nt Cyr (c. XIV) prin cars i se anunţă că 
armata de Bohemia a apărut: la Peterswald şi îna- 
intează către Drezda. In faţa acestei ştiri şi în iconside- 
rația că pericolul imare eră în acea parte, Napoleon 
se hotărăște să plece imediat spre Drezda și în acest 
scop încredințează romandamentul armatei de Bober 
mareșalului Macdonald cu însărcinarea, „de a ține pe 
loc armata inamică de Silezia, şi de a o împedeca să 
se îndrepte spre Zitau sau spre Berlin", având la 
dispoziţie corpurile XI, V, III și II cavalerie. 

Napoleon, cu corpul VI (Marmont), I-ul de cava- 
lerie (Latour-Maubourg) Și garda (care venise la: Loe» 
wenberg:) se îndreaptă: spre Goerlitz și de acolo spre 
Drezda însoțit fiind personal de Murat și Ney (fără 
trupe). Corpurile | (Vandamime) și II (Victor) sunt 
îndreptate ide asemeni dela Bautzen și Zitau spre Dwez- - 
da, iar S-nt Cyr cu corpul XIV pirimește ordin a: 
rezistă în faţa defileului dela Konigstein întârziind 
cât mai mult înaintarea inamicului. 

In acest timp armata de Boemia: (Schwartzemberg) 
care trebuia să înainteze spre Leipzig, schimba di- 
recţia către Drezda. 

In ziua de 14 August Blucher intră! pe teritoriul 
ajungi în fața Drezdei unde nu. se găsiă decât genera- 
lul Durosnelle cu 10 batalioane şi corpul XIV (S-nt 
Cyr) care, după ce lăsase o divizid în froutul K6nig- 
stein, se retrăsese la Pirna cu restul de 7 divizii şi 
ocupase partea de sud-vest a câmpului întărit.
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Schwartzemberg dispuse trupele într'un semicerc în 
faţa Drezdei formate în patru. coloane în vederea ata- 
cului şi anume: 

Generalul Witgienstein, (care a detaşat 3 divizii 
spre Pirna) cu 2 divizii între Gruna şi Striesen, for- 
mând dreapta. 

La stânga ușilor, corpul lui Kleist Ia: Strehelen o: 
cupâna Gross-Garten. 

Aripa stângă constituită de 'A ustriaci cari formează 

coloana 3 și 4-a ocupă! tot spațiul dintre” Rocâniz şi 

Plauen. . 
La extrema stânpță Austriatcii se întind până spre 

Elba având un corp spre Lobeda, iar două divizii 
(Alois Lichtenstein și |Metzko) ocupă spaţiul dintre 
Corbitz şi Elba la Schuster-Haus. 

Rezerva generalăj, compusă din garda rusă și cor- 

pul lui :Miloradovici, se stabilește între Lebnitz şi 
Kaitz. 

Napoleon sosește în ziua de-25 la! Stolpen, unde 

dă oarecare ordine şi de aci pleacă spre Drezda unde 

ajunge la 9 ore dimineaţa şi ia primele dispozițiuni 

în wederea rezistenţei ce trebuiă să opună, atacului 

aliaţilor. 
In ziua de 26 la orele 4 după amiază! coloanele (ar- 

matei aliate pronunţă atacul contra întăririlor din ju- 
rul Drezdei. 

Coloana din dreapta, ajunge la barierele Pirna 

şi Dohna însă aci sunt oprite de trupele franceze., 

La stânga, Austriacii atacă, reuşesc să ia două 
redute, şi ajung: până pe marginea orașului, unde 
sunt opriţi înaintea incintei din această parte, insă 
după ora. 5 un contra atac francez îi aruncă până spre 
Striesen. 

La centru, o divizie din corpul lui S-nt Cyr for- 
țează pe prusieni să se retragă până în satul 'Strehlen. 

In fine la dreapta, Ney, în capul altor două divi- 
zii din gardă şi corplul I de cavalerie, iese :din oraș pe 
drumul ce duce spre 'Plauen, execută un viguros contra- 
atac contra diviziei Bianchi, Şi o forțează să) se retragă! 
la Lobeda. | 

Intunericul nopței pune capăt bătăliei din această
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zi, în care Napoleon numai cu 7 divizii rezistă! şi res- 
ping victorios atacurile întregei armate de Bohemia. 
In cursul nopței iel este întărât cu corpurile II (Victor) 
şi VI (Marmont). 

Aliaţii rămân pe poziţiile pe care se retrăseseră; 
seara. 

In total, pe acest câmp! ide bătălie, aliaţii dispun 
de aproximativ :200.000 'oameni, iar Napoleon de a- 
proape 150.000 oameni cu două corpuri de; cavalerie. 

In ziua de 27 August pe laj orele G dimineaţa, în- 
pepe focul pe toată linia. Ambele -aripi ale lui Na- 
poleon înaintează în timp ce Marmont rezista ia centru. 

„Către orele 11, Murat în capul a 50 escadroane, 
înaintează spre Cota şi respingie în desordine o di- 
vizie austriacă, apoi detașează 0 parte din cavalerie 
pre Elba, unde bate şi aruncă, în desordiine altă divizie 
austriacă. | 

Victor se îndreaptă spre satele Corbitz, Rosthal 
și “TOllschen pe care după sângeroase lupte: corp la 
corp, reușește să le ocupe. 

La centru și stânga, lupta continuă cur alternative 
de ambele părți. | 

Către orele 5 seara, Schwartzemberg: primeşte şti- 
rea că diviziile ruse ce rămăseseră; la, Pirna (sub; prin 
țul Eugen ile Wurtenberg) fiind atacate de corpul I 
francez (Vandamme) fuseseră nevoite a evacua loca- 
litatea şi a se retraigie spre Peterswald, ceeace contri-; 
buiă un pericol pentru linia sa de comunicaţie, Pe 
lângă aceasta mai primeşte știri că aripa stângă au- 
striacă fusese respinsă, iar la dreapta Ney eră gata 
a execută imişcarea de învăluire prin Reick! şi Prohlis. 
Văzând pericolul Schwartzemberg, cu avizul celor trei 
suverani ordonă retragerea generală. e 

Bătălia dela Drezda ieste [deci complect perdută pen 
tru aliați, cari sunt nevoiţi a se retrage spre munții Bo- 
hemiei lăsând pe câmbplul de bătălie peste 10.000 morţi 
şi răniți şi vreo 15.000 prizonieri. 

La 28 August, aliații se retrag către: frontiera Bo 
emiei pe trei direcțiuni astfel: 

Stânga spre Pirna lunde să se întrunească! cu cor-
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pul prințului Eugen de Wurtenberg și apoi: să ia şo- 
seaua ce duce spre Peterswald. 

Centrul prin Dippodiswalda, Altenburg, Zinnvald, 
Toeplitz. 

Dreapta prin 'Rabe enau, Frauenstein, urmând apoi 
goseaua mare ce iduce spre Prâga prin Comotau. 

Napoleon urmărește cu corpul XIV prin - Dohna - 
către Pirna' unde trebuiă să ajute corpului | Vana 
damme . care din ziua precedentă debușase despre K6- 
migstein şi se găsia dealungul malului drept al râului 
Gottleube în contact cu diviziile ruse ale prințului 
Fugen de Wurtenberg. 

Ambele 'aceste torpuri trebuiau să ia șoseaua spre 
Peterswald pe unde se retrăgea coloana stângă a a- 
Biaților. 

Corpul Vi, spre Dippodiswalda pe urma coloa- 
nei din centru a aliaţilor. | 

Murat cu toată cavaleria şi “corpul II (Victor) pe 
urma coloanei din dreapta. | 

Din toate aceste dispozițiuni au luat naştere oare- 
fare ciocniri fără importanţă, afară de înfrângerea 
corpului I al lui Vandamme 'care s'a, petrecut în mo- 
dul următor : 

Din cauza diferitelor nevoi ivite în cursul. urmă 
rirei, corpul XIV şi giarda care trebuiau să! se întrunea-. 
scă cu €. I, au fost trimise pe alte direcțitii așă că 
Vandamme a rămas singur la stânga. In seara zilei 
de 28 el primeşte ordinul de a împinge înainte _tru- 
pele inamice ce aveă în faţă șil apoi a fake la dreapta 
spre 'Toeplitz, pentru a se pune deacurmezișul co- 
municaţiilor celorlalte coloane inamice, urmărite de a- 
proape de Marmont cu S-nt Cyr, Victor şii Murat. Van 
damme continuă urmărirea cu vigoare în ziua de 29 
respingând succesiv ariergarda rusă din diferitele po- 
ziții şi intră astfel în Bohemia întâinind până la Kulm, 
unde se oprește în fața întregei coloane ruse care luase 
poziţie la Priesen înaintea detileului pe unde îrecea 

drumul spre Toeplitz. 
In acest timp 'toate trupele austriace şi ruse cari 

urmau drumul din mijloc spre Toeplitz, coborâse ver- 
20
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santul sud al munţilor şi ocolind la stânga, veniseră 
în ajutorul lui Barclay, luând! poziţie în!' fața lui. Van- 
damme, între satul Priesen și Karwitz ; iar corpul pru=" 
sian al lui Kleist rămăsese pe versantul opus al mun- 
ților, spre Fusterwalde, ceeace nu inspira puţină tea» 
mă la,cuartierul general al aliaţilor. 

Indimineaţa de 30 August, Vandamme, pronunţă 
atacul asupra poziţiei aliaților ; lupta durează, cu di- 
ferite alternative, până' la orele 10, când! dieodată a- 
pare în spatele corpului francez corpul lui Kleist care 
dela Fusterwalde făcuse la stânga dânid în şoseaua 
re cobora despre Peterswalde spre Kuim. Prins astfel 
întredouă focuri, Vandamme caută să-și facă drum 
prin mijlocul Prusienilor, dar neavând forțe suficiente 
corpul său de armată este distrus; împrăștiat şi făcut 
prizonier ; Vandamme însuși şi generalul Haxo cad 
răniți și sunt făcuți” prizonieri. 

In ziua ide 31 situaţia corpurilor franceze este 
wrmătoarea : 

Mortier (garda) ajunge la Helendorf, S-nt Cyr 
(corp. XIV) la Dittersdorf (sud de Liebenau), Mar- . 
mont (corp. VI) la Zinwald, Murat şi Victor (corp.. 
II) la Sayda. | | 

In această zi Napoleon primește ştirea asupra; dis- 
trugerei corpului 1 în acelaș 'timip! când o altă ştire tot 
atât de puţin îmbucurătoare îi sosia de pe teatrul 
din Silesia. - 

Pe când Napoleon obținea victoria dela Drezda, 
IMacdonald care fusese lăsat cu misiunea de a ţine în 
loc armata de Silezia, suferiă o înfrângțere! în împre- 
Jurările următoare : 

EI nu se mulțumește a rămâne în defensivă, înapoia 
râului Bober și observă pe Blucher, ci ia ofensiva pen 
tru a respingi inamicul ce aveă în faţă dincolo de 
râul Katzbach și a-şi asigură, pirin' aceasta un spațiu 
mai larg. In acest scop, în ziua de 26 August tri: 
mite spre dreapta 2 divizii cu însărcinarea de a îna- 
inta pe ambele maluri ale râului Bober, a ocupa Hris- 
chberg care constituia un punct de sprijin! spre stânga 
armatei prusiene, pentru 3 o învălui şi a-i atrage ast-
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fel atenţia lui Blucher în această parte. In acest timp 
'Macdonald cu corpurile V și XI (micşorate, cu câte o 
divizie) avea să se îndrepte direct spre; Jauer asupra 
frontului poziției prusiene, a cărei aripă. dreaptă! urma 
să fie învăluită de corpul II( şi cavaleria lui: Sebas- 
tiani. Aceste mișcări se executau în ziua de 26, Au- 
gust pe o ploaie torențială. 

Blucher văzându-se atacat din toate părțile, lasă 
în poziția dela Jauer numai corpul rus! al generalului . 
Langeron, iar el cu corpurile lui York: şi Saken, se a- 
runcă la dreapta, contra corpului III pentru a face 
față mișcărei inamice care avea să-i învălue această 
aripă. 

Francezii sunt aruncați în cea mai mare dezordine 
peste valea IWutten-Neis în smârcurile unde se în- 
fumdă și inămâne toată artileria franceză. 

Din fericire Blucher nu execută o urmărire. vigiut 
roasă în această parte, astfel că. Iciorpuk III și cavâle: 
leria Sebastiani se pot retrage până la Bunzlau. 

La centru, deasemenea sunt respinși francezii spre 
Loewenberg, de unde apioi coboară cursul râului Bo- 
ver pe care-l trece pe la Bunzlau unde se întrunesc . 

cu restul armatei. 
Una din diviziile franceze care înaintă pe dreapta 

râului Bober asupra localităței Hirschberg: rămâne j- 
zolată de restul armatei și nevoită în cele din 'urmă, să 
depună armele. 

Această mișcare ofensivă executată fără nici un. 
scop şi contra prescripţiunilor lui Napoleon, îl costă 
pe Macdonald apoape 20.000 oameni morți, răniţi 
și prizonieri şi p este 100 tunuri rămase în mâinile: ina- 
micului, Intreaga armată de Bober este desorganizată 
prin această. Kezastriioasă înfrângere: o panică gro-, 
zavă coprinde toate trupele Și ceamaimare parte din 
ele se risipesc retrăgânduse în cea mai mare dezordine. 
In această stare corpurile. franceze ajung, în ziua de 
31 August, la Lauban pe malul stâng al râului Qu- 
eisse, urmărite de aproape i de Blucher cara; se. oprește pe 
malul drept al acestui râu la Naumbure.
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Operațiunile contra armatei de nord. 

Mareșalul Oudinot cu 60000 oameni aveă misiu- 
nea să ia ofensiva asupra Berlinului âjutat. de mare; 
şaiul Davout care se găsiă la Hamburg; cu 40.000 
pameni și imn corp special din Magdeburg; a cărui 
tărie eră de 10.000 oameni. a 

In faţa mareșalului: Oudinot se găsia armata a- 
liază „de nord” la Ruhlsdorf sub conducerea. prințului 
de Suedia care din 148.000 oameni, nu mai aveă decât 
90.000 (din cauza [detașărei trupelor prin garnizoana di- 
feritelor cetăți cum și acea a corpului gfeneralului 
Walmoden (20.000 oameni) care fusese trimis spre 
vest pentru a face faţă ofensivei lui Davout care ve- 
mia (despre Hamburg. | 

In ziua de 21 August mareșalul Oudinot se în- 
dreaptă spre poziția inamică în diouăi coloane : 

Coloana din stânga, corpul XII şi VII (Reynier), 
să atace mai întâi Trebin, ocupat de un detașament 
înaintat inamic, şi apoi să înainteze spre poziţia prin- 
cipală inamică. 

__ Coloana din dreapta corpul IV (Bertrand) să îna- 
inteze spre Blankenfeld. 

In această zi coloana din stânga ocupă Trebih ; 
iar cea din dreapta ocupă satul Schultzendorf. 

A doua zi 22, înaintarea se continuă și se. ajunge 
pe linia Witstok (stânga) lohnsdorf (în faţă de Blankr 
enfeld). 4 | 

In ziua următoaire cele trei corpuri de armată! frar- 
ceze, constituind trei coloane deosebite, se îndreaptă 
asupra, poziției principale inamice respectiv către sa» 
tul Arensdorf, Grosse-Beeren şi Blankenfeld. 

Coloana din centru fiind bătută de germani şi 
respinsă în (dezordine, produce panica şi asupra ce- 
lorlalte două coloane dela aripii, astfel că francezii 
pierd bătălia. | 

A doua zi francezii se pun în retragere cut inten- 
țiunea ide a se apropia de Witenbeig, unde, fiind în 
siguranță, să restabilească ordinea atât de zdrunci- 
nată prin această singură înfrângere. Retragerea se
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execută în ordine, astfel că. în ziua: de 30 August 'Ou- 
dinot ajunge la Witenberg, urmărit de armata de 
nord, care la această dată atingeă Treuenbrietzen. 

Dela Drezda la Leipzig. 

După victoria dela. Drezda situațiunea lui Napole- 
on nu se îmbunătățește din cauza înfrângerilor suferite 
de celelalte corpuri. | | 

Din contră acum Napoleon este amenințat din 
toate părțile. In asemenea situațiune el hotărăște; să! 
ia direcţiunea Berlinului unde să bată armata de nord, 
iar apoi să se întoarcă spre Luckau, unde după împre- 
jurări, să se arunce fie asupra; armatei, de Bohemiă 
fie asupra celei de Silezia. . 

Dar în ziua de 21 Septembrie, când trebuiă să: în 
ceapă mișcările spre Berlin; primeşte ştirea despre 
înfrângerea lui Macdonald, care depeşase dela Bau- 
zen cerând să i se trimită ajutoare cât mai neîntârziat. 
Napoleon modifică proectul de mișcare către Berlin 
se (îndreaptă spre Bautzen unde pericolul. eră! mai a- 

propiat. Mareșalul Ney este numit comandant al cor- 

purilor lui Oudinot şi trimis la Witenberg cu instruc” 
țiuni de a luă ofensiva și reînainta până la Baruth 

unde trebuiă să aștepte noi ordine. 
Lasă înaintea Drezdei corpurile XIV şi II ca să se 

opună unei noui ofensive a lui Schwartzemberg;; iar 

corpul Î, din nou reorganizat şi corpul Y de cavalerie 
(contele Pajoi) ce de curând sosise 7 3 teatrul de o- 
perații, sntut lăsate în Drezda. , 

“apoleon, cu garda, corpul VI (Marmont) și. I-ul 
de cavalerie (Latour-Maubourg) pleacă îa dimineața 
zilei de 3 Septembrie spre Bautzen, urde ajunge a 
doua zi diizineaţa şi întâlneşte pe Macdonald. Blu: 
cher se opreşte 12 Goerlitz, trizaițând: înainte spre 

Bautzen numai o antegardă, care fu bătută și aruncâtă 
în dezordine spre Goerlitz. 

Blucher deducând prezența lui Napoleon în faţa 
sa se retrage în timpul nopiţii pe malul drepti al râu- 
lui Neisse, astfel că Napoleon luând ofensiva la 5 

. ” 
7 Bi 

1
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Septembrie. găsește Goerlitz ocupat numai de o a- 
“riergiardă pe“care o bate şi ocupă orașul. 

Seara de 5 Septembrie Napoleon 'o petrece în Bau: 
tzen de unde vroește săi se îndrepte spre. Hovets- 
werda pentru a se întruni cu Ney ; dar în aceiaşi seară 
primind știri că armată de Bohemia a apărut din: nou 
prin Peterswald, revine asupra primei hotărâri și! ho- 
tărăşte a se reîntoarce (din nou spre Drezda. Macdonald 
este lăsat a ține linia râului Spreea ; Marmont (coitp. 
V/) şi cavaleria lui Latour-Maubourg' sunt îndreptați 

spre Kamentz și Konigsbruck de unde, după împreju- 
rări, puteau sau să fie î împinși înainte spre Hoyerwerda 
sau "chemaţi la Drezda, iar el însoţit de gardă pleacă 
la Drezda unde ajunge în dimineaţa de 7 Septembrie. 

Fn acest timp: corpurile IV, VII şi XII sub comanr 
da lui Ney care înlocuise pe Oudinot, 'duipă oare 
care lupte izolate cu alternative de ambele, părți, su- 
ferise o serioasă înfrângere. în defileul de Donnewiiz 
și fusese obligat a se retrage. 

In ziua ide 7 retragerea se continuă și a doua zi 
8 Septembrie Ney poate să-și readune la Torgau ră- 
imășițele acestor trei corpuri de armată cari sufetri- 
seră două înfrângeri până acum. 

In seara de 5 Septembrie Schwartzenberg fiind 
informat că Napoleon a plecat spre Bautzen, dispo- 
zează ca o parte din armata, sa (60.000 Austriaci) 
să treacă pe dreapta Elbei pe la Aussigj și să se în- 
drepte prin Rumburg! în ajutorul lui Blucher, iar res- 
tul armatei de Bohemia, sub comainda lui Barclay de 
“Tolli, să ia. ofensiva spre Drezda. 

Intre 6—13 Septembrie atât Napoleon cât şi a- 
liaţii aflând reciproc situațiunile și intențiunile dau. - 
diferite ordine de mișcări așa că în ziua de 13 Sep- 
tembrie adversarii au următoarea situațiune : 

In jurul Drezdei: Corpurile I (Lobau) şi XIV 
(S-nt Cyr) împinse în munții Bohemiei până la; Holen- 
dorf și 'Furstenwalde, având în fața lor corpurile ruse 
şi prusiene sub Barclay. Spre 'Toplitz se găseşte Sch- 
wartzenberg Ku corpurile austriace. Garda, parte în 
Drezda; parte la Pirna. Macdonald cu corpurile XI
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(Gerard) V (Lauriston) III (Souham și VIII (Ponia- 

towski) pe dreapta Elbei între Radeburg! şi Stolpen, 

având în faţă pe Blucheyw cu armata| de Silezia.. 
Corpul II (Victor) se găsește tot spre f'reiberg. 

Corpul VI (Marmont) cu corpul | cavalerie (La 

touri-iMaubourg!) este trimis spre Grossenheym: pen- 

tru a susține pe Ney care se găsiă spre Iorgau cu 

corpurile IV (Bertrand), VII (Reynier) şi XII (Ou- 

dinot) având în faţă! pe prințul de Suedia cu armata 
aliată ide nord, 

Planul general al aliaţilor eră ca Glucher şi: cu 

prinţul de Suedia întruniți și dispunând de peste 

120.000 oameni, să treacă Elba pe la Witenberg de 

unde să se îndrepte spre Leipzig, căzând astfel pe 

linia de comunicaţie a lui Napoleon atacat în acelaș 

timp spre Drezda de către Schwartzenberg cars, în- 

tărit cu armata rusă de rezervă, (1) dispunea acuma 

de peste 200.000 oameni. Blucher după: ce lasă un. 

singur corp de 8000 oameni în fața Drezdei, se în- 

dreaptă-în ziua de 24 Septembrie prin Kamenz, Konig- 

sbriick spre Witinbergi; în acest timpi Schwartzen- 

berg; ia ofensiva prin Komotau, Chemnitz asupra drep- 

tei lui Napoleon care trebuiă să fie distrat în acest 

timp prin demonstrațiuni executate spre Peterswalde. 
Napoleon aflând despre aceste mișcări înțelege 

pericohil ce ar urma dacă ar mai rămâne pe Elba și ar 

socoti încă Drezda ca pivot de manevră. 
El hotărăște a se retrage făcând față la ambele 

direcţiuni pe unde -aliaţii voiau să-i întoarcă aripile, 
In acest scop Ney care se găsiă: cu corpurile VII 

şi IV între Wartenburgj și Roslau, trebuia să supra= 
vegheze Elba. Restul forțelor este împărțit în trai 
grupe : Murat cu corpurile II (Victor) Vi (Lauriston): 
şi VIII (Poniatowski) şi corpurile IV și V da cava» 
lerie (Kelerman și Pajol) să facă față armatei de Bo- 
hemia în care scop sunt îndreptate, (29 Septembrie) 
spre Nossen, Chemnitz şi Frohrung. 

1) Care se întrunesc în Polonia sub Benningsei și ajunsese la 
17 Septembrie pe râul Bober ,
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„Al doilea grup; sub Marmont din corpul VI, IL 
(Souham) și -l-iul de cavalerie, dela Meisen, direct 
spre Leipzig; iar corpul III rămâne la Meissen. 

„AL treilea grup, din corpurile XI (Macdonald îna- 
inte de Drezda), garda (în Drezda) și: corpurile. XIV 
(S-nt Cyr) I-iul (Mouton) ocupând detileurile mun- 
ților Bohemiei, rămâne în jurul Drezdei. Napoleon 
rămas deocamdată la Drezda, își propunea ca cu a- - 
cest grup să se arunce fie la' stânga în ajutorul !ui 
'Murat, fie la dreapta. pentru a susţinea pe Ney, dup: 
Gum s€ vor prezentă împrejurările și după cum pe- 
ricolul va fi mai mare într”o parte sau alta. | 

In ziua de 5 Octombrie, Napoleon primește, la 
Drezda, ştirea că Blucher şi prinţul de Suedia au 
trecut pe malul stâng al Elbei. Pericolul cel mai ar- 
propiat fiind spre nord de Leipzig, în această parte 
se hotărăște a da prima lovitură. Corpul III (Souham) 
este îndreptat dela Meisen la Eilenberg uinde împre- 
ună cu corpul VI (Marmont) și I-jul: de cavalerie (Lar 
tour-Maubourg) trebuia să treacă sub comanda. lui 
Ney, care urma să atace şi să arunce pe mâlui drept 
al Elbei armatele de nord şi de Silezia. Din grupul: 
dela Drezda, Macdonald, (corp. XI) cu corpul II ca- 
valerie şi garda sunt îndreptate, în ziua' de 6 Oc 
tombrie, spre Wurzen. Corpurile 1 şi XIV sunt re- 
trase din defileurile munţilor și dispuse între i)ohna 
şi Pirna cu însărcinarea de a acoperi Drezda din, a- 
ceastă parte. Napoleon însuși pleacă spre Leipzig! de 
unde, în ziua, de 8 Octombrie, ordonă lui Ney ase a- 
runcă cu forțele ce i se pusese la dispoziţie asupra 
lui Blucher. _ | | 

„Ney, care se retrăsese la Eilenbergy cu corpuriie 
VII și IV, întărit cu al III-lea (venit dela Meisen ) şi 
XI, se îndreaptă spre Duben, unde se găsiă Blucher 
având la dreapta sa spre Desau pe. prințul de 
Suedia cu armata de nord. La Stânga lui: Ney, Măr- 
mont (corp. VI) 'urmă aceiași direcție pe malul stâng 
al râului Mulda, iar în urmă, Napoleon cu Il-lea de 
cavalerie (Sebastiani) și garda, avea să susțină miş-
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carea de înaintare. In acest timp Murat trebuia să 
se opună şi să întârzie cât mai mult înaintarea armatea 
de Bohemia spre Leipzig. Blucher şi prințul de Sue- 
dia se hotărăsc a se întruni; în care scop Blucher se 
şi îndreaptă spre vest prin Bitterfeld, pe unde trece 
Mulda către Zorbig, defilând astfel pe dianintea ca- 
pului coloanelor franceze. In ziua de 10 Blucher a- 
tinge Hall, iar prințul de Suedia Rothenburg având 
în urmă, la Dessau, corpul lui Tauenzien. Ney ajun- 
ge pe Elba la Witenburg (com. VIi şi XI) Warten- 
burg și Dessau (corpul IV) de unde respinge corpul 
“Tauenzen pe malul idrept al Elbei. In ziua de 12 prin- 
țul ide Suedia: se găsește la Koethen, iar Blucher la 
Hall. | 

In acest timp, armata de Bohemia înaintă spre 
Leipzig. O luptă are loc între una din coloanele acestei, 
armate şi Murat care iese victorios, dar” această luptă 
nu întârzie decât puţin marșul aliaţilor ale căror 
două coloane apar la Borna în apropriere de Leipzig. 

In ziua de 12, Murat ajungi în apropiere de Lei- 

zig şi ia poziţie înainte de Wachau. 
In fața lui Murat, Schwartzenberg atinge Borna, 

şi Zeitz precedat de Witgenstein care forma ante- 
garda sa. | 

Bătălia dela Leipzig. 

Napoleon, strâns de aproape, şi ne mai putând 
opera pe linii interioare contra lui Blucher mai! întâi. 
Şi, apoi, contra lui Schwartzenbergj se hotărăşte a în- 
truni toate forţele și a primi o bătălie decisivă. 

| In acest scop korpiurile de armată franceze se în- 
areaptă spre Leipzig, în zilele de 13, 14 și 15 Oce 
tornbrie și iau poziții succesive în jurul orașului pe na 
lul drept al râului Elster. El dispune aci de 175.000. 
oameni,din care 36.000 cavalerie și 700 tunuri. De- 
osebit spera să aibă în ziua următoare încă 14.000 
oameni ai corpului VII. - . | | 

„In seara zilei de 15 şituaţia adversari!cz este:;
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Francezii. ? 

Corpul VIII ocupă Mark-Kleeberg şi D5- 
esen formând aripa dreaptă a lui Murat; 
Victor, formând centrul, se găsiă cu corpul 
II la Wachău, iar la stânga Lauriston ocupă 
cu corpul V Liebertwokwitz. 

La sud Inapoia stângei corpul IX, ocupă Holz- 
hauzen în apropierea căruia se găsiă şi 

de corpui. V cavalerie. Corp. IV cavalerie (Ke- 
lerman) ia Ic la Dâse.,, înapoia intervalului 

Leipzig | dintre corpul VIII şi IL. In fine înapoi, în 
apropiere de Leipzig, ca rezervă generală 
şi putând face față atât la nord cât şi la 
sud, se găsește garda la Reudnitz și corpul 
| Cavalerie (Latour-Maubourg) la Zwey- 
naudorff. 

Corpul VI (Marmont) cu corpul III cava- 
lerie (Arrighi) ocupă Lindenthal; corpul IV 

La nord | (Bertrand) ocupă Eutritzsch, iar corpul III 
de (Souham) se găseşte cu două divizii la 

Mockau; Corpul XI (Macdonald) şi 1 de 
Leipzig | cavalerie (Sebastiani), sosind despre Taucha 

în seara de 15, sunt îndreptaţi prin Holtz= 
hausen și iau loc spre Liebertwolkwitz.   

Lipsia. încă corpul VII (Reynier) care se găsiă 
la Diiben, corpul 1 (Lobau) și XIV (S-nt Cyr) rămase 
la Drezda.. 

Aliaţii. 
Corpul III austriac (Giulay) la: Markranstaed for- 

mând aripa stângă a armatei de Bcehmia. Anest corp 
trebuia să înainteze, în ziua de 16, prin Lindeau, pen- 
tru a se pune în legătură cu armata de Silezia; Cor- 
pul II austriac (Meerweldt) cu corpul de rezervă (prin- 
țul de Hessa Homburg) se găsiau la Zwenkau având 
ordinul de a înaintă spre Conndwitz. 

La dreapta austriacilor, trupele ruse şi prusiene,
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sub comanda lui Barclay de Tolli, ocupă piunctele ep. 

mătoare : 
Stânga (general Kleist) la. GrObern, avand la 

dreapta pe prinţul Eugen de Wiurtenberg care se, gă- 
siă lângă Grossa. Goriakoff ocupă Stoermthal fiind 
legat cu coloana prinţului Eugen prin; conteie Pahlen 
care ocupă intervalul dintre aceste două; coloane. Toa- 
te aceste trupe constituiau la uri loc corpul, lui Wit- 
genstein. 

La dreapta lui Witgienstein, eră corpul lui Kle- 
nau la Gross-Bosmau, iar înapoi, servind ca rezervă 
generală, garda rusă şi prusiană la Magdeborn. 

Blucher, cu armata de Silezia, se găsește spre Sch- 
keiditz. 

In total, aliaţii dispun , pentru ziua de 16 Octom- 
brie, de aproape 240.000 oameni, din care 45.000 
cavalerie și peste 1.100 tunuri 

In ziua de 16 Octombrie armata de Bohemia tre- 
buiă să ia ofensiva contra forțelor franceze din faţă. 
In acest scop, Giulay cu corpul III Austriac, formând 
extrema stângă, trebuiă să înainteze spre Lindenau 
pentru a tăiă comunicația Francezilor spre Lutzen, şi 
a da mâna cu Blucher 

Meerweld, cu corpul II, să înainteze! spre Conne- 
witz pentru a învălui aripa dreaptă! franceză, în| cars 
timp Barclay de Tolli, cu trupele! ruse și. 'prupiene, să 
atace tot frontul poziţiei dela Mark-Kleberg! prin Was 
chau până la Liebertwolkvitz pe unde Klenau aveă 
însărcinarea să învălue: stânga franceză 

„In dimineaţa zilei «de 16, trei bubuituri de tun 
dau semnalul atacului, în urma căruia; trupele lui Wit- 
genstein atacă frontul Francezilor. 

La stânga, coloana lui Kleist respinga pe francezi 
cu toate ajutoarele trimise de Augereau și de corpurile 
IV şi V de cavalerie. 

La centru, prințul Eugen ide Wurtenberg, înaintea- 
ză şi atacă Wachau, dar rezistenţa francezilor, îl. 0- 
prește pe loc. 

La dreapta trupele lui Gorcikoff și Klenau în-
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ceajrcă în zadar să ocupe Lieberwolkvitz dar sunt ne 
voite a se retrage adunândur-se lângă Gross-Pssnau. 

In acest timp, Meerweld (c. 1), înaintaşe spre Con 
newitz apărat de trupele 'corpului VIII, iar Giulay 
(c. III) ajunsese la Lindenau și se angajase cu un 
detașament special, ce apăra podul dela Elster. 

Atacurile lui Giulay devenind din ce în ce mai 
de temut, Ney trimite pe Bertrand cu corpul IV, dela, 
Euteritzsch la Lindenau. Bertrand rezistă tuturor ata- 
curilor lui Giulay și reușește să se mențină până la 
urmă pe poziție. | 

Spre nord, Blucher, care avea ordin să; înainteze 
spre Leipzig! de îndată! ce va! auzi tunul, apăruse între 
Schkenditz și Radeteldi; iar Marmont care aveă ordin 
să înainteze spre Sud, se oprise pe Ioc pentru a îm 
piedeca pe Blucher să înainteze spre sud. 

La sud de Leipzig, situaţia trupelor franceze 
fiind favorabilă, 'Napoleon hotărăște către după ar: 
miazi să treacă dela, defensivă la ofensivă, pentru a 
străpunge centrul frontului inamic. : 

După o puternică pregătire de artilerie atacul se 
pronunță la orai 1 de corp. II (Victor) asupra trupelon 
lui Eugen de Wurtenbeng, și de corpul V; (Lauriston); 
ajutat de gardă contra trupelor lui Gorciakoff. 

Eugen de Wurtenberg, este respins și urmărit de 
Victor, care înăintează până la stânga: de Auenhay. Gor- 
ciakoff, este nevoit a se retrage între pădurea Univer= 
sităţei și satul Gulden-Gossa. In acest timp: Macdonald 
cu corpul XI din Liebertwolkvitz atacă! trupele lui 
Klenau, care :se retrage spre Klein-Pâsmau. Suverar 
nii aliați văzând pericolul duce în linie toate rezervele 
de cari dispuneau și mai cere încă lui Schwartzen- 
„Derg să trimită. rezerva generală ce avea pei stânga râ- 
ului Elster. . | 

Către orele 3, Napoleon, execută o șaâziă, pur 
ternică de cavalerie asupra centrului aliaţilor cu cor- 
purile |, IV şi V; de icavalerie şi înaintează! până dincolo 
de satul Giilden-Gossa, dar în acest moment rezervele 
generale trimise de Schwartzenberg: se aruncă] în luptă, 
astfel că Victor este nevoit a părăsi poziţia ce luase
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la 'Auenhay și a se retrag din nou la Wachau. iariMac- 
donald se retrage pe prima sa poziţie ia Liebertwolk- 
witz. Napoleon ine 'mai având trupe disponibile nu mai 
poate interveni. - 
„Spre nord lupta durează toată: ziua: între Blu 

cher şi corpul VI francez (Marmont) care rezistă cu 
înverșunare pe pozițiunile dintre Măckern şi Eustet- 
zseh. | 

Copleșit însă ide superioritatea numerică Marmont 
este nevoit a se retrage către sfârşitul zilei pe malul. 
stâng al râului Partha ” 

A doua zi 17 Octombrie aliaţii nu încearcă nice 
un atac, ca să le sosească! ajutoarele și-și adună forr 
țele toate pe câmpul de bătălie: Napoleon rămâne ne- 
decis toată ziua ide 17, în seara de 17, dă: ordin tuturor. 
corpurilor ca să se retragă dep poziţiile ce ocupau 
şi să strângă cercul în 'jurul oraşului Leipzig iar cor- 
pul IV, să atace și să respingă corpul austriac 'Giu.- 
Hay care se găsiă în față de Lindenau, pentru a deschide 
drumul. spre Lutzen. 

In urma acestor ordine, corpurile franceze se pă- 
sesc în dimineața. de 18 Octombrie grupate astfel c. 
VIII și IX între Dolitz Dissen având înapoi c. IV 
cavalerie, la centru corpul II (Victor); și corp, V car 
valerie ocupa: Probstheyda, iar la stânga c. III si VII 
fac față la est pe linia Melkau-Pansdorf. 

La nord, corpul VI :(Marmont) ocupa Schânfeld! 
In fine, corpul V (Lauriston )garda și corputile | 

şi Il de cavalerie, sunt înapoi de Progstheyda.. 
Aliaţii pornesc atacul la ora 7 dimineața, 
Armata de Bohemia atacă astfel: 
Lastânga, trupele prințului de Hessa, atacă asu- 

pra lui Poniatovski și Augereau cari, sunt nevoiți: ja 
se retrage la  Cunewitz, unde rezistă toată ziua. La 
centru, corpurile lui Witgenstein, Kleist, diviziile prin- 
țului Gorciakoff și garda rusă, înaintează! prin Wal+ 
chau și atacă pozițiunea dela Probstheyda. Trupele 
franceze opun rezistentă astfel că nu pot fi scoase 
din poziţiune. . 

La dreapta, corpul lui Klenau şi Benningsen, 0-
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cupă Holtzhausen și Zuckelhausen, dar nu mai fac 
nici un progres, imulțumindu-se a se întinde spre dreap+ 
ta pentru a da mâna cu prințul de Suedia. 

Spre nord, Blucher reusește să treacă Partha pe 
la Mockau. Ney se retrage și adună corpurile VI (Mar- 
mont) III (Souham) și VII (Reynier) pe linia Stiintz- 
Sellerhausen. Mai la nord: prințul de Suedia trecd pe 
malul stâng al râului Partha pe la Taucha și Grasdorf 
şi se leagă cu coloana Benningsen. La un moment 
dat, Saxonii cari luptau alături de corpul VII francez 
trec ide partea inamicului şi (deschid focul asupra tru- 
pelor franceze, Napoleon sosit aci nu poate să' reme- 
dieze nimic neavând la îndemână nioi o trupă. 

Spre vest Bertrand reușise să respingă pe Giulay 
şi să se îndrepte spre Weisenfeld. Pe toate celelalte 
puncte trupele franceze cedează şi se retrag în apro-. 
pierea imediată a orașului Leipzig. 

Seara sosind, ambele părți încetează lupta rămâ- 
nând pe pozițiunile respective în contact imediat. 

Peste 80.000 oameni morţi şi răniţi acopereau 
câmpul de bătălie. 

Napoleon, care nu se mai gândia la victorie, ci 
numai la retragere eroică, ia în cursul nopței de 18, 
dispozițiuni pentru retragerea peste Elster pe la Lin- 
denau, singurul punct pe unde se mai putea des- 
chide drumul spre Rin. Scurgrerea trupelor pe podul 
dela Lindau se face toată noapteai în mare învălmă- 
şeală și dezordine, dar mu sa putut termina. Alia- 
lii observând retragerea atacă în dimineaţa de_19 din 
toate părțile și ajung! la marginile oraşului. Aci sunt 
ţinuţi în loc de către trupete corpurilor V, VIII, XI 
și restul din VII cari, deși îngrămădite pe. străzile o. 
rașului într'o imare dezordine și panică, fac ultimile 
forțări ca să ţină pe inamio în loc. 

Din nenorocire jun sub-ofițer care se găsiă la ca- 
pul podului, însărcinat a da foc furnalelor, dă foc 
și aruncă podul în aer, când încă corpurile V, VII, 
VIII şi XI erau în Leipzig. 

Trupele corpurilor rămase în oraș sunt nevoite
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să depună armele, afară de o mică parte care arun- 
cându-se în râu plutuse să ajungță ia celalt mal. 

Reynier și Lauriston sunt făcuţi prizonieri. Mac- 

donald și Poniatovski se aruncă călări în Elster, cel 
întâi reușește să ajungtă pe malul opus; Poniatov- . 

ski însă își găseşte sfârşitul în valurile aceștui râu. 

Retragerea armatei îranceze spre Rin. 

Bertrand cu corpul IV. şi Mortier cu două divizii 

din gardă ocupă Weisenfels, asigurând trecerea Sa- 

alei. SE | 
| Napoleon, cu restul armatei sale se îndreaptă în 

ziua de 20 prin Weissentfels spre: Freyburg. De aci 

'Mortier formează ariergarda, iar Bertrand ocupă de= 

fileul Kossen (lângă Auerstaedt), constituind un de 
tașament de flanc, contra unui atac al corpului aus- 

triac Giulay (dir armata: de Bohemia!) care dela Lei- 
pzigi se îndreptase spre Kâssen. Restul armatei lui 

Schwartzenberg! şi armata de nord (prințul de Sue» 

dia) rămân în Leipzig. Blucher urmăreşte spre Frev- 
burg). | 

Corpurile franceze, formând o nesfârșită coloa- 

nă, continuă a se retrage prin Ekartsberg, Buttel- 

stedt, Erfurt, Gota, Einsenach, unde ajungi în ziua 
de 26. Octombrie. 

Schwartzenberg, după două zile de repaos ; pleacă 
din Leipzig prin IDornburg, “Weimar, și ajunge la 
sud de Erfurth. Blucher continuă a: înaintă dela Frey- 
burg; prin 'Luchau, Sâmmerda,  Langeslaza, unde a- 
unge în ziua de! :25 'Octombrie. Prințul de Suedia, cu 
armata de nord, dela Leipzigy fusese trimis în Vestfalia. 

Armata bavareză intră în coaliție și împreună *u 
trupele austriace ce se găsiau pei Inn, formând un 
corp tare de 50—60.000, sub generalul Vrede ia o- 
fensiva prin Anspach, Wurtzburg: asupra liniei de re- 
tragere a lui Napoleon. 

Singlura soluție pentru Napoleon era a-și face drunu 
peste armata inamică! ce apărea în câle. In consecinţă 

+
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Pontinuă marșul în zilele de 28 şi 29. Octombrie, în 
care timp Wrede ajunsese la Hanau, unde luase pro» ziție, 3 | 

In dimineaţa zilei de 30 Octombrie, Macdonald a- 
tiacă antegarda lui Wrede şi o respinge, spre pădurea 
Lamboy,. Napoleon, sosit pe câmpul de luptă. ia dis: 
poziții pentru atacul poziției, care trebuia să fie e- 
xecutat ide resturile corpurile lui Macdonald, Victor 
Şi o idivizie din garda ce sosi cevă /mai în urmă. 

Lupta durează. toată: ziua, cauzându-se mari pier- 
deri bavarezilor, mai cui seamă de tocul unei baterii 
de 50 piese care bătea aripa stângă inamică. Cătrie 
Seară Francezii înaintează pe toată linia: şi aruncă! în 
dezordine pe adversar peste râul Kinzigi. Oraşul Ha- 
nau este evacuat în timpul nopței de; trupele aliate şi 
astfel Napoleon își poate deschide drumul înainte spre 
IMaientza. 

In ziua ide 31 Octombrie Wrede încearcă din: nou! 
să întrerupă îmarșul francezilor dar fără un rezultat, 
Resturile armatei franceze continuă drumul si în ziua 
de 4 Noembrie ajung! la Maientza. 

Aci se termină campania din 1813. 

" Apărarea Rinului dela -1 Noembrie până la 
31 Decembrie 1813. 

Rămășițele armatei franceze ajunse la Meaientza 
sunt trecute pe malul stângi al Rinului. Rinul este îm- 
părțit în trei sectoare: i | 

Sectorul I Rinul inferior dela Arnheim spre Co- 
blentz încredinţat mareşalului Macdonald cu două di- 
vizii din corpul XI şi o divizie di: corpul V (10000 
oameni). | 

Sectoriul 2, Rinul de mijloc, dela Coblentz la Lan- 
dau, mareșalul Marmont, cu corpurile VI și; III, con- 

»stitue întrun singur corp numit VI (total 8.000 oa- 
imeni. 

Sectorul 3-lea (dela Landau la Ball, mareșalul Vic- 
tor cu corpul II (5000 oameni).
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Corpul IV (Bertrand) fu lăsat la Kastel ; pe malul . 
drept al Rinului. | E 

Cavaleria, care ldin 40.000 oameni, rămăsese nu 
mai cu 10.000 de oameni! fu constituită în: 4 corpuri: 
l-iul la Kreutznach, II în comandamentul sectorului 
2-lea, III la Coblentz şi V!-la 'Maientza. 

Rămășițele corpurilor VII, III şi XVI fură adu-. 
nate la Maientza, constitue garnizoana pentru apăra 
rea cetăţei, sub comandamentul generalului Morand. 

La adăpostul acestei apărări, Napoleon pleacă la 
Paris în ziua da 7 Noembrie, unde speră săj iobțină] 
dela poporul său noi sacrificii morale şi materiale, 
pentru a înlătura o catastrofă pentru Franţa. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. Puterile europene au putut să înjghebeze mai 
bine coaliția 6-a grație faptului că! în massele popoa= 
relor amenințate în existenţa lor națională), se năs- 
Kuse conştiinţa facestui pericol precum şi credinţa că 
iNapoleon poate fi învins. 

„_ Sămburele credinţei că „Napoleon poate fi învins 
a fost aruncat în răsboiul din 1812. 

Răsboiul din 1812 poate fi considerat ca primul 
act al dramei în care se petrece căderea lui Napoleoni 
tăzboiul din 1813 constitue actul al doilea, iar cel 
din 1814 actul al treilea, 

2. Se susține de mulți critici militari, că Napoleon 
a făcut concentrările trupelor sale întotdeauna în a- 
fara sferei de acţiune a adversarilor săi, şi că princi- 
piul de a se puteă concentră armatele şi în sfera de nc- 
țiune a adversarilor a tost aplicată pentru prima; oară 
de Moltke în războiul din 1864, 1866 şi 1870. 

lată însă aci o probă citată de maiorul Al Ar- 
ghirescu ldin care se vede că Napoleon a aplicat 'acest 
principiu în 1813. 
i „jâm Wăzut că în urma evenimentelor ce au loc 
la Liitzen, Napoleon trimite pe Ney, cu corpurile III; . 
VII şi apoi V, şi II, ceeace constitue :o masă ile 
80.000 oameni, prin Torgau spre Berlin, iar el se
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îndreaptă cu restul forțelor către Drezda; După ocu- 
parea Drezdei (8 Mai) aliaţii se retrag! șii tocmai la 
16 Mai Napoleon are știri positive că ei s'au ioprit 
la Bautzen, unde au intențiunea să! reziste ; la! această 
dată Ney se găsiă la Lukau, iar (armata principală 
intre Bautzen şi Drezda. In aceste condițiuni concentra- 
rea forțelor se impunea și Napoleon! ia imediate dis- 
poziții în vederea aceasta. Ca punct de concentrare 
însă il se indica mareșalului Ney, un punct inu în 
afara sferei ide acțiune Ja aliaţilor, pentru a se formă 
imai întâi masa şi apoi a debușa asupra lor, ci a se 
indica satul Dresda care se găsia. chiar în spatele po- 
ziției ocupate de aliaţi. Rezultatul dispoziţiunilor luajţe 
ste că în seara zilei de 19 (Mai — Ajunul bătăliei; — 
când Napoleon se găsiă în faţă| de Bautzen, Ney se 
găsiă pe flancul său stâng cu corpul V la Weissig 
şi III la Maukendorf, la 18 şi 25 km., de Bautzen ; fa- 
dică întocmai acei şi situaţie în care se găsiau armatele 
prusiene în seara zilei de 2 Iulie față „de armata 
astriuacă în pozițiuni la Kânnigraetz. Apariţia prin- 
țului regal cu armata II spre; Nedelist și, Horenowes 
pe câmpul de bătălie dela Kânigraetz, ne reamintește 
întocmai apariția lui Ney la Klix pe câmpul de bătălie 
dela Bautzen în seara zilei de 20 'Mai. 
! Astfel fiind, pare că tu greu sar puteă: :susţine 
că Napoleon mu s'a. abătut niciodată dela principiul 
Concentrărei forţelor în afara sferei de acțiune at ina- 
micului și că tocmai cu 53 ani mai, târziu s'a stabilit? 
(posibilitatea facestui fel de concențrare în anumiţe- 
conditiu”. Când împrejurările au cerut ca concen: 
traica să se efectueze astfel, Napoleon astfel ai exe. futat-o ; când însă împrejurările sau schimbat, Na iploleon ma. ezitat a-si concentra forțele chiar îu, inteh riorul spaţiului ocupat de inamic. Evenimentele citate par a confirmă, în total, aceastăi aserțiune”. (op. citat pag. 554--555). Ă 

3. Deși se crede că Napoleon a făcut toate COn-: 
Centrările trupelor sale înafara sferei de acțiune a inamicului, și Că numai Moltke a aplicat, pentru prima: oară, concentrarea pe teritoriul inamic, (1866), totuşi
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dacă privim Bine operaţiunile lui Napoleon dela 12— 
20 Mai, observăm că idela Drezda! la Bautzeny Napa- 
leon: a făcut concenţrarea ichiar în sfera de! acţiune a 
adversarilor. | ” 

Se pioate compară acest principiu de concentrare 
în zona: de acţiune a adversarului; şi cu operaţiunile 
tiomâniler în campania din 1916 în Ardeal. 

4. S'a văzut, până acum, că Napoleon în toate 
Fampaniile sale, pune o dublă grijă pentru alegerea 
bazei de operaţiune și pentru fixarea obiectivului 

Acum, în războiul 'din 1813, Napoleon alege şi or- 
gianizează Elba, în mod ideal, ca; bază de, operaţiune ; 
dar nu poate să facă acelaș lucru în ceeace privește 
obiectivul. (Armata sa ne 'mai fiind aceea din anii 
piecedenț: nici ca număr nici ea suflet, nu puteă- să 
aleagă 'ojbiectivul cel lmai ideal, ci a trebuit :să se 
mulțumească cu un obiectiv care nul cerea niciun risc 
pentiu Napoleon 

Cum se şti:, ideal ar fi fost șă atace armata de 
Bohemia, dar ne putând să o aţace decât pe front 
și ne având putinţa 'săi o fixeze pe loc ca să o lfor- 
teze a primi o. bătălie, operațiunea ar fi fost prea 
riscată pentru armata lui Napoleon, care ar fi putut 
să fie învăluită de armata de nord șir de Silezia în 
cazui când armata de Bohemia san fi retras: continuu 
din faţa lui Napoleon. 

__ Dacă ar fi atacat armata de Silezia printr”ol învăi= 
tuire strategică încăj ar fi fost o concepție ideală, 
dar în asemenea caz Napoleon trebuiă; să schimbe; di-: 
yecţiunea față de baza sa (de operaţiune ceeace âr fi 
înlesnit pe armata de Bohemia săHi tae comunicațiile. 
In 1805 şi 1806 Napolelon a putut să execute o astfel 
de manevră, căci fiind superior în număr a, avut pu- 

tinţa să-și acopere comunicațiile. 
Toate aceste considerațiuni Pau făcut pe Napoleon 

să renunțe la alegerea de obiective ideale şi să se 
mulțumească a trimite trei corpuri de armată spre 
nord ; jar cu restul forțelor, (300.000), să păstreze 
defensiva până ce se wa lămuri situațiunea. - 

5. Primul proect al lui Napoleon, air fi dat rezultate
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decisive, dar cum el se baza pe repeziciune, în exe+ 
cuie, și cum împrejurările se prezentau altfel, „de 
data "aceasta proectul nu a putiut îi pus în valoare 
de Napoleon. !Cu toată activitatea ce se desfăşoară 
pentru organizarea, unei noi arinate, nu se poate ajunge 
ca mtnitățile să fie pata la timp și complectâte cu 
e'fectivele prevăzute, în timp ke aliaţii ridică mai multie 
forţe decât se crezuse că vor puteă avea. Pe de altă 
parte ocuparea Drezdei de către trupele inamice, (27 

„iMartie) și mai cu seamă a orașului Hamburg, (7. 
Martie face şi imai prea punerea în execuție a acer 
stui proect şi atunci Napoleon revine asupra lui ; al- 
cătuind un nou prioect în raport cu noile împrejurări. 

Trecerea prin trei faze a planului de campanie 
a! lui Napoleon, este un exemplu tipic de legtăturra 
care trebuie să existe între Concepfiune şi execuțiune, 
sau, cum am mai putea zice, între Zeorie și pra-dică, 
între ideal și real. 

Nu se poate aplică, întotdeauna, ceeace este justi- 
ficat teoretic, ceeace este ideal, ci trebue să' se ţină 
seamă (de condițiunile reale în care se lucrează, 

„Deși primul proect al lui Napoleonț de a merge 
prin Hawelberg, Stetin spre Vistula nu era întru: 
'uimic mai pre jos, prin îndrăzneală şi frumuseță, 'celos 
«nai bune combinațiuni ale “sale totuși, el revine 
asupra lui ca să'și imărginească combinaţiunile în spa- 
fiul cuprins între Leipzig, Drezda și Beyreut către 
care speră să atragă pe aliați pentru a 'le învălui aripa 
lor dreaptă, executând o imișcare inversă aceleia dela 
lena. Cauza acestei schimbări era lipsa instrumen: 
tului ce-i trebuiă pentru aducerea la îndeplinire ia 
(dojmbinaţiunilor sale și' acest instrument eră armata 
pe care cu toată, activitatea supra omenească ce des 
făşurase, n'o putuse: ridică la efectivul ce speră ; în 
aceste condiţiun: realizarea proectelor sale devine în- 
dloioasă și aceasta, face a dă o altă soluțiune ma 
în conformitate cu împrejurările ce se prezentau. Im- 
prejurările se prezintă însă astfel că această învăluire 
strategică nu poate să aibă loc şi latunci Napoleon re- 
vine şi asupra facestei soluțiuni şi hotărăște a se în-
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truni imai întâi cu armata de Elba şi:apoi'a debuşa spre 
Leipzig! Ştiţi că principiul meu este die a debușă! în 
«nasă, deci în masă 'woli să! trec Saala cu 300.000 oa- 
imeni” scie el lui Eugen cu această! ocazie. 'Odiată 

wceastă debușare executată spre Leipzig „primul - 
biectiv”?, intențiunea lui , Napoleon: eră de a .exe- 
cută din nou o învăluire strategică! înaintând! cu stânga 
să și făcând lo conversiune la dreapta al. cărui rezultat 
ar fi fost de a aruncă armatele aliaților spre frontiera 
Bohemiei. 'Proectul inu reușește întocmai cun fusese 
kionceput şi aici putem observă strânsa, legătură ce! 
există între doncepțiune și execuţiluine. Ori, în acest 
rozboi instrumentul cu care Napoleon își puneă în 
aplicațiune gfenialele sale combiinaţiuni nu mai eră 
cel dela Ulm, Austerlitz și Iena' Armata sa: lăsă mulţi 
de dorit din toate punctele de vedere și în 'Specual 
lipsa cavaleriei, după cum am! văzut, face să -nu poată! 

„lobţine rezultatele ce trebuiă să le obţină în iurma 
wictorii:or dela Lutzen şi , Bautzen. (Maior Al. Ar- 
gihirescu, op. citat, pag. 552—535). | 

6. Bătălia dela Drezda au pierdut”o. aliaţii din 
pauză că mau ținut seaima de cuvântul de ordine ce-și 
inpusese, adică să nu primească nicio bătălie con- 
dusă de Napoleon. 

La vândul lui, Napoleon pentru prima oară ,se 
abate dela principiul că imanevrele pe linii interioare 
se impune a obține victoria; complectă! asupra :unei 
părți și apoi a ataca cealaltă parte. Aci Napoleon atacă 
Şi respinge pe Schwartzenberg; însă! în' loc de al urmări 
pânăla victoria (decisivă, lasă urmărirea grijei lui la 
Câteva trupe ; liar Napoleon după! ce pierde un! itimb 
oarecare la Drezda, se îndreaptă la 3 Septembrie către 
Bautzen apoi la 7 Septembrie revineţ la Drezdal unde 
stăi indecis până la: '20 Septembrie. 

+ lată ce spune iMaiorul Arghirescu asupra acestei 
Chestiuni : | 

Timpul dela 7 la 29 Septembrie, Napoleon îl, 
petrece la (Dresda fărăi să ia mici o resoluţie defi- 
nitivă. In acest interval (de timp, armatele aliăte se 
mișcă şi progresează continuu, In 1806 vedem cuar-
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tierul general al armatelor prusiene perzându-şi tim 
pul în deliberări, discuțiuni şi consideraţiuni de tot 
felul, fără să se poată ajunge la. e înțelegere definitivă 
decât Atunci când Napoleon î îşi terminase vasta sa 'miş- 
care al cărui rezultat, în 'miodi fatal trebuiă ă fie sdra- 
birea desăvârșită a armatelor prusiane. Câtă schim” 
bare de atunci ! In 1813 tabloul ni se înfățișează cu 
ttotul pe dos : el ine aratăj pe Napoleon stând la Dresda 
imp de peste 20 zile în aceiași indecisiune în care 
în 1806 stătea cuartierul general prusian la Erfurt, 
jar pe Bliicher imișcându-se fără întrerupere şi exei- 
cutând prin Kamenz, Wittenberg, o vastă mişcare de 
întoarcere care aveă să pună pe; Napoleon. în aceiași 
situație în care fusese pusă armata! prusiană în 1806 
la Jena şi Auerstadt. Consecințele acestei stări de 
Jucruri trebuiă să fie aceleaşi cari au fost totdeauna 
în asemenea împrejurări. 
; - 7. In prima zi a bătăliei dela Leipzig, deşi Napo- 
leon a obţinut câteva succese tactice, a pierdut însă 
cu desăvârşire lorice avantaj strategic, şi s?a depăr- 
tat, cu totul, de probabilitățile izbândei. Adversarii ; 
din contră, numai prin faptul că] au putut ține în loc 
pe Napoleon, în ziua de 16, au obținut primul ele 
ment necesar victoriei tactice ; iar a doua zi au obţinut 
victoria graţie faptului că Napoleon n'a mai sperat 
să aibă alte ajutoare, pe când aliaţilor le sosiau foarte 
multe ajutoare. 

8. Infrângerile suferite de Napoleon la 1813 au 
avut ca efect imediat slăbirea moralului la tirupele 
aliate cu el, și astfel îl părăsesc saxoni și bavarezii. 
Este o asemănare, de luat în seamă, întrei acest caz 
şi cel din 1918, când, aliaţii Germaniei pierd încrd- 
Herea în succesul final și încep tratative de! pace se 
parată, (Austria) ; far alții, trec de partea adversa 
rilor, cum au făcut bulgarii. 
| 9, Armistițiul primit de Napoleon la lunie după 
campania din vara anului 1813, a fost fata! pentru 
el, căci a adius mari avantagii adversarilor săi. 

Dece a primit Napoleon acest armistițiu o spune 
el în următoarele rânduri: Acest armistițiu opreşte



327 

cursul victoriilor mele. M'am decis, însă, pentru două 
motive: lipsa de cavalerie care mă împiedică de a 
da lovituri mari și atitudinea ostilă a Austriei”?.: Astfel 
se 'exprimă iNapoleon în scrisoarea ce adresează ge» 
neralului Clarke ministru de război la acea epocă. 

Trei ani mai târziu în! insula: S-nt Elena. Napoleon 
scrie cu privire la acest armistițiu: „Am greșit când 
am consimțit la acest armistiţilu, căci dacă aşi fi con- 
tinuat operațiunile cum puteam săi o fac atunci, îm- 
păratul, socrul meu; n'ar fi mai putut luptă contra 
unea”. . 

Peste câteva (decenii Wilson va zice la fek despre 
mreșeala care a făcut'o că a împins comandamentul 
Antantei” să fînchee armistițiul cu Germania 'îna- 
inte ide a se fi obţinut victoria decisivă wreserisă! 
de stiința militară.



” CAPITOLUL x, 

RAZBOIUL DIN 1814.. 

Situaţia politică. 

In acest război se gjăsește exemplul: cel mai; clasice 
«când, deși ldiferitele partide politice şi diferitele av- 
ţiuni secrete alimentate de inamicii din afară, <ăută) 
să separe pe suveran de popor, totuși, geniul națiunei 
“Franceze simbolizat de astădată în Papoleoa, în ve- - 
terariii săi, şi în câțiva oameni: de frunte! ai Franţei, 
:se supune adversarilor” mai întâi şi omenirei mai in 
“urmă, prin supreimui sacrificiu ce face pentru a salvă 
“ongarea Franţei. 

Suveranii coaliţiei lansează celebrul manitest prin 
“care: declară că: „mu fac războiul Franţei ci prepon- 
„iderenței pe care Napoleon a exercitat-o în afară de li- 

:niile imperiului său”. 
Unele 'dintre partidele politice, conduse de bur- 

vgihezi, deși ajutaseră! şi salutaseră cu entusiasm dik- 
“satura lui Napoleon, totuși, văzându-și amenințate a- 
“verile din catiza războaielor continue ale lui Napoleon, 
alimentau curentul ostil contra. lui; iar poporul de 
jos — dieși instinctiv — vedeă în Napoleon pe salva, 
“uorul libertăţii lui, totuși, prea multele sacrificii ce 
făcuse și sărăcia în care se găsiă, îl! puneă în nepu- 
“inţă de a interveni în mod efectiv. 

Blocusulcontinental, câmpiile necultivate, fabr 
pile închise, reţinerile de 25 la sută asupra tuturor: 
deturilor și pensiilor militare și enormele impozite a--
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vluse în situațiunea critică pe cei bogați șiîni mizerie 
pe cei săraci. (Arghirescu, pag. 617). 

Napoleon, însă, care concentrase în el simţirea 
întregului său popor, nu se lasă! doboriît de asemenea 
curente, ci, în ziua când parlamentul se plângeă se 
despotism și de război, el le adresează următoarele 
cuvinte: „Este soare momentul a vorbi de abuz când 
1200.000 de cazaci ameninţă frontierele Franței ? Nu 
este vorba, acum, de libertatea și de siguranța; indi- 
viduală,ci este vorba de indeperidența și libertatea na- 
țională”?. Apoi Idizolvă” parlamentul, hotărăște. bugre- 
tul ca guvernul său să ia măsuri pentru războiul su- 
prem din 1814. 

Cu toate iacestea el nu eră împotriva; păcei, dar 
se:ojpuneă la condițiunile imilitare ce i seicereau. 

Pentru a unu fi acuzat de împotrivire la pace, ostli- 
ditățile fură suspendate după insistența curței de Au- 
stria, care doriă o pace onorabilă pentru Franţa şi - 
Napoleon, garantând în acelaş timp liniştea Europei. 

Toate puterile aliate conveniră la această ideie 
şi începură iegocierile,, la Francfurt pe Main, între 
getii cabinetelor aliate şi Saint-Aignan, în calitate de 
ininistru plenipotenţiar al Franţei. Saint-Aignan, deşi 
nu aveă nicio împuternicire, se însărcinăi a face cunos- 
cut lui Napoleon propunerile aliaţilor şi anuime. : 
Franţa să rămână în limitele sale naturale, adică: Ri- 
nul, Alpii și Pirineii. Când se primi însă la Franc- 
furt răspunsul lui Napoleon, cu propunerile ce ur- 
mav să fie discutate în congres, cabinetele nliate | 
Înfluenţate de anturajul din jurul împăratului Alexan- 
dru, reveniră asupra opiniilor emise anterior și erau 
departe de a mai acordă londițiunile favorabile ce-i 
„feriseră la început. 

Astfel a luat naștere războiul din 1814. 

Forțele adversarilor şi proectele de operaţiuni. 

Franța. Aveă la începutul lui Noembrie, în afară 
ide trupele barate pe Rin, armata de Itâlia (63.000) 
sub prințul Eugeniu care se opune ofensivei austria-
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ilor pe fluviul Adige, şi armatei de Spania, 50.000 
oameni care se opunean înaintea Pirineilor contra lui 
XWelington. 

Pentru a se iopune marei coaliții formată contra 
sa, trebuiă cârmuite aproape din nou, căci diri toi ce 
alvusese Franţa ca forță armată, nu mai rămăsese, 
afară de cele arătate mai sus, decât depozitele din in- | 
iterior cari erau aproape lipsite de oameni și cadre. 

Napoleon iobţine dela senat, ridicarea a 160.000 
ioameni aparținând claselor 1808—1814. Mai obține 
prin fanticipaţie 150.000 loameni din clasa anului 1815 
și 300.000 (din alte, clase mai vechi ceeace ar fi fă- 
cut, în total, peste 600.009 oameni. 

La prima midicare care se făcu UŞor, s'a :pututi 
adună imediat, peste 100.000 oameni, întrebuințați 
pentru complectarea lorpurilor de pe Rin, parte _tri- 
ași spre mord, şi parte 'destinați a complectă trupele 
din Italia, A doua ridicare însă! a recruților. din clasa 
1815, mici la finele războiului din 1814, nui era ter- 
iminată. A treia ridicare a claselor mai vechi/ care co- 
prindea ultimii 'oameni valizi ce mai rămăseseră ca, 
susținători ai familiilor, merse cu mult mai greu. 
asttel că din 300.000 oameni nu răspunseră la khe- 
mare decât 63.000. 

Echiparea și (înzestrarea cu cele necesare mergieă 
imai greu din cauza lipsei de depozite şi a trizei finan- 
Ciare care nu permiteau aprovizionări mari — oa- 
imenii erau echipați pe rând şi trimiși la destinațiu- 
nea lor, - 

Pentru fintâmpinarea primelor chelteuli, Napoleon 
a dat 63 milioane franci economişiţi din lista: sa ci- 
vilă, iar pentru rest, s'a recurs la sporigea :mpozi- 
telor directe şi indirecte, care a produs o nemulțumire 
gienerală în întreaga Franţă. 

Cu toate aceste greutăţi, după o muncă și energie 
fără seamăn, desfășurată în lunile Noembrie şi De- 
Cembrie, efectivul total al armatei franceze putu să 
fie ridicat la peste 74.000 loameni echipați, armaţi, și instruiți, grupaţi în: 5 fcorpluri de armată şi4' de ca- 
valerie, şi anume: 

———
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__ Corpul II (Victor), corpul IV (Morand), corpul 

V (Sebastiani), corpul VI (Marmont), corpul XI (Mac- 

donald), garda (Ney) şi corpurile I, II, III, V de 

" pavalerie (corpul III cavalerie a fost desființat. în 
țuna Febrarieu 1814 formându-se în loc corpul VI) 

Aliații. Măriră efectivul lor prin noi ridicări de 
oameni executate în Prusia, prin alipirea; trupelor mi- 
pelor state (din confederația Rinului, cum și prin a- 
iutoarele ce isosiau din Rusia. La data reînceperei 'osti- 
lităților, efectivul -tuturor forțelor se ridică la peste. 

„450.000 ioameni, împărţiţi în trei armate, și anume : 

Armata de Boemia. țSchwartzenbergi). Compusă 
din corpurile I, II şi III austriace, corpul IV Wiir- 
tembergez, corpul V austro-bavarez, corpul VI rus ; 
doua divizii (independente austriace, rezervele austri: 
ace compuse [din alte patru divizii, garda şt rezervele 
ruse, cazacii ruși. Total 186.852 şi 628 tunuri. 

Armata 'de Silezia (Blucher). Compusă din cor- 
purile 1 şi II prusian și încă (două corpuri ruse. Total 
97.111 oameni și 432 tunuri, din care a. trecut Rinul 
mumai 65.000 ; ceilalți fiind detaşaţi în corpurile lui 
Kleist și Langeron. 

Armata de nord. (Bernadotte). Compusă din cor. 
pul III prusian, (Bulow), corpul rus (Witzingerode) ; 
Korpul II federal (Ducele de Brunswick), corpul III 
federal (Ducele (de Saxa Weimar), corpul general conte 
WWalmoden, corpul milițieni neerlandezi Prinţul d'O- 
range, corpul englez general Grahan, corpul suedez  . 
general Stedingk. Total general 172.000 oameni, cu 
442 tunuri. 

Armata de nord, se gtăsește spre Danemarca, astfel 
că efectivul armatelor aliate cari intră în Franţa, se 
teiduce la 265.000 oameni, din care trebuie (să %e 
scadă corpul lui Kleist trimis dela început în: Olanda, 
mai tirziu ia parte la! operațiunile depe teatrul principal 
din Franţa, atât acest din urmă corp, cât şi corpurile lui 
Bulow şi Witzingierode din armata de; nord, cari vor 
intră în compunerea armatei de Silezia. 

In ceeace privește planul de operațiune al ali- 
aţilor, după imulte discuțiuni între planul prusian care
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voiă ofensiva într'o miassă; asupra Parisului prin Ma- 
iientza-Metz, și fintre planul lui Schwarttzenbergi care 
propuneă ofensiva pe două direcțiuni, s'a adoptat 
planul acestor din urmă și anume: Blucher cu ar- 
imata de Silezia, să! treacă Rinul pela Maientzăi și să 
înainteze direct spre vest, atacând de front armata 
franceză, iar Schwartzenberg, cu armata de Boemia , 
să treacă 'Rinul pe la Bal, de unde, 'traversând Elveția 
să intre în Franţa şi să! continue înaintarea! prin Lanr 
gres, pe valea Marnei spre Paris, întorcând astfel 
pe la sud forțele de cari "mai dispuncă': Napoleon și 
a căror atențiune trebuiă să fie atrasă spre nord şi 
est de către Blucher. Armata de nord: să'ocupe Olanda, 
gătre care ar fi atras încă! o parte din forțele armatei 
franceze. Această din urmă armată fusese trimisă în 
Westfalia după bătălia dela Leipzig. 

Conform proectului adoptat, armata de Boemia 
la 10 Decembrie se pune în; marș urcând malul drept 
al Rinuiui paiii Karlsruhe, Otcnburg) Fr "reiburg spre 
Bal, în timp ce armata de Silezia începe; să se concen- 
treze între Maientza şi Coblent7. 

Napoleon care pierdu inițiativa mişcărilor, 'din 
pauza inferiorității numerice, adoptă următorul plan: 

| Cu doua divizii și oamenii de prin garnizoanele 
de nord, (15.000), să ocupe Belgia și să' țină în loc 
armata de nord; cu corpul | cavalerie și corpul lui 
Macdonald să amenințe flancul drept al lui Blucher 
după care, la mevoe, să se retragă spre Paris; în fine ; 
trei corpuri de armată să reziste şi să] dispute inamit 
cului terenul pas cu pas, după care să) se retragă spre 
Paris, unde întrunindu-se cu vreo 60 mii oameni! ce 
urmau să fie adunajţi în acest timp, (total 120.000) ; 
să! dea o bătălie decisivă cu mulți sorţi de reușşităi 
având în vedere slabirea succesivă! a forțelor inamice 
în timpul înaintărei lor spre Paris. 

Trecerea Rinului. 

„Armată de Boemia se găseă la 20 Decembrie con- 
centrată pe iRinul de sus, iar armata! de Silesia se găsiă 
concentraţă între Darmstadt, Castel șiErfurt,
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Armata de Boemia începe trecerea Rinului! la 21 
Decembrie pe7 woloane prin următoarele patru. puncte : 
Bal, Schafhuse, Laufenburg) şi Fort-Louis,. 

Armata (de Silesia, se concentrează pe Rin până. la 
31 Decembrie în zona 'Manhaim, Kaub, Coblentz ; iar la 
1 Ianuarie 1814 începe trecerea pie următoarele! krei 
puncte : la stânga Saken trece pe la Manheim, la centiru 
York urmat de Langreron, trece pe la Kaub, “la dreapta 
S-nt Priest, pe ia Coblentz. Trecerea! se execută: fără 
nici 0 (dificultate, neîntâmplându-se idecât la Kaub o 
slabă rezistență din partea trupelor franceze. | 

Csorpurile franceze de pe Rin găsindu.se în im- 
plosibilitate de a opune o rezistență serioasă! se .retragre 
pentru a se întruni mai înapoi. 

In ultimile zile din Decembrie şi în cursul! lunei 
[anuarie, armata de Boemia înaintează către vest, însă 
cu prea multă prudență faţă de puţina rezistență a 
porpurilor franceze. | 

Inaintarea se face pe coloane separare cum sta ttre- 
cut și Rinul, și anume ” 

Antegarda, în două coloane, din care una prin 
Aaar, Balsthal, Soleur, Sarbergy, Freiburg, Moudon 
cu însărcinarea de a ocupa și Gehnua cu fun detașament 
sar a doua, prin Neuchatel, Morteau, Pontarlier „Ia 
Besangon, cu însărcinare: de a face asediul acestei 
cetăți. 

Aripa stângă prin Aarau, Aarburg, Berna, Neu- 
chatel, Brienne, unde se desparte în două coloane 
prin Baume-les-Dames, iMontbozon şi Vesoul, în urma 
corpului III, spre Langres; iar-a Il-a” coloană| prin 
Salin, Dole; la Auxonne şi Chatilloin-sur Seine 

Rezervele austriace, prin Berna, Neuchatel ; Pon- 
tarlier spre Besangon, unde împreună cu corpul II, 
trebuiă să formeze corpul de asediu a acestei cetății. 

Centrul, prin Saint-Braix, Delle, Vesoul, spre 
dang'res. | 

Aripa dreaptă, după ce asediază cetăţile Huningue 
şi Belfort, în primele zile după! trecerea Rinului, se 
îndreaztă spre Colmar, Saint-Dic; Rambervillers spre 
Mierrecourt.
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i Extrema dreaptă, trece Rinul, în zilele de 1 Şi 
2 Ianuarie, execută învestirea cetăților Stirasburg și 
Kehl și rămâne pe loc până la 13 Ianuarie, după care; 
se îndreaptă prin Haugenau, Phalsburg spre Nancy, 

» Din armata de Silesia, numai corpurile lui York 
şi Saken trec Rinul în primele zile ale! lunei Ianuarie. 
Cu aceste idouă' corpuri Blucher ia. ofensiva înaintând 
spre vest către Mossela unde York rămâne să] înves- 
fească cetățile |Metz, Thionville şi Luxemburg, până 
la sosirea corpului Kleist. 

In acest timp: Saken înaintează prin Keiserslautern, 
Deux-ponts la Nancy tunde ajungre pe la 16 Ianuarie, 
De aci 'Blucher cu acest corp, întărit cul o parte din 
porpul lui Langereau, se îndreaptă! la 21 lanuarie“prin 
(Tail, Joinville, Dommartin, Brienne în valea râului 
Aube ku iintențiunea (de a se întriuni cu Schwa rtzenbergr. 

Corpurile franceze foarte slab întărite cu efectlive 
ce sosiau succesiv se retrag căutând! să se întrunească 
în interior. In timpul retragierei au avut! loc) oarecare 
angajamente cu coloanele inamice, însă fără urmări 
serioase. 
„În Seara zilei de 25 Ianuarie, când Napoleon: a- 
junge la (Chalons-sur+Marne, situatiunea ambelor părți 
este următoarea , 

Francezii. Corpul VI (Marmont), corpul II (Vic- 
tor), Garda (Mey), concestraţi la Vitry-le- Francois 
formând un grup: de 19.000 infanterie, 6.000 cavalerie 
si 120 guri de foc. 

O diviz'e de rezervă (6.000 oameni), la Arcys-sur» 
Auhe. 

Mortier dispunând de aproape 15.000 oameni (cu întăririle ce primeşte), în retragere către Troyes. 
La nord, IMacdonald cu corpurile XI și VI de ar- 

mată şi Îl și III de cavalerie, la 'Măzier.:s venind des: 
pic Maestrich. 

Aliații. Armata ide Boemia, Corpul II şi „re- yervele austriace la Dijon constituind o armaţă aparte însărcinată cu operațiunile din valea râurilor Saone şi Rhone.
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Corpul I, (Colloredo), în apropiere de Charillon 
Minând legătura cu corpul II. - | 

Corpul III, ((Giulay), la Bar-sur-Aube în con- 
tact cu trupele mareșalului Martier. In urma luiț eșe- 

Tonându-se până la Langres se găsiau corpul IV: (prinţ 
regal de 'Wurtenberg,) garda cu rezervele ruse și pru- 
sene sub Barclay de Tolli şi corpul V; (Wrede) înttrie 
Neutehateau și Clefmont. | 

Corpul VI (Witgrenstein) la Nancy. . 
Armata de Silesia. Blucher cu corpurile lui. Saken 

şi Langeron, dela Saint-Digzier, se îndreaptă! spre Vitry ; 
iar Vor, după ce lăsase câteva. detașamente de obser- 
vaţie în jurul cetăților ce le învestise, pornesc cu gro-. 
sul trupelor prin Bar-le-Duc spre Vitry. 

Bătălia dela Rothiere. 

Napoleon, ajuns la Chalons, află că Schwartzen- 
berng, se găsește spre Bar- sur Aube, iar; Blucher la Saint 
Dizier, se hotărăște a, se aruncă asupra lui, Blucher. 

In ziua de 27 corpurile de armată, Victor, Marmont 
şi Ney, sunt îndreptate dela Vitky spre Saint-Dizier. 
In acest timp însă Blucher fiind! informat asupra pre- 
zenţei trupelor franceze la Vitry, lasă! în acest punct 
detașalmentul generalului Landskoi, iar el cu grosul 
forţelor (corpul 'lui Saken şi o parte dim(a lui Langeron, 
aproximativ '25.000 'oameni) se îndreaptă prin Dom- 
martin spre valea râului Aube, pentru a se întruni 
cu Schwartzenbergi. Napoleon ajunge la Saint-Dizier 
în ziua de 27, însă| (nt glăseşte decât detașamentul lui 
Landskoi pe care-l aruncă cu ușurință! și ocupă orașșl= 
„ La'28INoembrie, Napoleon lasă pe Marmont la! Sa- 
int-Dizier, iar corpurile lui Ney, Victor şi acel. al grer- 
neralul Lefebvre-Desnoettes care sosise cu vre'o 3.000 
cavalerie şi 3.000 infanterie se îndreaptă! spre Aube, 
In acelaş timp! dăj ordin lui Mortier, care 'se găsiă spre 
Troyes, să vină spre Arcys.Acest 'ordin' căzând însă 
în mâna lui Blucher, el se hotărăşte a: rămâne la Brir 
enne unde Blucher eră bătut în ziua de 20 și nevoţi
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să se retragă spre sud către; Trannes, urmărit până 
în apropiere de Rothiere Si 

Napoleon nu poate urmări, deoarece Blucher, prin 
retragerea spre 'Ţrannes, stabileşte comunicațiunea cu 
Schwartzenberg. | 

Dela 29 la 3 Ianuarie Napoleon continuă a-și! în: 
tălri poziția ce luase înaintea localităţei Brienne dela 
Dienville sur Aube be care: se sprijinea dreapta până la 
Morvilliers care formă stânga poziţiei. Blucher care 
se găsiă pre , Trannes nu face nici o mișcare, aș- 
teptând ajutoarele dela Schwartzenberg: care îndrep- 
tase dejă în această parte corpurile | (Colloredo). 
III (Giulay), IV ((Wurtenberg) și V (Wrede). 

La 1 Februarie, Napoleon, văzând că Blucher nu 
atacă' și fiind informat în acelaşi timp că; Colloredo a 
apărut spre Vandoeuvre, hotărăște să se reilragă prin 
'Uesmont spre Troyes, în intențiunea de a se ântruni cu 
iMortier, dar mișcarea de retragere nu se mai, puteă 
execută fără să fi avut consecinței dezastruoase și în 
consecință Napoleon se hotărăște a se opri şi, primi 
atacul aliaţilor. | . 

Trupele franceze ocupau pozițiunea astfel: 
La dreapta, o divizie de rezervă, (Dufour), pe 

râul Aube la Dienville și una( detaşată: din: corpul lui 
Marmont, (Ricard), sub comanda generalului Gărard. 

Centrul, ocupat «ie trupere mareșalului Vicior, cari 
ocupau Rethiere şi tot spațiul până laGiberie. 

Stânga, sprijinită pe satul Morvilliers, eră ocu- 
pată de către Marmont care fusese chemati dela S-nt 
Dizier (o singură; idivizie, Langrange). Trei divizii 
din gardă sub Ney și toată cavaleria sub Grouchy, 
formau rezerva gienerală! înapoia centrulu pozițiunei, 
vespectiv la Beugnă şi între Rothiere şi satul „„Petif- 
Mesni!””, și între acest sat și pădurea Ajou. 

Sacken înaintează în două coloane spre Rothiăre 
sub protecția unei puternice baterii aşezată călare pe 
Şosea. Corpul II francez, (Victor) rezistă] cu înverșu- 
nare. O șarjă a cavaleriei franceze este respinsă ide îin- 
fanteria inamică (ajutată ide cavaleriă rusă. care atâăcă 
tu succes pe cea: franceză luându-i cele patru, baterii 
de artilerie de cari dispunea.
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Giulay, (corp. III austriac), venind despre Tranne 
atacă (dreapta franceză ocupă podul dela Unienville 
Şi înaintează în două coloane pe ambele maluri -ale 
râului Aube către Dienville, cu intențiunea de a: în- 
vălui dreapta pozițiunei franceze. Generalul Gerard, 
rezistă astfel că situaţia în această: pârte rămâne ne- 
Klecisă până către orele 6 seara. 

Prinţul regal de Wurtenberg: venind despre Maison 
şi Fresnay peste înălțimile Eclarce, traversează pădu- 
durea Beaulieau şi ese în. fața! satului Giberie, ocupat 
de trei batalioane din trupele mareșalului: Victor pe 
care le respinge, dar. după ce primesc ajutoare moi, 
ele revin la atac şi reuşesc a reluă, din mâna Wurten; 
bergezilor cea imai imare parte din sat. 

Corpul V Bavarez (Wrede) venind rin Soulai- 
mes, apare înaintea trupelor lui Marmont care, după 
«e părăsise această localitate, ocupă spațiul dintre Cha- 
jmesnil şi |Morvilliers. Atacate cu înverșunare de Bava- 
rezi, trupele franceze sunt respinse din Morvilliers şi 
apoi din Chaumesnil fiind nevoite a. se retraga în pă- 
durea Ajou către orele 5 seara. Blucher și prințul 
de Wurtenberg reînoesc atacurile de front si Treușe:=, 
cel iintâi a intră în Rothiere iar cel al doilea a -.-- 
cupa Giberie. În această situație Napoleon ăra-. î 
trupele cari le mai aveă la dispoziție ta să: reocupe 
“haumesnil spre a-și asigură linia de retragere ; luptă 
Klurează până la finele zilei fără însă să poată reuşi 
a reocupa satul. O ultimă storțare: făcută către; orele 
8 seara spre GChaumesiiil şi Rothiăre acopera retră- 
gerea Francezilor spre Brienne, retragerea care se &- 
cută în 'ordine deoarece aliații opresc urmărirea pe 
câimpul de bătălie. 

Napoleon lupta aci cu 32.000 oaimeni contra 123 

de mii 
“La 2 "Februarie, Napoleon, continuă' retragjarea 

prin Lesmont unde este lăsat Marmont! cu însărcinarea 
de a acoperi podul de pe Aube. In „ziua următoare 
el ajunge prin Pinev la Troyes şi se unește cu 
aortier care idispuneă de aproape 15.000 oâmeni ceea
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ce face un total de 45.000 cu cari Napoleon puteă să 
iopereze în această! parte. Marmont urmărit de corpul 
W bavarez ajunge la Arcys-sur-Aube, unde se oprep 
ste deocamdată. 

Operațiunile de cinci zile ale lui Napoleon contra armatei 

de Silesia (Blucher ). 

Intre 2—8 (Februarie Napoleon rămâne la Troyes 
şi Nogent-sur-Seine așteptând să se pronunțe noile 
mişcări ale aliaţilor. 

La 8 iFebruarie situaţia trupelor franceze este 
următoarea : | 

Napoleon, cu iMortier cu două (divizii din vechea 
gardă, corpul Il (Victor), două divizii de rezervă (Ge- 
vard și Hamelinaye) şi Ney cu alte două divizii din 
tânăra gardă, la Nogent-sur-Seine. 
„_ Oudinot cu o divizie din gardă şi parte din tru- 
pele venite din Spania constituind corpul Vii de ar- 
mată, ajunsese la Provins. Marmont la Sezanne ; iar 
Macdonald la Ferte (9 Februarie). 

Mareșalul Marmont ţine legătura între valea 
Senei şi a Marnei. 

In acest timp aliații iau hotărârea de a înaiintă 
asupra Parisului în două mase cari! să urmeze paralel 
yăile râului Sena și Marna, și anume: , 

Blucher, cu corpul lui Sacken, compus din corpu- 
vile 5 şi 9 ruse să se întrunească: spre Châlor, cu York 
şi cu restul din corpurile Langeron și Klaist cari 
fuseseră lăsaţi în: urmă la Maientza și Erfucth, șă 
alunge pe Macdonald și să înainteze apoi pe valea 
'Mar-ei 'iirect spre Paris. Schwartzenbergj cu armata 
de _oremia să înainteze prin Troyes către acelaș obiec- 
4: . urmărind pas cu pas pe Napoleon. Corpul VE 
(iv itpienstein) să. fțină legătura între ambele armate. 

Napoleon, fiind informat asupra 'direcțiunei luate 
te armatele aliate, se decide a, trece din valea Senei în 
valea Marnei şi a se aruncă âsuprâ armătei de Sileeia
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după care să se întoarcă din nou contra lui Schwar- 
tzenbelrg. | | 

In acest scop, armata franceză fu împărțită în trei 
grupe-şi anume: una sub comanda directă a lui Na- 
poleon constituită din corpul VI (Marmont), corpul 
de gardă a lui iMortier, acel a lui Ney, cavaleria gar- 
dei și I-iul corp de cavalerie (total 30.000 oameni) 
să opereze contra lui Blucher;. a doua grupă 'care- 
ftăimânea în valea Senei contra luii Schwartzenberg) era . 
Gonstituită din corpul II (Victor), corpul: VII (Ou- 
dinot) prezentârd un efectiv de aproape 25.000 wa- 
imeni. În fine la stânga, mareșalul Macdonald se 
giăsiă în valea Marnei: cu 14.000 oameni, constituind 
dorpurile V şi XI de armată. . 

La această dată, situația armaâtei de Silesia, în 
imarşul ei spre Paris, eră următoarea : 

Corpul lui York, (dreapta), la Château-Thiery ur- 
mărind pe Macdonald care se retrăsese spre lay Fertă- 
Sous- Jouarre. 

| Sacken, (centrul), se opreşte la Montmirail de 
tunde trimite numai antegarda, (a douazi).; spre la 
Fertă pe urma lui Macdonald, 

In urma Centrului Kleist şi Kapsevici se concen- 
trează respectiv la Bergtres și Vertus. 

Corpul rus Alzuvief la Champaubert. 
In dimineaţa zilei de 10 Februarie, Napoleon 

pleacă din Sezanne şi se îndreaptă spre Champaunert 
având korpul lui Marmont înainte, după care urmă !"2y 
şi japoi 'Mortier. 

Către orele 9 dimineaţa Marmont ajunge în fața 
satului Baye pe care generalul Alzuvief îl ocupase 
cu o antegardă de 4 regimente de infanterie. 

Atacată de (Marmont, această antegârdă este bă- 
tută și aruncată spre Champaubert, unide se găsiă igro- 
sul corpului care la rândul său este atacat, bătut: 
şi ldistrus aproape în totalitate. Ceeace mâi rămâne din 
“acest corp, în cea mai mare dezordine, se aruncă spre 
mord, sperând să se polată retralga către Epernay. 

n seara ide 10, Napoleon trimite pe Nansouty
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“cu diviziile de cavalerie din gardă: spre Montmirail, 
câtre care se îndreaptă şi el a douazi. Mărmont cu o; 
diviziei nfanterie (Lagrange) și un corp cavalerie, 
este trimis la Etoges, având însărcinarea a face faţă 
şi ţine în loc pe Blucher în cazul când iacesta ar luă 
ofensiva spre a veni în ajutorul' lui Sacken. 

Bătălia dela Montmirail. 

Blucher, fiinid informat despre” cele petrecute ia 
'Champaubert, chiamă din nou spre Bergeres pe Kleist 
şi Kapsevici care abia ajunseră la Fere-Chămpenoise. 
York primeşte ordine să se ţină la Château-Thiery 
gata de a se pune în marș, fie spre'Montmirail, fie spre 
Vertus, iar Sacken, chiar în cursul nopței de 10 ; pleacă 
din La Fertă pentru a reveni la Montmirail. 

In acest timp, generalul Nansouty ajunse la Mont- 
imirail şi ocupase localitatea. A douazi dimineața (că- 
tre orele 10), soseşi și Napoleon cu divizia Ricard, 
țraversează 'Montmirail, se desfășură înainte şi ocupă 
batul Marchais, dispunând divizia Ricard, în acest sat 
iar cavaleria la dreâptă călâe pe drumul mare. 
Sacken găsind Montmirail ocupat, se hotărăşte să atace 
pentru a ocupă cu orice preț această localitate. E1 des- 
fășură corpul VI de Infanterie rus (Serbatof) pe 

două linii la sud de drumul mare, între Haute.Epime 
şi Vandiere, având la stânga (nord de La:Hute-Epine) 
toată cavaleria. York fusese anunțat de Sacken asupra 
«nișcărei sale și invitat în acelaș timp a?i veni în ajutor. 

Lupta se angajează în jurul satului  Marchais. 
Divizia Ricard rezistă cu înverșunare tuturor atacurilor 
ruşilor; satul este luat și reluat de mai multe ori, 
până la orele 2 după amiazi, când începe, să sosească 
pe câmpul de bătălie și grosul trupelor frauceze care 
veniă din urmă, odată cu primele trupe prusiene ale 
lui York care veniau despre Château-Thiery. Napoleon 
trimite pe 'Mortier cu o divizie din gardă spre Fonte- 
nelle pentru a ţine în loc aceste trupe și aruncă pe 
Ney cu divizia Friamt asupra stângiei ruşilor pentru. 
a-i separă de prusieni şi a-i aruncă în o direzțiune o»
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Dusă. In acelaş timp Ricard primeşte ordin a părăsi 
satul Marchais și a se retrage înapoi. Ruşii, încu-+ 
rajaţi de această retragere, înaintează cu aripa lom 
dreaptă, Folosindu-se de această împrejuratre, Ney se 
aruncă asupbra stângei liniei ruse și ocupă satul Haute- 
'pine, în care timp Nansouty, cu cavaleria se rabat 
brusc la stânga asupra trupelor ruse, cari trecuseră 
peEpine-aux-Bois, le şarjează şi le împrăştie în toate 
direcțiunile. Sacken având aripa dreaptă învăluită se 
retrage în grabă, favorizat de întunericul nopţei. 

Trupele lui York, ţinute în loc spre Fontenelle 
de către Mortier, se retrag şi ele la rândul lor spre 
Château-Thiery. 

In această bătălie rușii pierd peste 3000  oa- 
neni morți, 800 prizonieri, 26 tunuri și 200 chesoane. 

După părăsirea câmpului de bătălie Sacken sa 
ă a se retrage pe întrunește cu York cu care continui 

drumul mare spre Château-Thiery. 
A doua zi, 12 Februardie, Napoleon se pune în 

marș cu toate trupele pe urma celor două corpuri ina 
mice, pe tare le urmărește de aproape până la Châ- 
teau-Thiery, unde atacate din nou, cu mari greutăți şi 
"nulte perderi pot să treacă pe malul drept al Marnei 
distrugând podul în urma lor. In ziua următoare, (3 
Februarie, Saken și York continuă a se rettrage fără 
întrerupere spre Soisson. 

Blucher fiind incunoștiințat de cele ce avuseseră 
loc la :Montmirail şi de retragerea lui York și Sackern 
spre Château-Thiery, pronunță mişcarea ofensivă spre 
Etoges în ziua de 13 Februatie. Marmont după 0 slabă 
rezistență se retrage în ordine până la Vauchamps, 
unde ajunge în seara acestei zile şi se oprește fiind, 
întărit cu divizia Ricard trimisă de Napoleon, din ţli- 
mineața de 13 Februarie. - a 

Napoleon fiind informat în noaptea de 13/14 des- 
pre ofensiva lui Blucher, lasăi pe Mortier cu o divizie 
din gardă să continue urmărirea, lui York şi Sackien 
“pre Soisson, iar el cu restul trupelor se  întoairca 
chiar în acea noapte spre Montmirail, In dimineața zilei A+ 14, Napoleon găsește pe mareșalul Marmont
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care se oprise și luase pozițieei pentru a: face faţă âta- 
vului lui Blucher. | 

„In a:cest moment antegarda lui Blucher debuşă 
din Vauchaimps, fdar focul artileriei franceze, o for- 
țează să dea înapoi şi să reintre în' sat. Marmont a- 
runcă divizia (Ricard asupra satului: Văuchămps unde 
o luptă 'crâncenă se încinge cu divizia Zeiten ;care 
venise în ajutorul antegardei ce se retrăsese în satt, 
venise în ajutorul antegiardei: ce se retrăsese în' sat. 
In acest timp Napoleon trimite pe gieneralul Grouchy 
cu cavaleria asupra ăripei stângi inamice, ir divizia 
de infanterie Lagţrange asupra celei drepte; aceste 
trupe reușesc. să învăluie ambele aripi ale liniei ina- 
mice şi, să-i cadă în spate între Champaubert şi E- 
togies. Blucher se giăsește aproaple înconjurat și mu- 
mai cu mare greutate reușeşte să-şi facă drunr prin 

„mijlocul trupelor franceze, urmărit și hârtuit con- 
tinuu până la Etogies, 

Prima serie de operaţiuni a lui Napoleon contra 
armatei de Boemia ( Schwartzenberg). 

Armata de Boemia se găsește la Troyes. La 4 
Februarie află Schwartzenberg! despre evenimentele 
Hele Champaubert. Imediat întreaga armată de Bo- 
eimia se pune în marș în două coloane: dreapta: din 
corpurile V (Wrede) şi VI, (Witgrenstein), spre No- 
gent, iar stânga din corpurile IV, (prinț regal: de Wur- 
tenberg)), III (Giulay) și I (Colloredo) spre Sens. 

Coloana din dreapta atacă și ocupă Nogent. Mă- 
keșalul Victor se retrage spre Provins de unda împre- 
ună: cu Oudinot continuă să se retragă până, [a Nan- 
gis unde se opresc şi iau din nou pozițiune ; aci rămân 
până în ziua de 14 Februarie când se îndreptează spre 
Guignes pentru a se întruni cu Macdonald care veniă 
despre Meaux. 

Coloana din stânga, având corpul IV în cap, în 
aceași zi ocupă! Sens. De aci ambele coloane continuă! 
marșul spre Paris. 

Armata ide Boemia, neavând' mari obstacole de
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învins înaintase pînă pe linia Nangis-Fontâinebleau 
până la 14:Februarie, de unde ameninţă direct Parisul. 

In după amiaza zirei de 14 Februarie, Napoleon 
fiind informat asupra celor ce se petreceau în; valea 
Senei şi văzând proporţia ce luase pericolul în acea- 
stă parte, îşi propune -a se. abate asupra armatei 
de Boemia cu speranţa! de a o surprinde în (marș și â: 
obţine aceleaşi rezultate ca și asupra armatei de Si- 
llesia, 

La 15 -Februarie diviziile de gardă, divizia de in- 
fanterie Leval şi cavaleria de care dispunea Napoleon 
se pun în marș spre Lai Ferte-sous-Jouarre. Marmont, 
Cu corpul VI, este lăsat în fața lui Blucher având însări- 
cimare de a ține loc armată de Silesiă şi a-i întârziă 
marșul spre Paris. 

In ziua de 16 Februarie, corpurile II (Victor) 
și VII (Oudinot) se retrag! la Guignes împinşi fiind'de 
antegardele corpurilor V (de Wrede) și VI (Witgen- 
stein) din armata de Boemia. Adouazi 17 Februarie 
Napoleon sosind la Gmighnes ia imediat poziții înj ve- 
flerea unei ofensive asupra coloanelor inamice ce avea 
în față. Corpul II, cu 2 divizii de rezervă sub gene- 
valui Gerard şi susținut la stânga de Kelerman cul 
o divizie ide cavalerie şi o divizie din corpul (V, iar 
la dreapta de o divizie din corpul V. se îndreaptă spre 
Nagiis. In urma lor sosește corpul VII (Oudinot) și cor- 
pul XI idela Meaux. Divizia Leval și garda trebuiau 
Bă sosească şi să ia (poziţie înainte de Guignes. La 
dreapta diviziile de gârdă organizate la Paris sub 

„generalii Charpantier şi Boyer, fură îndreptate dela 
Esson spre Fontainebleau având a acoperi Parisul 
pe drumurile de pe stânga Senei. Ney fusese trimis 
din ajun spre Chaumes. Pajol, dela Melun: este îndrep- 
tat spre :'Montereau. 

Schwartzenberg; dă ordine tuturor corpurilor să 
se retragță înapoia Senei. Singură anțegarda corpului 
VI, care se gfăsiă la 'Nangis, neavând: timp să se retragă 
este atacată înainte de Mormant și complect bătută «de 
generalul Gerard. Dela Mormant marșul se continuă 
spre Nangis respingând: cele din urmă: trupe ale - lui 
Witgrenstein de pe această direcțiune.
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Dela Nangis, Oudinot (corpul VII ) este îndreptat 
prin Provins spre Nogent; Macdonald (corpul XI) 
prin Donnemarie spre Bray, iar Victor (corpul II), 
cu diviziile Gerard, prin: Villeneuve cu însărcinarea 
de a ajunge cu orice preţ şi a ocupa 'Monterreau chiar 
in seara acelei zile. Garda, care venise în trăsuri 
dela Montmiraii, fiind obosită” peste măsură, rămâne 
Kleocamdată la Nangiis, urmând a se îndrepta apoi 
spra Montereau. 

Victor întâlnește şi atacă divizia bavareză Lamote 
corpul V, de Wrede) -în poziţie la Valjouan. 

Bavarezii rezistă câteva ore, idar în cele din urmă 
sunt nevoiți a se retrage spre Donnemarie.. 

Macdonald se opreşte în apropiere de Donne- 
marie. 

Napoleon, fiind linforimat, în cursul nopței de ne- 
executarea întocmai a prescripțiunilor sale, ordonă din 
nou mareșalului Victor să ocupe trecerile de pe Sena. 
Victor execută imediat şi în dimineaţa de 18 Februarie 
"ajunge la Surville în față de Montereau, care însă eră 
ocupat de 19 batalioane, 21 escadroane şi 8 baterii 
(15.000 oameni sub prințul regal die “Wurtenbergs 
„Trupele wurtenbengieze ocupă înălțimile dela Sur- 
ville întinzându-se fîn semi-cerc cu ambele aripi spriji- 
mite pe Sena. Atacaţi de front de către trupele corpului 
11 şi la stânga de divizia Pajol care venia despre 
„Melun, Wurtenbergezii rezistă du înverşunare și res- 
ping toate atacurile până la ora 1. 

Către orele 3 soseşte Napoleon. și' ia conducerea 
luptei. In acest” timpj Pajol execută o şarjă fericită 
asupra stângei inamice, pe care o pune într'o com 
piectă (dezordine. Wurtenbergezii sunt nevoiţi a pă- 
răsi poziţiile și a se retrage în dezordine; lăsând pe 
câmpul ide luptă peste 3000 morți şi răniți şi 3000 
Prizonieri. 

In aceiași zi Oudinot ajungi la: Nogent şi Macdo- 
aald la Bray, fără însă a pune stăpânire pe poduri. 

Schwartzenberg caută să-și concentreze toată ar- 
mata către Troyes. 

Napoleon wa putut continua urmărirea imediat
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căci nu dispunea decât de podurile dela Montereau, 
deoarece cele dela Bray și Nogent fuseseră distruse; 

După două zile, Napoleon a putut trece pe malul 
stâng al Senei cu grosul forțelor sale a căror efectiv 
se ridică la 72.000 oamenii și s'a îndreptat dealungul 
imalului stâng fl Senei, prin Nogent către Mery. 

In acest timp, însă, începând a se pronunța imiş- 
cările lui 'Blucher spre Mery, Napoleon lasă pe: Ou- 
dinot cu 10.000 ioameni la Mery în faţa. lui Blucher, 
iar el cu restul forțelor se îndreaptă: spra Troyes. în 
peranțăcă în 24 ore afacerea vai fi terminată în âcea- 
stăi parte. 

Schwartzenberg, însă ; deși luase pozițiune aci ca 
să primească bătălia, crezând imprudent a mai primi 
bătălia, şi în zorile zilei de 23 Februarie se retrage 
spre Bar-sur-Aube, lăsând înainte de Troyes numai 
o perdea de trupe cari să acopere retragierea. 

La :24 Februarie, Napoleon ia dispozițiuni să! se 
execute lurmărirea armatei de Boemia: spre Aube. 

Aliaţii, în consiliul de război, ținut la Bar-sur- 
-Aube, în ziua de 25 Februarie., au hotărât Ga Schwar- 
tzenberg cu armata de Boemia să; se retragă spre Lan: 
gres iunde să se reorganizeze şi să sa prepare fie pen- 
tru a primi o bătălie, fie pentru a reluă ofensiva ; 
iar Blucher cu armată de Silesia să rămână liber a 
operă cum va crede, dându-ige ca ajutoare , din armata 
de nord corptul lui Witzingerode care se găsiă spre 
'Reims și acel al Iui Bulow care veniă din Belgia și: se, 
găsiă ajuns la Laon. In acest scop Schwartzenberg; 
îsi retrage toate conpurile (de armatăi pe dreapta râului 
Aube unde ia poziție la 25 Februarie, între Dien- 
ville şi Colombey les 2. Egplises. 

A doua serie de operaţiuni a lui Napoleon 
contra armatei de Silesia (Blucher ). 

După consiliul ide război al aliaților, Blucher trecu 
în valea Marnei de tunde să se îndrepte direct spre 
Paris, 

In fața lui Blucher se găsiă mareșalul Marmont cu
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corpul VI, la Sezanne; iar Mortier cu aj divizie din 
piardă ajunsese la  Château-Thiery venind despre 
Soisson, 

Marmont fiind informat ide marșul lui Blucher, 

părăseşte Sezanne și se îndreaptă prin Esternay,. Fertă- 
Gaucher,. la Fert&-sous-Jouarre unde ajunge în ziua 
(de 26 şi Se întruneşte cu Mortier. De! aci ambii mareșali 
iau poziţie înapoiă râului Oureqg acoperind astfel di- 
rect Parisul. Blucher urmărind continuu pe Marmont 
ajunge la Ferte- -sous-Jouarre, de unde trimite pe Sac 
ken să ocupe Meaux, și să taie asttel retragerea celor 
doi mareșali spre Paris. Sacken ajungând la Meaux, 
este atacat şi respins de corplurilel franceze cari a aj un 
seseră aproape în acelaş timp! și; astfel mişcareă lui 
Blucher nu reusește. 

Napoleon, auzind de marșul lui Blucher , se în- 
Voarce [din nou contra acestuia pentru a opera î a spătele 
său, în timp ce Marmont și Mortier îl va ţine de front, 
Victor este îndreptat spre Mery, Ney spre Arcys-sur- 
Aube , iar Arrighi către Nogent. A doua zi, 27 Fe- 
bruarie, Napoleon însuși pleacă; din Troyes cu garda. 
Mareșalul Macdonald cu corpurile II (Gărard), VII 
((Oudinot) și XI (Macdonald). (40.000 oameni) este 
lăsat să facă faţă armatei de Boemia, ținându-se pe 
stânga râului (Aube, în față! de Bar-sur-Aube 

In ziua de 1 Martie Napoleon ajunge la Fertă 
glous-Jouarre. 

Blucher, care se giăsiă dealungul malului! stâng al 
râului Oureq, î în faţa lui Marmont și Mortier, fiind 
informat lde apropierea lui Napoleon, se retragke pre- 
cipitat spre Oulchy iat ide aci să! continue!către Fismes 
unde urmă să se întrunească cu; Witzingrerode și Bu- 
low cari aveau ordine să vină! către acest! punct, și a- 
poi să lurmeze armata de Silezia în marșul său spre 
Paris. Inainte, însăi, de a se pune în; marș, Blucher 
este înștiințat că! Bulow şi Witzingerode se .găsiau 
întruniți la Soisson care capitulase chiar în noaptea de 
2 Martie și aceasta-l face să se îndreptee în această 
parte.
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Napoleon, ajuns la Ferte-sous-Jouarre, pierde ziua 
de 2 Martie cu restabilirea podului de pe Aisne. Dupăi 

ge trece Aisne fiind informat asupra: direcțiunei luată . 

de Blucher, Napoleon schimbă direcția spre  Château- 
(Thierry, le lunde ia drumul prin Rocourt direct la Sois- 
șon. Ajuns aci, în ziua de 3 Martie, începe mişcările 
pentru a învălui aripa stângă a lui Bluchen .tăindu-i 

comunicația iu Reims pe unde iputeă -săr; vină ar- 
jutoare | - 

Bătălia dela Craonne şi Laone. 

Blucher se întrunește cu Vitzingerode şi Bulow 
la. Soisson unde se iopreşte hotărât a primi bătălia. 
Napoleon ajunge la Fismes ; Mortier și Marmont cari 
trecuseră Ourcq pe la 'Mareuil, ajungi în apropiere de 
Boisson. ! 
Cum însă în acest timpi a primit Napoleon; ştiri 
(despre capitularea garnizoanei Soisson şi despre miş- 
carea lui Schwartzenberg către Paris, Napoleon, o- 
Cupă Reims cu un corpi de cavalerie în: ziua de 5 Mar- 
tie. Mortier şi Marmont, cari se găsiau la sud de 
Soisson, primesc jordine. să facă; o demonstraţie pen- 
tru a atrage atențiunea inamicului în acea parte, după 
gare să se îndrepte imediat prin Braisne către Berry. 
au Bac. Aceste dispoziţiuni fiind' luate, Napoleon se 
îndreaptă spre Berry-au-Bac unde, după, ce  res- 
pinge trupele. de cavalerie ale generalului Witzige- 
tode, ocupă podul și fîn cursul zilei următoare (6. 
iMartie) trece cu toate forțele pe malul drept al râului 
Aisne. Proectul său eră ide a; se îndrepta! de aci prin 

“ iCorbeny la Laon punându-se astfel pe linia de comuni- 
cație a lui Blucher şi forțându-l a primi o bătălie. 
în aceste. condițiuni. | | 

Witzingerode, care se găsiă; cu corpul său; la 
Braye şi (Cerny, formând extrema stângă a lui Blu- 
Cher, temându-se că' Napoleon va, luă direcțiunea spre 
„Laon, încunoștiințează pe Blucher de cele ce avuseseră 
loc şi trimite în același timpy câteva, trupe ca să ocupe
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Coibeny. In-aceiași zi (6 |Martie) Napoleon cu:o parte 

din trupele cari trecuseră Aisne, se! și îndreaptă spre 

Laon . Ajuns însă la Corbeny, se lovește de cavaleria 

lui Witzingierode pe care o atacă, o respinge şi ocupă 

localitatea. 

Blucher, care se găsiă la Soisson, unde-și aveă 

înttriunite toate forţele, prozciase să atace p2. Napoleon 

între Aisne şi Lette în care scop o parte idin forțe Tu- 

seseră trimise înainte spre Braye. Fiind: însă informat 

asupra ldirecțiunei ce acesta luase renunță; la primul 

proect şi se hotălăște a se aruncă asupra flancului 

stâng. a lui Napoleon surprinzându-l astfel în mar» 

şul său spre Laon. 
In. acest scop, în după amiaza) zilei da 6 Martie, 

corpul lui Witzingerode, pus sub comanda lui Vo- 

nouzof, este trimis să! ocupe platoul'dela Craonne care 

se prezinta în condițiuni excepţionale de tari. Witzin 

grerode cu un corp de 10.000 călăreți este! însărcinat 

să execute o mare mișcare de întoarcere prin Festieux 

pe drumul Reims-Laon asupra dreptei și spatele Fran 

cezilor ; Kleis şi Langeron urmează pe Wizingerode 

iar Bulow și York sunt îndreptați spre Laon. _: 

Napoleon, la rândul său în dimineața zilei de 7 

'Martie atacă 'poziţia. Trupele ruse rezistă; cu înverşu- 

mare ; toate atacurilor viguroase executate succesiv de 

INey, cu garda, Victor și cavaleria lui Nansouty , sunt 

respinse. (Mișcarea ocolitoare condusă de generalul 

WVitzingerode, nu reusește însă , din cauza drumurilor 

cari fiind desgheţate, făcea marșul extrem" de dificil 

pentru cavalerie şi artilerie. In aceste condițiuni, Blu- 

her renunţă să mai continue lupta şi în consecință dă! 

ordin lui iWoronzof să părăsească poziţia, îndreptân- 

du-se cu tot grosul forțelor spre Laon. Napoleon îl 

jrmărește până spre Ange-Gardien unde se oprește 

pentru noaptea 7 spre 8. Opt mii de oameni rămân 
morţi şi răniți pe câmpul ide bătălie; trupele sunjt: 

Sleite de oboseală și incapabile de noi sforțări. 

Blucher se oprește la Laon unde să-și concen- 

treze toate forţele în vederea unei bătălii decisive. 

In vederea aceasta dispoziții sunt luate şi în ziua de 

P.
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9 Martie, toate cele 6 corpuri cari constituiau! armata 

de Silesia a (100.000 ioameni) (York, Kleist; Lasa= 
peron, Sacken şi Witzingerode cu Bulow din armâta 
de nord) se găsialu în pozițiune înainte de Laon călare 
pe drumurile ce veniau dela Soisson prin Chavignon 
şi Idela Reims prin Corbeny. 

Centrul poziţiei este forimat de înălțimile Laon şi 
orașul însuși iocupat de corpul lui Bulow care nu 
mase parte la bătălia dela Craonne ; dreapta este con- 
stituită din corpul rus a lui Witzingyerode și se întinde 
la vest de Laonf cu faţa spre satul Clacy, având în 
urmă, ca rezervă, celelalte două corpuri ruse — Sa- 
cken și Langeron. | | 

Corpurile prusiene York şi Kleist  constituese 
stânga ordinei de bătae luând loc la est de Laon 
călare pe drumul ce vine dela Reims și cu faţa spre 
Athies. 

Pe frontul poziției, satele Clacy, Ardou şi ,Se- 
imilly, sunt iocupate constituind o linie înaintată. 

Napoleon hotărăște să continue mișcarea ofensivă 
spre Laon. 

Insă trupele sale fiind sfârșite de oboseală, lasă 
wepaos pentru ziua de 8, iar a doua zi, 9 Martie, «2 
îmdreaptă spre Laon în două coloane. 

In noaptea de 8 splre 9 Martie, Ney atacă Etouvelis 
ocupat (de un detașament înaintat rus pe care-l res 
pinge, cu imari perderi spre poziție principală de luptă. 

Ajuns în faţa poziţiei în dimineaţa de 9, pe io 
ceaţă deasă Ney trimite div. Boyer să atace satul Se- 
xnilly în timp ce Mortier la dreapta cu divizia Poret 
de Morvan, atacă trupele prusiene şi ocupă satul Ar- 
don. Lupta se angajează pe toată linia în această parte . 
şi durează, cu diferite alternative, până! la ora 11. La - 
această oră Marmont cu coloana din! dreapta încă nu 
putuse să sosească pe câmpul de bătălie. Un: contra- 
atac executat de Blucher cu corpul lui Witzingerode _- 
asupra Stângrei franceze are de rezultat căj reocupă satul 
IClacy, fără a putea înaintă însă mai departe. La centru 
satu: Ardon este de asemeni reocupat de Prusieni. 

„ntre orele 4 și 5 'seara Napoleon execu'ăj un atac
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general care însă! nu.-reusește în totul și lupta, continuă 
prin împușcături, (deoparte și ide alta, până la că- 

derea nopţei. Căttre această oră soseşte şi Marmont:pe 

dvumul dela Reimi şi atacă satul Athies pei care-l o- 

după, după care se oprește bivuacânid în jurul ace- 
Bi sat. 

Peste noapte, corpurile prusiene încearcăi un atac 

de noapte asupra bivuacurilor trupelor lui Marmont 
pari nu luaselră în ldeajuns măsuri de siguranță 'în 
staţie. Trupele franceze fiind surprinse, sunt aruncate 
în cea mai mare desordine şi confuzie până. spre Fa- 

stieux unde abia se pot opri; corpul VI eră aproape 
dlezorganizat. | 

Napoleon primind ştirea asupra dezastrului lui 
Marmont și cum nu idispuneă decât de 17.090-oameni, 
a renunțat la atacul de a jdouăzi pentru cars iărtuse ordi 
ile sale dar nici nu s'a retras căci această ar fi în-. 
semnat a termină campania prin ruinareă: sa şi a 
Franţei. in consecință Napolson a doua zi rămâne pe 
loc în faţa lui Blucheir care la rândul său ia ofensivă. . 

Lupta are loc în jurul satelor Clacy și Semilly cari 
Sunt luate și reluate de oparte şi de alta. până către 
geară. Tinândi în loc pe Blucher, în tot cursul zilej 
Napoleon făcuse mai mult decât eră posibil fără însă 
să poată obține vre'un rezultat. Altă soluție nu mai 
eră (de astă dată decât să se retragă, ceeace și făcu 
în timpul serei luând drumul spre Soisson, unde în 
ziua următoare îşi adună și reorganizează pe cât e 
pu putinţă trupele. Marmont face acelâş lucru ia Fis- 
mes. Blucher rămâne pe loc la Laon 

In ziua de 12 !Martie, Saint-Priest care veniăi în 
ajutorul lui Blucher, atacă și ocupă orașul Reims. 

1 Doicon fiind informat despre această, lasă în Sois- 
Ru... pe 'Mortier, iar el cu restul forțelor se îndreaptă 
î: sceastă parte. Ajuns la Reims, în după amiaza zilei 
de 13 'Martie, surprinde pe Saint-Priest, îl atacă; 
și-l aruncă din oraş cu foarte mari perderi, după Care 
Yămâne pe loc până la 17 Martie, în care tim, imai
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Drimeşte ca ajutoare divizia Jansen (4000 oameni) 
venită! din Ardeni și vre”o 6000 oameni din Paris. 

Deși, konform !deciziunei consiliului de război 
ţinut la Bar-surAube, Schwartzenberg: urmă să se re- 
tragă spre Langres, totuși în ziua de 26 Februarie, 
Schwartzenberg oprește mișcarea de retragere și se 
intoarce înapoi îndreptându-se în douăl coloane spre 
Bar-sun-Aube pe care-l ocupase deja Gerărd cu cor 
pul II, urmat apoi ide restul trupelor. 

Atacat, în ziua de 27 Februarie, Oudinot este 
bătut şi nevoit a se retrage pe malul stâng al râului 
Aube la Vandeuvre, iar de acilă: Troyes unde ajungre 
in ziua de 2 Martie. 

Macdonald, care se giăsiă în marș spre Fert&-sur- 
Aube, la auzul înfrângerei lui Oudinot, se retrage prin 
Bar-sur-Seine spre “Troyes, unde ajunge în ziua de 3 
Martie și ia comanda tuturor trupelor, 

In ziua de 4 Martie Schwartzenberg] corrtinuă miş- 
carea ofensivă înainte spre Troyes. 

Macdonald, găsindu-se în iimposibilitate a face 
faţă lîntregei armate de Boemia, iă dispoziții şi în 

aceiași zi (4 Martie) părăsește Troyes îndreptându-se 
dealungul Senei prin Châtres spre Nogent unde :a- 
junge în ziua de 5 Martie şi se oprește. 

| Schwartzenberg, la rândul său, se oprește în Tro- 
es, unde rămâne până la 13 Martie când, fiind intor- 
(mat asupra victoriei la Laon, ia ldin nou ofensivă contra 
ui Macdonald care se retrage spre Provins. 

A doua serie de qperaţiuni contra lui Schwartze...srg: 

Napoleon rămâne la Reims dela 13—16 Martie. 
Deși nu mai dispuneă decât de o mică trupă, el tot 
speră să obțină oarecare rezultate. 

După câteva zile adoptă proectul de a se în- 
drepta dela Reims prin Epernay, Fe&re-Champenois 
Bpre 'Arcys-sur-Aube, asupra flancului drept al ar- 
matei lui Schwartzenberg. Marmont (corpul VI) cu 
Mortier —, (o divizie din gardă) sunt lăsați la Sois- 
ş- 1 în“ărcimarea de a face față lui, Biucher.
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Două divizii din vechia gardă şi două divizii de 
cavalerie, (10.000 oameni), sub comanda directă a „lui Napoleon, pleacă din Reims în ziua de 17 Martie, 
spre Epernay unde ajungie în seara! acestei zile. Ney care se găsiă la Châlons dela 15 Martie primise or- din a se îndreptă: (dela Châlons: prin Vatry spre Mailly după ce va fi lăsat un detașament care.să țină Châlons; şi &ie găsiă acum la Sommesous. 

In acest timp Schwartzenberg: informat de mhișca- rea lui Napoleon, chiamă la Troyes o parteidin corpur rile sale, astfel că la 18 Martie ara situațiunea urmă- toare; corpul IV (prinț de Wurtenberg), VI (Wit- genstein) şi III (Giulay) la Troyes. Corpul V, (Wre- . le) între Pougy și Arcys, pe râul Aube. 
Garda imperială și rezervele sub Barclay «de Tolly la Brienne. 

Napoleon ajuns la Boulaigres trece pe stânga râu- ui Aube și înaintează spre Mery de undg respinge a- riergarda corpului IV (Wurtenberg:) care încearcă! să apere podul de pe Senaj însă! cum Napoleoni nu mai aveă putinţa să aibă asupra flancului drept al ar- imatei ide Boemia, deoarece Schwartzenberg! se gă- siă în retragere de pe toate, punctele unde fusese îna- 
inte . 

Napoleon schimbă imediat proectul “în sensul 
de a cădeă aproape de spateilej armatei de Boemia. Iu 
acest scop Oudinot, Macdonald, și general Gerard 
(corpurile VII, XIşill) primesc ordine a se îndreptă 
prin Provins, Villenoxe „Anglure,, Plancy la Arcys 
SurAube unide este chemat şi Ney de la Plancy. Na 
poleon însuși Cu cavaleria: gardei pleacă din Planry 
si ia drumu! la Arcys urmând! malul stâng al râuleii 
Aube. 

Dar, cu o zi înainte Schwartizenberigi luase dispoziți 
a-şi concentră toate corpurile spre Arcys, hotărât a 
primi bătălia în cazul când Napoleon: ar atacă. 

In după amiaza zilei de 20 Martie, când, primele 
trupe franceze trecuseră pe malul stâuo al răului Aube. 
debusează la Arcys, corpul V (Wrede). .
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Aceste împrejurări dau naștere bătăliei dela Arcys 
în ziua de 20 “Martie. Lupta durează! toată! ziua, ali- 
imentată de partea francezilor prin sosireă succesivă! 
a tinerei garde (Ney), a diviziei Friant și a unui corpi 
de 2000 oameni sub Desnoettes, iar din partea -ă- 
jiaţilor prin intrarea în linie a gardei și rezervelor 
puse. O zi întreagă! francezii rezistă! atacurilor vigu- 
“oase ale aliaților, luptând la început 7500 conira 
14.000, apoi 13.000. contra 20. „de mii şi în fine 
16.000 Fontra 125.000. Intimericul nopței pune capălt 
acestei bătălii. Ambele părți rămân pe pozitiile res- 
pective. 

A doua zi, după! bătălia dela Arcys, Napoleon! se 
retrage pe malul drept al râului Aube, de unde ia 
spre Vitry, cu intenţiunea ca de aci să se îndrepte; 
spre 'Bar-le-Duc, unde putână fi întărit cu trupele 
ce se găsiau în cetăţile dela: „Est să încerce a opera 

în spatele armatelor aliate. | 
Dupăce ordonă mareșalilor Marmont şi Mortier 

(lăsaţi la Soisson) a se îndreptă spre  Châlons-pen- 
iru a se întruni cu el se pune în marș dela Arcys  şiă 
în seara zilei de 21 ajunge la Sommepuis având cui 
el diviziile de gardă (Ney) și Friant) şi, corpurile II 
(Gerard), VII '(Oudinot) și XI (Macdonald) cu cor- 
purile Îl și V de cavalerie. 

A doua zi, 22 iMartie, marşul se continuă“ înaki 
inte ; cum însă. Vitry eră ocupat de trupe. din armata 
de Silesia, Napoleon este nevoit a înconjură această 
Vocalitate .şi a trece Marna printr'un vad găsit între 
Vitry si S-nt Dizier. 'Ajluns la'Saint-JDizier, el şe decide 
a rămâne pe loc pentru ziua! de 23r spre acşi strâng 
coloana și a (da trupelor o zi de:repaus. 

Marşul aliaţilor spre Paris. 

In ziua de 17 Martie Marmont și Mortier se gă- 
siau, respectiv „la Bery-au- -Bac şi Reims. Când Blu 
cher ajunge pe Aisne Marmont distiruge| podul de: pe 
Aisneşi se retrage spre Fismes, unde chiamă! și :pe 
Mortier. ! iAmândoi iau poziție pe “malul stâng! al râului 

î23
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.Nesle, însă în ziua ide 20; primind iordin a se întrunj* 
<u Napoleon pe drumul cel mai scurt posibil, ambii 
anâreșali se pun în marș făcând un marei ocol prin 
tîMontmirail. In ziua de 21, capetele coloanelor lor a- 
ting Château-Thiery pe unde trec Marna, continuând 
anarșul prin Montmirail, Champaubert, unde ajue| în 
piua de 23 Martie. Aici aud de cele te avusieseră. loc la Arcys-sur:Aube și de direcțiuneaj ce o luase Napoleon Marșul spre Châlnns me mai putând fi continuat ambii 
imareșali se îndreaptă spre Vitry, ajungi în seara de p5 la Sou&de-Sainte:Croix, unde se găsesc în faţa! coloanelor asmatelor inamice. | 

Blucher trece pe malul stângţ al râului Aisne la 'Berry-auiBac, detașează pe Vitzingerode la stânga ca să ocupe Reims ; York şi Kleist sunt trimişi; spre Fis- mes contra mareșalului Marmont şi Mortier, iar Săc- ken și Langierion rămân la Berry-au-Bac. , 
După (aceasta Blucher ia hotărârea de. a se; reuni cu Schwartzenbengi și în vederea aceasta corpurile York şi Kleist sunt împinse înainte spre Châteaiu- Thiery ipe urma imareșalilor francezi, în timp! ce celelalte: cor- puri sunt îndreptate prin Reims, Ep&rney, Châlons, . Către Arcys, 
In acest tiimp corpul lui Bulow se giăseşter la Soi- son. 
Schwartzenberg, neștiind direcț'unea de retragere a lui Napoleon, adună şi eşelonează trupele sale. în Zilua (de 22 Martie, iar în! ziua, dej 23 (iflând direcţiuls mea retragerei lui Napoleon, pune trupele sale în marş spre direcțiunea Vitry. 
la această ldată situațiunea generală a francezi- Jor este: | 

* Mareșalii Marmont şi Mortier în marş spre. S-nt IDizier ca să se întrunească cu Napoleon. Diviziile; Pact- hod si 'Amey, cari rămăseseră din: corpul XI, (Mac- ilonald), la Bergieres. | Napoleon, cu idiviziile de gardă|, (Friant şi Ney) corpurilell (Gerard), VII (Oudinot) şi XI (Macdo- nald) şi divizia Desnoettes, cu corpurile: II și III de Cavalerie se păsesc între S-at Dizier şi Doulevent
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“având eşelonate 'toate corpurile pe drumul spre Bar- 
sur-Aube. 

La cuartierul general al suveranilor aliaţi în două] 
«Consilii de război ; ce se țin succesiv la Pougy și Smme- 
puis, în zilele de 23 şi 24 Martie, opiniunile aproapă 
ale tuturora erau că operaţiunile nu puteau fi, îndrep- 

tate decât pe direcțiunea luată de Napoleon și numai 
“Când se va termină cu armata sa, atunci drumul gpre 
Paris poate fi considerat cu totul liber. 

In lultimul uwioment, însă, interceptându-se oare 
“cari depeși din cari se vedeă starea, imorală, a câpitalei 
şi după opiniunea lui Alexandru, împăratul Rusiei, 
se luă hotărârea unanimă aa se îndreptă cul toate for- 
țele, direct, spre Păris. Ambele armate trebuiau să con- 

“se întrunească, mlai: întâi, la Meaux, și de aci să con- 
timue (drumul spre Paris. Witzingerode cu un corpi 
de 10.000 ioameni cavalerie, câteva. mii de infanterie 
şi artilerie, este trimis pe urma, lui Napoleonț cu în- 
Sărcinarea (de a-i observa mişcările şi a-l întârziă: în 
cazul când s'ar întoarce spre Paris. 

În ziua de 25 Martie, armata de Boemia ste în- 
Xlreptată spre Paris, în două coloane: Coloană “din 
dreapta (corpurile III, IV, V şi VI) prim Făre-Chami 
penoige ; coloana ldin stânga, (garda şi rezerva) se 
îndreaptă prin (Courdemanges, Sommepuis și Mon- 
“tepreux. 

Armata de Silesia, (corpurile Sacken, Langeron şi 
infanteria corpului lui Witzingierode), pleacă, în a- 
xeiași zi, dela Châlons prin Berg&res, Montmirail, Fărtă 
“sious- Jouarre. 

In dimineața zilei de 25 Martie antegarda ar- 
matei 'de Boemia atacă la Sommesous trupele lui. Mar- 
imont şi Mortier le bate şi le aruncă înapoi aproape 
„desorganizate.Resturile acestor corpuri se retrag în- 
“tr”o complectă |desordine spre Sezanne, iar de aici prin 
-Couloimier, Provins, 'Nangis, Guignes la Paris. 

In acest timp, diviziile Pacthod şi Amex, cari se 
glăsiau la jumătatea drumului între Bergăres și Vatry, 
Sunt atacate de un detașament din armata de Silesia:
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nevoite a părăsi convoiurile şi a se retrage spre Fere- 
Champenoise urmărite și hărțuite continuu de cava- 
leria. inamică. Ajungi în apropiere de Fere-Champe- 
noise ; aci, dând de alte trupe din armata; de Boemia, 
se luptă până ce, aproape în întregime, cad pe câmpul 
de luptă. Ceeace mai rămâne dim aceste divizii cu Ie 
meralii lor, sunt nevoiţi să se predea inamicului. 

Altă idivizie, Compans, care se găsiă la Sezanne, 
se întrunește la Coulomier cu 7-—8900 oameni fugari. 
din corpul lui Marmont, și se îndreaptă spre. Meaux. 
ynde ajunge în. ziua de 27 Martie 

„ Atacate aci abia pot rezistă până) seara, după care 
se retrag, precipitat, spre Claye. 
«  Atacat, a doua zi, la Claye, Compans ester nevait- 
Fă! părăsească şi această poziție și să se retragă la. Paris unde ajunge în ziua de 29 şi se întrunește cu cor- purile. imareşalilor iMarmont şi Mortier carii sosiau Înz aceiași zi venind despre  Guignes şi Melun. 
+ Când Blucher se găsiă pe drumul Parisului angajat: contra lui  Compans, Schwartzenberg, cu încetineala: şi prudența-i obișnuită, abia atingeă Marna în ziuă de 28 Martie. A: doua zi 29 'Martie ambele armate șe! pun în anișcare către Paris, pe trei coloane: 

Dreapta, (corpurile York, Kleist, Langeron și Wo- ronzoi, cari se găsiau ajunse la, Claye dela 28) spre Gaint-Denis. 
Centru, constituit din garda și rezervele ruse, sub &arclay de Tolly, dela Meaux prin Claye spre, Bondy. Stânga, constituită din corpurile lui Giulay şi prin- țu: de Wurtenberg, dela Meaux, dezlungul malului drent al Marnei spre Neuilly. 
In fine, pentru a face faţăi unui eventual atac al lui. Napoleon, corpurile lui Sacken şi Wrede răma- seră! la Meaux şi Trilport 
Mareșalii Marmont şi Mortier cu; resturile corpu- rilor lor, cu divizia Compan şi tot ce se mai găsiă in Paris, se hotărăsc a rezista, în noaptea kile 20 Martie iau poziţie în partea de nordi și est 'a 'Parisului.: Poziţia între Saint-Ouen (stânga) și Montreuit (dreapta), eră împărțită în două sectoare prin drumub
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«lela Meaux ; Marmont cu 9000 oameni infanterie şi 
peste 3500 cavalerie, ocupă sectorul din; dreapta între 
iMontreui şi Pantin ; Mortier, cu tot atâţi oameni( ide 
înfanterie și peste 2000 cavalerie, ocupă sectorul stâng 
între Pantin şi Saint-Ouen. 

In dimineața de 30 Martie din centrat a armate- 
dor aliate atacă localitatea Pantin, după care debu- 
sează pe platoul Romainville (sectorul din dreapta) - 
Marmont rezistă cu succes până la ora 11, când so- 
Sind ajutoare aliaţilor, trupele franceze sunt silite a 
se retrage. 

La stânga, iMortier, respinge atacul primelor trupe 
“din antegarda coloanei din dreapta (Blucher) care la 
-orele 10 apărea în fața localităței Aubervillier. ; 

Sunt orele 12, Marmont „primeşte o notă dela 
“regele Iosef, care, părăsind Parisul, autoriză pe a- 
est mareșal a capitulă. 

Lupta durează încă câteva ore, în kare timpesituația 
devine disperată pentru Francezi. Marmont simte că 
a venit timpul să cedeze, și, în consecință, încheie o 
suspernsiune de arme în baza căreia trupele franceze 
Arebuiă să evacueze imediat Parisul. 

Napoleon din valea Marnei la Fontainbleau. 

- Napoleon aveă trupele eșelonate, în ziua de 26 
iMortiz, între 'Doulenvent și Vassy, urmărit de Witzin- 
gerode care înaintase până la S-nt-Dizier. 

In dimineața de 26 Martie, Napoleon fiind infor- 
mat că trupele inamice au apărut la S-nt-Dizier, în 

“aceiaşi zi atacă și aruncă în complectă desordine în- 
-tregul corp ide cavalerie a lui Witzingerode. De aci, 
se îndreaptă spre Vitry, unde în! ziua de 27, primeşte 
ptiri că armatele aliate se găsesc în marș spre Paris. 

Fără să-si fi făcut o ideie limpede asupra situa. 
ției şi eonsecințelor ei, Napoleon se aruncă îni urma, 
armatelor aliate. 

In noaptea de 29 spre 30, la 'Troye, Napoleon, 
dăsase maresalului Berthier, să continue marșul cât
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mai repede posibil, iar el; numai cu un :escadrony 
jpleacă spre Fontainbleau. De aci însoţit de Caulain- 
court, într'o trăsurăj, ia drumul spre Paris. Către o- 
rele 10 seara ajungi la Cour-de-France, unde întâlt 
mește ultimile 'trupe de cavalerie care se retrăgieaui la. 
fonteainbleau. 

__ Intors ldin mou la Fontainbleau si sub presiunea: 
imareşalilor săi, cari nu mai vedeau nicio scăpare. 
Napoleon abdică în favoarea fiului său. 

Abdicarea condițională este respinsă de suveranii 
aliaţi şi atunci Napoleon abdică din nou declarândi că 
renunță la orice dreptur: asupra tronului Franţei, atât 
pentru el cât şi pentru moștenitorii săi. 
! Negocierile sunt. încheiate prin tratatul dela 11 
Aprilie prin care se asigiură lui Napoleon suveranitatea 
insulei Elba. 

OBSERVAȚIUNI, GENERALE ȘI MILITARE. 

| 1). "Campania din 1814 are o perfectă asemă-+ 
mare cu cea din 1796—97, din punctul de vedere a£ 
Concepții, al energiei şi al neoboselei lui. Napoleoad 
dar rezultatele sunt cu totul deosebite. 

La 1796—97 Napoleon revoluţioneazăi stiința, mii- 
IGtară, rupe rcu trecutul, introduce metode noi de:luptă - 
și astfel găsește Europa nepregțătită ca să rezis.e unui 
geniu imilitar creator ca al lui.. | 

La 1814, cei ce fuseseră odată rămasi înapoi. 
transtormaseră şi imentalitatea şi mijloacele timp de 
17 ani de experienţă la şcoala năpoleoniănă, și astfel 
putură să se măsoare cu maestrul lor. 

Este ide observatt, că aceşti elevii îşi dădeau atât 
de bine seamăi de geniul maestrului. lor, încât. căutau. 
să se măsoare numai cu subalternii lui Napoleon, €vi- 
tându-l pe el atunci când puteau: săi o! facă. 
„2).Desavantajele lipsei ide comandament unic sau |. 
văzut la aliati atât în războiuf din 1813 cât și în ceb 
din 1814. 
__ Planul ide campanie adoptat de aliaţi, de a înaintă: 
pe două direcțiuni a fost un! rezultat al nsînțelegerej.
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dintre comandamentele celor doi aliaţi, şi a triumfat 

proectul acesta din urmă al lui Schwartzenberg, ide- 
oarece în acel timp, armată rusă ăveă pretenţiuneă 
de a fi superioară celortalte. | 

Planul propus (de Blucher de a înaintă pe o singură? 
direcţie dela Francfurt prin Maientza pe frontul Metz- 
Nancy, în idirecția Paris, ar fi făcut pe Napoleon să-şi 
retragă forțele imediat în spre interior și printr'o bă- 
tălia decisivă poate. sar fi pus capăt războiului. 

După 100 de ani, aidică în) războiul cel mare din 
1014—1918, vom [întâlni cazuri imai vorbitoare :des- 
pre importanța comandamentului unic la armatele a- 
liate. 

3). La înecputul lunei Februarie Blucher se gă- 
siă în valea: Marnei la vre-o 40 km... de Năpoleon; 
iar Schwartzenberg în valea Senei la: Troyes, vre-o 50 
îm.. de Napoleon. 

Dece nu se întruniserăl aceștia este neexplicabilăj 
imai ales când ştialu că! au die rival: pe „Napoleon măs- 
stru în operaţiuni pe linii interioare. 

Rămâneă lui Napoleon să aleagă armata pe căre 
să o atace mai întâi. 

EI a ales armata lui Blucher; fiindcă știă: sigur căj 
obţinând succes asupra acestuiă va demioraliză armata! 
cealaltă. şi chiar Schwartzenberg, care, cun s'a văzut, 

eră prea mult prudent, deci fricos. 
4). Cu (începere dela operaţiunile contra lui Blu-. 

cher,de pe râul Aisne, orice posibilitate de succese 
imilitare pentru Napoleon, eră exclusă. Succesele ace- 
stea nu mai depindeau de genul și de. energia să, căci 
(mijloacele ide execuţiune erau cu totul disproporțio- 
nate iar victoria aliaţilor și sigurânță că vor! ajunge: 
Ja Paris leră cu desăvârşire asigurată. | 

In asemenea situaţiune orice ar fi căzut sub greu. 
tatea împrejurărilor atât de decisive, Napoleon însă, 
și subordonații săi kelectrizați de puterea geniului lui: 
Napoleon, nu pot fi doborâţi. Ei îşi fac datoria să 
scape onoarea Franței, dacă nu mai au posibilitatea 
să] scape teritoriul Franței. | 

Asemenea gest nu Pam văzut în războiul cel mare, 
-
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din partea armatei și pooprului germân în momentul 
kăderei lor, și, de aceea bănuesc că în, istoria ome- 
nirei, poporul german nu va putea scrie niciodată 
pagini strălucite. ca cele scrise de poporul francez, 
mu numai în războiul din 1814 şi 11815,:dar cu multe 
secole înainte în luptele pentru libertatea Franţei, şi 
pu un. secol în urmă, adică în 1914-1918 pentru drep- 
turile Franţei și. libertatea popoarelor. 

5). După bătălia dela Arcys Napoleon se îndreaptă 
spre Vitry, Saint-Dizier cu intenţiunea. dei a cădea pe 
liniile de comunicaţii ale armatelor aliate. Clausevitz, 
în critica sa, asupra campaniei din 1814, se exprimă! 
astfel cu privire la zc=astă inișcare : „Bonaparte, con- 
sideră ca cea din urmă a sa „resursă de a provocă 
teroarea prin o operaţie extraordinară. Dar o întreţi 
prindere care n'are pentru ea decât extra-:ordinarul 
este un spectru în lumea rațională. Acest marș în aer 
pste fără contestare, ceeace Bonaparte a făcut mai 
tău pe timpul acestui război şi rezultatele au pro- 
bat-o”. 

in această privință Maior Al. Arghirescu zice: 
„Clausevitz, făcând această critică , judecă ope- 

ratiunea în sine fără nicio legătură cu factorii cari au provocat-o. Dacă însă vom face să intre toţi factorii 
cari contribuiau să creeze situația de fapt îm care se 
păsiă Napoleon, din toate punctele de vedere, va) tre 
hui să recunoaștem că această operație extraordinară) 
nu puteă să o întreprindă decât un om” cu adevărat 
“extrarordinar”?, 

6). După bătălia dela Montreuil sar puteă pune 
întrebarea (dece Napoleon na urmărit imediat pe Blu 
cher până) când armata de Silesia ar fi fost în totalitate 
distrusă și împrăștiată. 

Asemenea urmăriri sunt cerute de ştiinţa 'mili- 
tară însă principiile de conducere ale războiului tre 
buesc totdeauna subordonate împrejurărilor anuimite în care ne găsim şi care împrejurări adeseori face să me abatem momentan dela aczste principii 

In adevăr, în cazul de faţă pe când' Blucher eră > 

bătut și aruncat înapoi, Schwartzenberg luase ofenh
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-giva, respinsese pe imareșalii Victor şi Oudinot şi az 
junsese aproape la două zile de marș de Paris. ln a- 
este condițiuni şi dat fiind situația politică interi+ 
pară cum și starea spiritelor în capitala imperiului 
se înțelege că pericolul apăreă, acuma, în partea a- 
“easta și acest fapt face pe. Napoleon a lăsă pe Blur 
her şi a se întoarce în valea; Senei. Totgrija acoperirei 

„Xlirecte a Parisului face ca Napoleon, întorcându-se 
contra lui Schwartzenberg, să nu ia drumul care! duce 
dela Montmirail prin Sezanne spre Nogent căzând 
klirect asupra Klancului drept a armatei de Boemia, şi 
să facă ocolul prin La Ferte, Meaux, Guignes; apăr 
rând astfel în faţa frontului de: operații a acestei am 
«mate, (Maior :Al. Arghirescu, op.. citat, pag. 081). 

7). La 1813 popoarele coalizate contra Franţei. 
aldresează lun manifest către poporul francez prin care 
se spune că „,puterile aliate nu fac război în contra: 
Xranţei, ci contra acelei supremații că pentru nenorop 
cirea Europei şi a Franței, Impăratul Napoleon a . 
exercitat în afară de limitele imperiului său”. 

După un secol, adică în 1914 atât puterile cenzrale 
cât și ale autantei, adresează: manifeste aproape ar 
gemănătoare către popoarele ţărilor inamice, pr.n care 
se spune că războiul se (duce contra conducătorilor; şi 
a tendințelor de 'dominare exterioară, iar nu contra 
popoarelor respective. Nu «sie nim< nou suv soare; 
noi suntem vinovaţi când ne găsim! în fața fenomenei 
for sociale care ni se par că sunt nouă, fiindcă nu, 
studiem deajuns ca să cunoaștem bine! pe cele: vechi. 
„____8). Succesul 'obţinut de Napoleon în lupta dela 
Brienne a avut o influență fericită asupra moralului 
“trupelor, dar nu avu rezultatul dorit din punctul de vede 
re al schimbării situațiunei strategice a celor două părți. 
In adevăr, Blucher, respins la Brienne, se retrage în 
liniște spre 'Trannes, de unde intră! în comunicatie cu 
Schwartzenberg, astfel că întrunirea celor două are 
Imate aliate, la această dată, este făcută. In aceste 
<tondițiuni Napoleon, pe deoparte, nu puteă să ur: 
mărească mai departe pe Blucher temându-se 2 nu a- 
veă de-a face cu aproabpte toate forțele inamice! întru
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nite, iar pe de altă parte, nu se| puteă retrage pentru 
a nu sdruncină imoralul trupelor abia rădicat puţin prin 
victoria dela. Brienne. Aceste considerațiuni fac pe Na- 
poleon ca în ziua de 31 să nu se miște din loc, 
In speranță că Blucher va luă ofensivă şi va atacă 
cursă în care Blucher inu a căzut. | | 

9). Rezultatul bătăliei dela Montmirail şi al urmă 
rirei până spre Soisson ar fii fost mau strălucit și amy 
bele corpuri inamice ar fi fost în totalitate distruse'dacă 
în acest timp 'Macdonald, diupă cum speră Napoleon, 
ar fi apărut în spatele lor aținându-le calea ; „acest 
mareșal, însă, îngrozit de faptul că: fusese continuu 
urmărit de York nu se mișcă din Meaux, unde se găl 
seau dela 9 Februarie. (Maior Al. Arghirescu, .op. 
citat, pag. 643). 

10). Napoleon s'a găsit, în aniul 1814, în situ- 
ație identică ca a Kaizeriului în 1917, căruia propu- 
nându-i-se condițiuni de paze cu oarecare concesiuni, 
le-a refuzat bazându-se pe unele victorii regionale ale 
armatelor sale. Pentruca cetitorii să poată face comh 
paraţie, dăm aci următoarele rânduri din Maiorul Al. 
Arghirescu : | | 

„Când Schwartzenberg se retrăgcă dela Troyes 
pentru a execută bătălia cu Napoleon, la Châtillon 
se găsiau întruniți plenipotenţiarii puterilor belige- 
rante, cari reluase desbaterile în vederea, încheerai păr 
cei, întrerupte 'un moment. Plenipotenţiarii declaraseră! 
că reiau desbaterile însă numai pe bază propunerilor 
făcute lui KCaulaincourt, în conferința dela 7 Februa- 
rie și care propuneri, în rezumat, erau cele următoare : fFranţa să reintre în vechile sale limite în 'care se găsiă 
ia 1790 și să nu 'mai aibă hiciun' amestec în atace- 
rile tuturor celorlalte state, având numai să fie a- 
phințată că Germania va formă uni stat federativ, că! 
Olanda unită cu Belgia vor fi constituite, înj regat ; că Italia va deveni independentă și Spania! restituită lui 
Ferdinand al VII. Faţă de aceste umilitoar& condiții 

uni, Caulaincourt rămâne să se “pronunțe după :ce va primi avizul suveranului său şi în consecinţă scrie lui Napoleon arătându-i toate ce avuseszră loc și soli-
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citând în acelaș timp împuternicirea de a trată chiar” 
pe baza acestor condițiuni care puteau fi măi îndul- 
cite în cursul desbaterilor. | | 

Napoleon primește raportul lui Caulaincourt la. 
IMontereau, în ziua de 18 'Februarie, adică în urma. 
strălucitelor, victorii repurtate asupra ârmâtei de Sile- 
sia și îîn momentul când arimataj de Boemia: se găsiă|. 
pretutindeni în retragere. In aceste condițiuni, el eră. 
în drept să creadă că va. piuteă scăpă Franța de această 
uimilire și aceasta-l face să scrie lui Caulaincourt a 
mu face nimic până nu vaj cunoaște intențiunile sale. 

„Sunt atât de emoţionat de infamai propunere ce- 
mi trimeteţi—zice Napoleon în scrisoarea ce adreseazăi 
iministrului său — că imă Fred desonorat numai punân-— 
“lu-mă în cazul ce vi s'a propus. Vă 'voi face cunoscut, 
dela Troyes sau dela Châtillon, intențiunile -mele ;. 
dar cred că voi preferi mai bine să,pierd Parisul decât 
să fac astfel de propuneri poporului 'francez..........y 
Prefer să văd pe burboni în Franţa în condițiuni rezow 
mabile, decât să primesc infamele propuneri ce-mi tri- 
uneteti”. | 

11). 'După bătălia dela Arcys s?au sfârșit toate 
Combinaţiile pe care a putut să le mai facă Napo-= 
Jeon ca să mai schimbe starea de lucruri, care luase o 
întorsătură cu desăvârșire defavorabilă pentru el. 
In adevăr, bătut la Laon şi perzând orice speranță 
de a mai puteă obţine vreyun rezultat asupraj lui Blu: 
her, el se întoarse contra lui Schwartzenberg cu spe- 
ranța de a încercă o lovitură! care reușind! s/ar îi ra- 
bpercutat până la 'un punkt şi asupra celui dintâi. Bă- 
tălia dela Arcys face însă ca și această :singură și 
iulitimă speranță să fie perdută și în acesta condițiuni! 
nicio scăpare nu mai eră cu putință de astădată. In- 
vins şi copleșit de superioritatea sdrobitoare a alia 
ților care ajunseră să-l înconjoare din toate părțile, 
şi nemai având decât o mână: de oameni demoralizaţi 
şi sleiți ide oboseală, Napoleon nu mai puteă sperăi 
să mai obțină niciun rezultat, decât acela doar' de a 
aveă imângâerea că a iuptat până în cel din urmă 
moment. (Maior Al. Arghirescu, op. citat, pag. 668).



CAPITOLUL. XI. 

INSULA ELBA. RESTAURAȚIUNEA. 
RĂSBOIUL DIN 1915. 

Ludovic al XVIII, descedentul Burbonilor, se suie 
“pe tron la 3 Mai 1814. La 4'“lulie, promulgă ”Cartea 
aonstituțională””. Totul eră contra voinței popodrului în Franţa, sub acest nou regim restaurat, în favoăreă invaziunii. Vechii emigraţi, reintrați cu regele lor; 

„Aveau pretenții ne-znai auzite ; ei nu-și ascundeau in- ttenţiile de a dobori nouile instituții, uitând, că pentrui 
a le cuceri și a le păzi, Franța. luptase 25 ani şi îns Ninsese toată Europa. Ei. desprețuiau faptele măreție 
ale armatelor imperiale, iar: Napoleon eră numit „pe 
zurpător”. 'Mareșalii erau disgrațiaţi şi ofiţerii mare) 
fairmate, acești leroi care își gravaseră cu: vârful săbiilor. 
niumele glorioase pe toate palatele Europei, fură tre- 
scuți la pensie. In schimb, tinerii ; care nu aveau alte titluri decât morigina lor, primeau „Crucea vitejilor”? 
ca o sfidare: pentru aceia câre își riscaseră); de muite 
ori, viața pentru patrie, _ | - 

Lingușirea şi serviciul de anticameră eră mai de 
xaloare ca aceela de răsboi, Lucrul încă şi mai dureb 
ros: emigraţii fură recompensați, considerându--li-se 
«a serviciu tot timpul pe care; îl trecură luptând cor 
tra Franţei sub drapelele streine. 

Poporul, deși nu mai aveă puterea în mână, se 
turbură. din ce în ce mai «mult contra domniei re» 
Baliste. - ” 

Primul act al guvernământului „regal”” tu- 
sese de a semnă renunțarea Franței la toate cuceririle
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împeriuiui şi să libereze aliaților 58 locuri fortificate, 
12.000 tunuri, 30 vase și 12 fregate, adică; material. 
în valoare de un miliard ş juimătate de franci. 

| In acest timp Napoleon luase în. posesie, ca! su 
veran, insula Elba. Aci chiar în ăcest locc restrâns, el 
căută isă organizeze totui făcă drumuri, conducte de apă 
introduse 'instrucțţia primară a copiilor din popor și în. 
câteva luni dădu comerțului şi agriculturei insulei o: . 
impulsie necunoscută până atunci. 

EI se țineă în curent cu ceeace se petreceă în Franţa 
și înțelegea lindignarea poporului francez contra, regi 
mului de opresiune care îngrozeă ţara. 

ÎNapoieon înțelese că momentul eră favorabil pen 
tru a-și luă puterea. La 26 Februarie se îmbarcă cu 
oamenii din vechia sa gardă pe vâporul ,Inconstânt”” 
şi pe câteva mici corăbii şi porni spre Franţa. In drum. 
flota se întâlni cu vasul francez „Zetirul”?. La 1 Mar-: 
tie 1815 imica trupă a lui Napoleon debarcă pe pă 
mântul francez în Golf-luan. Împăratul: adresă, atunci. 
Franţei proclamația următoare: 

„„Francezi ! Tot ceeace a fost făcut fără voi este: 
nelegitim. 

Soldaţi ! Toţi aceia pe care noi i-am văzut, timpr 
de 25 ani, parcurgând Europa ca să ne facă inamici, 
pa unii din ei, luptând chiar contra noastră, în rându- 
rile armatelor străine, pot aveă, oare, pretenția să: 
ne pună în lanţ vulturii noştrii ? 

Veniţi să vă aşezaţi sub drapelele: șefului vostru. 
Existenţa lui este însăși a voastră. Drepturile sala mu: 
Sunt decât ale voastre. Victoria va merge în pas de 
bătae și Vulturul imperial, cu colorile naționale, wa; 
sbura ldin clopotniță! în clopotniță pânăla turnul din: 
Notre-Dame”. 

Apoi Napoleon înaintează fără micio piedică pânăla; 
Grenoble. 

Aci fusese triimis iun regiment pentru a”i tăia dru- 
imurile. Napoleon se cobori depe cal, înaintă singur. în 
faţa soldaților și descoperindu-și pieptul le zise: „Se 
află vre-unul printre voi care să vreă să! omoare pre 
împăratului.” ? «, | i ,;
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Imediat, soldaţii, entusiasmaţi, strigarăi: ”Trăia- 
că! Împăratul” şi îşi puseră la! piept cocardele tricora 
lore pe care fuseseră obligaţi timp! de 10 luni să 'le as» 
undă în buzunare: dar le păstraseră cu sfințenie. La 
Grenoble, locuitorii ldeschiseră ei înşiși porțile oraşu» 
lui. La Lyon Napoleon reluă, de fapt, puterea. Ney. 
Husese trimis pentru a-l opri; el promisese. lui 'Lu 
dlovic al XVIII-lea săli aducă pe »Uzurplătorul”” pri- 
zonier. Dar, când: îu în faţa; împăratului său, când. rea 
văză bonetele cu ciucuri, ale “bătrânilor gardei”? ; care 
îl întovărăşeau, îi se iiviră : lacrămi în ochi, căză în rațele lui Napoleon și armata, care trebuiă să oprea- 
„scă “înaintarea lui Napoleon mai departe, se transfor- 
mă în escortă triumfală. ! 
Ludovic al XVIll-lea o luă la fugă l4 20 Martie. 

Napoleon intră triumfător în Tuillerie fără să fi 
tras o singură lovitură de puşcă: contra francezilor, — 

Odată, instalat ; Napoleon dă un act adițional con- 
stituțiunii imperiului, prin acesta, el sdrobeă .legăe 
urile cu care guvernul lui Ludovic al XVIII încătuşase 
bresa, și institui două camere : una electivă şi alta ere- 
ditară. O adevărată sărbătoare ne mali pomenită avă 
loc pe „câmpul Tui Marte” în faţa poporului din 
Paris: numai constituția fu aprobată; de popor cu un 
imiliou 500.000 woturi şi contra '4500; numai. 

Dar înapoierea lui Napoleon nu plăceă Europei 
care vedeă în el revoluţia. 

In şase săptămâni :Napoleon' avă timp. Să organi- 
Zeze o nouă armată de 160.000 oamenii Cw toate că! 
bolnav și „de abia ţinându-se pe “cal”, după cum. 

„Spuneau martorii acestei drame grozave, făceță  sur= 
prema storțare de a conduce, el însuşi, cu 'obișnuita şi fulgerătoarea sa repeziciune, pe soldaţii săi. în Bet gia, așă ca să întâmpine, pe aliați şi să-i bată în parte. 
“In stârşit el bătă pe priusieni la Fleurs şi Ligny (16 lunie 1815). EI se îndreptă, atunci, către englezi con-= Cepând cel mai admirabil plan de bătae care, se poate închipui. li atacă în platoul Mont-Saint-Jean, aproa- pe de satul Waterloo. EI însărcinase pe Grouchy să!
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urmărească pe prusieni, care tocmai fură bătuţi, să-i 
nai hărțuiască şi în: urmă să! vină săf întâlnească ar 
unata. | 

La 18 lunie, ora 12 jumătate, Napoleon ordonă 
4 atelui său Jerome ide a ocupă pădurea Houngoumont 
peeace şi făcă. La idreapta artileria franceză sdrobeă * 
pe englezi în ajutorul cărora veneă mareșalul Biilow 
cu 30.000 prusieni. - 

Englezii, cu ajutorul acestora, luară din nou Monta 
Saint- Jean. | 

Ney îi bate şi îi goneşte 
Wellington își pierde cavaleria ; dar chiurasi- | 

perii francezi, care continuară glorioasă lor „carte 'de 
aur” sub ondimele lui Kelleman, se aruncară asupra 
infantereii engleze, îi încurcară careurile ru toată for- 
unidabila artilerie şi omorâră 12.000 oameni. Wel> 
lington simțeă partida pierdută: 

De odată o vie salvă de puști se auzi. 
„lată Growuchy”? — se strigă în rândurile fran 

ceze. „Victorie”? ! : 
„__ Dar, vai, inu eră Grouchy. EL nu “şi împlinise mi= 
Biunea (de a împiedică armata prusiană că să întâl- 
nească armata inamică. Eră, dincontră , Blucher și co- 
loanele prusiene kare înaintau asupra francezilor. | 

Atunci buimțăceala se răspândi în rândurile franceze 
sgomotul de „47ăidare” circulă din gură! în gură; 

Napoleon, atunci, lu disperarea în - suflet, ia sa- 
bia în imână, se aruncă în “mijlocul rândurilor ' ina- 
“mice . yreă. să Imoară luptând în fruntea alor săi şi 
Caută să deschidă o trecere prin mijlocul batalioah 
melor coalizate. Fratele său, prințul de. Jerome. imită 
acest exemplu şi cu sabia în mână strigă: „of ce 
Poartă numele de Bonaqparte trebuie să stie să moară 
în această zi P? | 

Dar generalii înconjurară pe îmipțărat şi îl duseră 
pe drumul spre Genappe. | 

Erau 9 ore seara. Napoleon se lăsase pe câmpul de 
luptă. Atunci se produse cel mai mare act de eroism 
pe care îl păstrează istoria: lupta supremă „garde; 
imperiale”.
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Patru batalioane se devotară pentru a asigura sal- 
varea împăratului, luptară contră unei armate ; aşă că 
cu idrept cuvânt, ei au luptat unul contra 30. Ei își for 
înaseră careurile care fură, succesiv distruse de focuj 
rile inamice ; unul singur, din cele patru batalione, 
“vlămăsese în picioare și eră comandat de Cambronne.. 
Generalul englez îl forță să lase armele jos ; dăr Camk 
bronne răspunde: ,.Garda moare ; dar nu se predă”, 
Și, în adevăr, ei miuriră, dar nu se predară ; iar acela pe 
care gloanţele inamice îi cruțaseră: îi dădură moartea 
cu propriile lor mâini pentruca să! nu mai supravețuri 
iască dezastrului. Rămășițele gardei, sub ordinele ma- 
weşalului Lobati, cu acelaș curaj, țină pe loc armata 
prusiană timp de 2 ore pentru a permite retraigrenea,. 
armatei. Şi, când  sdrobiţi de numărul  inami- 
cilor, acești bravi căzură în mâna: prusienilor; a- 
peștia dădură probă de cea mail lașe ferocitate insult- 
tând şi lovind pe mareșalul Lobau, asasinară pe gel 
neralul Vandaumme, sugrumară pe ofiţerii dezarmaţi.= 

Se vede lămurit că în 1815, numai nișt& împrejut 
rări fatale au contribuit la înfrângerea; lui Napoleoa, 
Dacă Blucher mar fi fost prevenit, prin trădători des 
pre mişcările armatei franceze. armata prusiană ar fi: 
fost bătută şi aliaţii puși în dezordine. Dacă Grouchy 
ar fi executat punctual ordinele sale, englezii ar fi 
fost sdrobiţi la 'Waţerloo, unde, cu; toată! victoria lors 
pierdură 27.000 oameni. 

Napoleon intră în Paris şi se instală la Elisee,. 
bazat pe patriotismul camerilor, dar s'a înșelat. . 

Napoleon, în prezența. atitudinei ostile a camerei. 
abdică în favoarea fiului său; dar, camera nu voi să. 
recunoască pe (Napoleon al Il-lea. Fouche şi Taiey- 
rand, doi vechi convenționali, ridicați de Napoleon 
conduceau tot jocul aliaţilor și burbonilor contra îm: 
piăratului, care a trebuit să părăsească Parisul. 

| EI voiă'să se retragă în America şi! se duse pentru! ar 
peasta la Rochefort pe urmă la insulă Aix. Dar văzînd 
că totul eră perdut, se duse pe bordul vasulu: englez 
Belerophon căre contribuiă la blocusul coastelor Fran=—
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(jei + acolo fl scrise prințului regent al Angliei ad 
imirabila scrisoare care urmează: | 

„Alteță Regală ; expus fiind turburărilor care bân- 
tuie țara mea și idușmănia marilor puteri ale Euro 
pei am terminat cariera mea politică! şi vin ca Temis- 
tocle să mă așez la adăpostul poporului britanic, stau 
sub protecția legilor sale, pe kare o cen dela Alteța, 
voastră ca (dela. cel mai puternic, cel mai constant și 
cel mai generos dintre inamicii mei”?. 

Napoleon, fu tratat, însă, ca prizonier de război 
îmbarcat pe corabia „Nortumberland” şi internat la 
S-ta Elena în mijlocul Atlanticului de sud între Ecu- 
ator şi ITropic, insulă vulcanică, pământ arzător şi 
ilesănătos,la depărtare de 600 leghe de pământ. 

24



5 | CAPITOLUL. XII. 
NOTE ASUPRA LUI NAPOLEON % 

„ Copilăria. Napoleon s'a născut în Corsica la. A- 
jaccio, la 15 August 1769. Părinţii săi, Carol şi Lat- 

tiția Bonaparte, erau idescedenți dintr”o foarte veche 
= „nilie din Toscana. Cum Corsica fusese reunită da 
I”ranţa, în 1768, Napoleon este 'deci născut cetățean 
*rancez. 

_ Carol Bonaparte, tatăl său, avă 14 copii din care 
îi supravețuiră 8. Acela care trebui să fie marele îm 
părai eră al II-lea în ordinea naşterei. 

Chiar 'dela începutul vieţei sale, încă dim școala 
primară, în contact cu ceilalți copii, el manifestă 
&en:ne de lo (mare inteligenţă, și : mai ales ; de o voinţă] 
miestrămutată. 

Unchiul său, aanchidiacon la Ajaccio, când se simţi 
t&proape ide sfârșitul vieţei, chemă. în jurul patului ; 
pe toți nepoţii săi şi adresându-se lui:losif Bonaparte, 
i-o imatimare al lui Napoleon'îi: zise aceste cuvinte su: 
preme: „losef, tu ești celdintâi născut al 'familiei;; 
dar să nu uiţi că Napoleon va fi Şeful. Nu va fi nevoie 
să se fingrijească lnimeni de averea sa el o: va face 
Sincur?, 
„Napoleon primi !0 instrucție elementară! în școlile 
din Ajaccio, unde nu vorbeă decât limba: corsicană 
Si limba italiană. 'Tatăl său; fără avere; ma fost în 
stare să tacă Cheltueli mari pentru a: da copiilor săi o - 
euucație superioară. Din fericire el obține o bursă 
pentu tânărul Napoleon la școula din Brienne. Na- 
poleon.avi, în această şcoală; începuturi foarte grele 
pentru el care eră un copil foarte! mândru. Din cauză] 
  

-*) Rezumat din cartea franceză „Hg. “ de Claude Berget.
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Că eră sărac el avi de suferit, față de luxul pe care îl 
făceau colegii săi imai bogați ; deasemenea din' cauză 
accentului său lcorsican câre îi. atrăgeă batiocurii din 
partea lor. 

La latinește eră mediocru; dar avea multă; apli- 
taţie către șltiinţie, tmai ales. penitru ştiinţele exactie ; . - 
în inatematici ajunse mâi tare de cât profesorii săi. 

Profesorul ide literatură franceză observase în sti- 
lul său acea putere de imaginaţie care”, mai târziu , 
trebui să inspire împăratului de mai apoi discursu- 
rile care 'înflăcărară pe soldaţii săi. EI : ziceă că comh 
poziţiile franceze ale tânărului Bonaparte erau gra- 
ait înfierbântat în craterul unui vulcan. 

Dar, cea imai curioasă judecată asupra viitoru-=+ 
iui împărat îu acea a profesorului de Istorie de L. 
Eguile : . Corzican . :de natiune şi de caracter,.va merge 
departe dacă împrejurările îl vor ajută”. 

Tinerețea. Eşinid (din şcoala dela Brienne, Napo> 
leon fu înlocuit în 1874, prin fratele său Ludovic, 
si el trecu la școala militară din Paris. 

Napoleon, simplu în obiceiuri şi hotărât în con= 
vingeri, fu tare mirat când văză, în; acest mediu mou ; 

„un lux aşă de mark și atâta vanitate, care apăreău' pe- ste tot. El îşi aminti, atunci de greutățile familiei sale 
şi iată admirabila scrisoare, la etâteă de 16 ani pe 
care o scrise superiorilor săi: „Elevii regelui care 
Sunt săraci gentilomi găsesc aci în loc. de calități sufle- 
tești aparenţe uşoare, sau; mai bine zis ; sentimentul 
de vanitate , așa, că, înapoindu-se în casa părintească 
fleprate de a se bucură de puţina: avere a părinţilor, 
ei roşesc, poate; ide auțorii zilelor lor şi despretuasă 
wodesta lor locuinţă”. Admirabile şi nobile senti- 
mente ale funui suflet generos; cuvinte frumoasei ale 
aceluia care trebuiă, în viitor, să apere! aspirațiunile, 
pioporiului francez şi care mai târziu întemeie legi 
ca orice cetățean să aspire, la cele mai înalte slujbe 
ale Statului. El alese pe mareșalii şi pe coiaboratoriă 
săi chiar dintre fiii celor mai modești! lucrători, neţi- 
nând seama decât de valoarea oamenilor şi nici de cum 
de nașterea lor.



373 

Viața de ofiter. In 1.785 fu numit sublocotenent 
de artilerie şi trimis în garnizoana la; Fere. 

Contrar kle ceeace sar fi putut “crede, ambiţiu- 
hile sale, la începutul carierei, nu erau mari. El (şi 
dădeă seama după lorganizațiunea armatei. de atunci, 
pât eră Kde greu pentru un ofițer fără avere ca să 
ajungă la grade superioare „Aşă că de multe ori zi- 
ceă că! gradul Suprem al ambiițiunei sale eră: „Ca să 
bbţină retragerea în gradul de colonel de artilerie şi 
crucea Sf. Ludovic”... 

La etatea de 18 ani; (1787), fu inaintat la grai 
dul de locotenent și trimis ' în regimentul” de artilerie 
dela Grenoble din care o parte făceă garnizoană la 
Valenţa. El se stabili în acest idin urmă oraș, şi aci ă-l 
pără “un nou Bonaparte. Vizitând saloanele, în acest 
praş, spiritul i se fonmă în contact cu câteva 'femei - 
distinse. Devenind mai puţin sălbatic, el se distinse 
în societate mai ales prin caracterul său personăl, lsa- 
tiric și mătrunzător în replice. 

Lucră, cu metodă, imatematicile și câte o! dată : se 
pasionă pentru istorie ; mai “ales istoria grecilor și 
a romanilor. 

Napoleon scrise, în timpul şederii în garnizoana 
dela Valenţa, diverse lucrări care arătau că el eră 
un scriitor ide valoare pentru viitor. 

Academia din Lyon pusese la concurs chestia: ur- 
imătoare : „Care sunt principiile şi regulile de dat oa- 
wenilor pentru dvi face cei mai Jericifi 2 | 

EI trată chestiunea, întrun imemoriu care 'fu con- 
giderat ca foarte însemnat şi pentru care ăcademiă' 
îl premiă. Acesta fă primul său triumf. Pe când: tinerii 
pfițeri, de etatea sa, duceau o viață! consacrată plă- 
cerei și ldestrăbălărei chiar; tânăriul locotenent de ar- 
tilerie lucrâ Hără (incetare şi treceă dela: ştiinţele mate- 
imatici la științele morale, nelăsând. să treacă ;nicio 
ocazie fără a'şi îmbogăți inteligența. 

Sar fi zis că el prevedeă rolul de organizator âl 
Franţei , pe care trebuiă să-l îndeplinească şi , în ăceh 
laș timp , pre acela de învingător al Europei. 

Intre 1787—1789 el fă în garnizoane în alte
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două. oraşe: la 'Douai și la Auxonne. “In acest (lin 
tirmă oraș, fiind tot sărac, continuă să se devoteze 
muncei şi dădeă lecții de matematică  fraitelui său 

“anai Mic. | 
In acest imp, în întreaga Franță, idei, nouă, de 

imult timp fînăubșite, începu să iese la ivială!; de câți 
va ani se şopteau și acum începuseră; a se vorbi cul 
glas tare. Societatea eră în fierbere și revoluția frâan- 
peză care se preparase încet, isbucneă ; acum, ca o 
bombă în imijlocul Europei pe care o făceă să se 
tcutremure. - 

Revoluţia se  desfășură (cum sa arătat în: capi. 
tolul 1), iar, (după luarea Bastiliei, generalul la Fayette 
aldaogă la culoarea d/bastră pe cea roșie a Părisului 
şi. pe cea a/bă simbolul regalităţei şi astfel se compuse 
gocardă tricoloră. (Mai în urmă , se formă idrapelul tri 
color, pe care îl arătă gardei naţionale căreia îi zise + 
„Uitaţi-vă la acest drapel ; el va “face înconjurul lumei”?. 

Napoleon a realizât cu glorie, această prooror 
cire 

Sfârsitul vieții. Când Napoleon află de hotărârea 
luată, privitoare la trimiterea lui la Sf. Elena, scrise 
Lordului Keith furmfătoarea scrisoare die protestare : = 

„„Protestez, sus şi ttare; aici în faţa! cerului şi â 
oamenilor ; contra. 'răului ce mi se face, contta călcărei 
drepturilor cele 'mai sacre, dispunândiupse cu forţă, 
de persoana şi libertatea mea. Am venit liber pe borţ. 
dul Belerofonului, mu sunt prizonier; sunt oaspetele 
Angliei; am venit chiar din instigațiile căpitanului 
vasului, care mi-a spus că are ordine dela guvern: 
de a mă primi şi a măi conduce în Anglia: cu o; suită 
dacă aceasta îmi convine. | 

M'am prezentat de bună credinţă pentru a măi 
pune sub protecţia legilor. Angliei. 
_„_O kdată așezat pe bordul Belerofonului eram; la a- 

dăpostul poporului britanic. Dacă guvernul dând or- 
dine căpitanului iBelerofonului de a mă primi, ase 
imenea şi pe suita 'mea, ma voit decât să-mi întindă| 'o 
cursă, şi a călcat onoarea şi și-a; defăimat. pavilionul: 
său. Dacă acest act se va comite, atunci englezii în
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zadar vor mai voi să vorbească de dreptatea, legile 
şi libertatea lor; credința în ospitalitatea Beleroio- 
mului este pierdută. Să mă refer la istorie; ea va 
zice : un inamic, timp! de 20 ani, s'a luptăt cu poporul 
englez şi vine liber în decăderea sa, să găsească, un 
azil sub scutul legilor engleze. Ce altă probă mai străn 
tucită puteă să?i (dea de stima şi! încrederea sa ? Dar! cumul 
răspunde Anglia la această imărinimie? Se prefăcii 
că îi dă io imână ospitalieră, acestui inamic, și când! 
el se itădu lor de bună credință îl sacrifică”, 

Napoleon”. 
Vasul Northumberland, escortat de două fregate, 

(duceă pe împărat către exil. Când această escadră treci 
prin fața capului Haga, Napoleon pută să mai ză 
rească, pentru ultiimia oară, pământul Franţei, el vărsăl 
lacrămi abondente și strigă: „Adio Franţa, adio ţară 
de viteji! Adio! — :Căjţiva trădători mai puţini şi vei 
îi tot marea naţiune, stăpâna lumei”?. 

Pe bordul INorthumberlandului el începi să dic- 
teze credincioșilor săi tovarăşi de nenorocire, aminti: 
rile sale relative la „primele sale campânii ; amintiri 
pe care le continuă! în timpul anilor, săi de activitate. 
In fine, la 14 Octombrie zăriră, pentru! întâia dată ; 
vârful Dianei” , cel imai înalt vârf care domină insula 
S-ta Elena. Trei zile ; după aceea, împăratul debarcă! 
pe această stâncă care trebui să fie închisoarea şi 
mormântul său. 

Despre Clima din insula St. Eleva, Napoleon a 
zis: Această ţară este mortală, peste tot, unde 'flo- 
rile sunt (decolorate, omul nu poate trăi . Această soco- 
teală nu a scăpat din vedere elevilor lui Pitt. Să trans- 
florme aerul în instrument de tortură; această idee 
nu-i venise încă nici celui mai sălbatia din proconculii 
mioștrii”. Ea nu puteă să iîncolțească decât pe ţăr- 
murile Tamisei”. 

“Existenţa lui “Napoleon, pe această stâncă, depăr- 
tată, pe care dreptatea istoriei a îransformat-o într'un 
grandios piedestal peste care se ridică umbra să mâi 
triumfătoare ca niciodată, fu împărțită între persecu- 
țiunile odiosului Hudson Lowe și consolările pe care
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i le aduceă, exilatului, namiciția fidelă, devotainen- 
tul constant al iacelor căre erau de. bună: voie tovarășii, 
săi de nenorocire. | 
„Se zice că Hudson Lowe văzând că amiciția fidelă 
a tovarășilor săi eră lo consolare pentru împărat se: ho- 
tări să-l despartă de ei. Aşă, făcii să plece, succesiv, 
doctorul O'Medra, care îngrijeă pe augustul «exilat 
cu competință și (devotament, în urmă; pe. contele Las 
ICases și (pe generalul Gourand. Singur generalul jde 
iMontholon şi mareşalul Bertrand fură autorizaţi să! 
steă cu el. . 

In exilul lău Napoleon încercase să-şi creeze dis 
dracții fizice: plimbarea și călăria. Dar ; curând ; “el 
trebui să renunţe şi la acest fel; de exercițiu, care îi 
plăcea. 

La Sf. Elena eră singur în fața lui însuși, îmu- 
conjurat de imensitatea Oceanului, în curând în fața 
veşniciei şi a moartei. El știă că nu va mai vedeă 
n <iodată ţara sa. Vorbele pe care af le s,„uneă, Cu- 
vântările pe care el le ţineă erau exact expresia gân- 
direi sale intime, reflexia sufletului său. Adesea el 

„afirmă tovarăşilor săi că: „hiciodată el nu:S'a conside- 
rat decât reprezentantul şi instrumentul libertăfe»?. 
EI înţelesese că numai dictatura puteă să fie destul de 
tare pentru a face ordine în Franța dezorganizătă; 
prin anarhie ; dar această o făceă în! scopul şi cu dorinţa 
de a păstră fțărei prerogativele democratice. EI se în- 
furiă, cu violenţă, contra despotismului suveranilor 
epocei sale și mai ales contra aristocrației feodale. - 

Cu toate astea, din cauza suferințelor morale. și 
privaţiunilor imateriale, sănătatea împăratului se al- 
teră pe fiecare zi. Anii 1819 și 1820 trecură în! alter- 
nanțe de mai rău și mai bine în indispoziția care 
imergeă în fiecare zi agravându-se. La începutul „a 
nului 1821 marele 'om eră către sfârșitul vieţei sale 
pământești. Dar, sar fi zis ; că pe: măsură; ce forțele 
<ale se 'micșorau, gândirea sa devencă mai activă! încă; 
niciun moment, kcreerul său puternic nu manifestă cel 
mai mic semn (de slăbiciune. La începutul lunei Maâr- tie simtomele Ideveniră: îngrijitoare și doctorul Auto-
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marchi, care-l îl îngrijeă, nu-și ascunse neliniștea faţă 
de tovarăşii împlăratului. Câteva zile după aceea Na- 
poleon chemă la căpătâiul său pe abatele Vignali; 

„un preot pe care îl trimisese unchiul! său cardinalul 
Fesch, și îi anunță idorința sa da a se spovedi. Stărea 
bolnavului se agiravă pe fiecare zi şi la fiecare moment 
aveă vărsări. EL nu-și făceă nicio iluzie asupra stărei, 
lui şi certă ca. săl i se Administreze extrema ungere. Sa 
adresă domnului kde iMontholon cu următoarele 'cu- 
vite : 

„Sunt fericit de ami fi îndeplinit datoriile. Iţi 
urez, generale, la! mioartea d-tale, aceiâşi fericire. Voesc 
să glorific pe Dumnezeu ! Generale , dă ordin să se ri- 
dice, în camera vecină), un altar , şi să se expună acolo 
Sfântul jurământ. 'Mă! îndoiesc că D-zeu mai: vreă săfimi 
dea sănătate, dar eu tot îl voiu rugă”. | 

Dar întrerupândiu-se zise: „Nu pentruca să! te 
înşărcinez cu această răspundere o să! se zică că D-ta 
eşti mobil și politicos, ai comandat din inițiativă! de șef. 
Aşă că mai bine voi 'da cu însumi ordinele”. 

Astfel, prezidăi el ceremoniile morții sale ; acea 
imoarte pe care io bravase de atâtea ori; el o priveă 
în faţă cu acelaş calm! ca pe: câmrul ile luptă său ca în, 
pirocul ciumaţilor din insula -. Jaffa. 
Își scrise testamentul, acta pagină! supremă unde 
'se desfășoară tot ufletul său, unde se vede toată 
inima sa ; el împărţi bunuri la toți. tovarășii săi ; 'se 
gândi la toţi ; găseă câte: un suveni:' pentru toţi aceia, 
care îi arătaferă prietenie și devotament. Acest tes- 
„fament începe prin celebrele fraze: „Mor în isânul 
religiei catolice apostolică şi romană, în sânul! căreia: 
Sunt născut acum 50 ani și măi bine ! „Doresc ca 
Cenuşea mea Să se repauzeze pe malurile Senei, în. 
mijlocul acelui popor francez pe care Pam iubit atâta? 

Patru sau cinci zile după aceea oL ușoară îmbunăț 
tăţire se produsese în starea sa, speranța, reveneă: în! 

inima tovarășilor săi. El le zise: „Vă bucuraţi că 
"sunt mai bine. Dar moartea e tot, aproapre de mine, o 

simt... Când nu voi mai fi, fiecare din voi va aveă -
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fericirea de a revedeă pe vitejii mei în câmpiile 'Eli- 
see |...” | 

Atunci, el ridică ochii către cer, carei păreau ilu- 
minați prin viziunea lucrurilor dincealaltă lume: „Da 
Kleber, Dessaix, Bessieres , iDuroc, Ney ; Murat, Mas- 
sena, Berthier, toţi vor veni spre a! mă întâlni... 'Vă- 
zându-mă, vor Ideveni, toţi; nebuni de glorie şi en- 
Nusiasm .Noi vom vorbi de răsboaiele noastre cu Sci- 
pion, Anibal, Cesar, Frederic... cel puţin ; acolo ; nu 
va imai aveă teaimă că vede atâţia găsboinici împreună”? 
Adaugă el surâzând. 

La 1 Mai INapoleon voi să: se ridice; dar avi o 
Sincopă şi fu forțat să se aşeze /din nou în pat şi zise: 
„Peste 4 zile nu voi mai fi”?. | 

In timpul kelor trei zile, care urmară, boala făcu 
teribile progrese. 

La 5 Mai un uragan al tropicilor se desfășură în 
insulă şi (desrădăcină toți pomii plantați în'jurul Long 
vodului, și, în mijlocul isbiturilor uraganului şi ur- 
letelor vântului, împăratul francezilor îşi dădu  ul- 
iiima suflare. 

„_ Câteva secunde înainte de a muri, el pronunţă a- 
ceste cuvinte: „Fiul meu!/...? „Franța!” Franța”. 
Pe urmă, după un minut, el zise simplu: „Cap; !...? 
„Armată 1...” 

Şi-și dădu suflarea în mijlocul sgomotului furtu: 
nei ca și cum spiritul furtunelor, dus pe aripele vân- 
tului, alergă să spună lumei că o ființă puternică 
se scoborâse în abisul naturei. 

Toti oamenii regimentului englez se îmbrăcară în 
mare ținută și veniră în tăcere să defileze în faţă că- 
dravului ilustrului om. 

Hudson Lowe, persecutor până și la moarte, voi 
să se opună la această manifestaţie spontană! a sol- 
daţilor. Dar, atunci interveni colonelul regimentului : 
«Napoleon a murit”? ; zise el guvernatorului, legea de 
excepție pe tare ai fost însărcinat de'a o observă nu 
mai există... Am (dreptul să-mi plimb regimentul unde 
mi-o plăcea... și o fac astfel !?... 

Și se pută vadeă fun: spectacol mişcător; fiecare
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soldat englez, trecând prin faţa patului funerar, în- 
genuinchiă, şi aproape toți sărutară iun colț din mantaua 
gloriosului care îi acoperea corpul. La 6 şi 7 Mai, 
corpul. rămase expus ; la 8 avă loq îmbălsămarea, — 
după care împăratiul, îmbrăcat în uniformă de vâ- 
nător călare al gardei imperiale fu pus în, cosciug. La; 
9 'Mai avă loc înmormântarea Și fă cu-(atât mai;impună 
toare cu cât avă loc pe această! sttâncă: solitară,



CAPITOLUL XIII. 

DOMNII ROMANI. 

Muntenia. 

Alexandru Moruzi, la- 
nuarie 1793-August 1793. 

Alexandru Ipsilanti, Au- 
gust 1796-Decemb. 1797. 

Constantin Hangerli, De- 
cembrie 1797-l-iu Martie 
(18 Februarie) 1799. 

Alexandru Moruzi, Mar- 
tie 1799-Octomb. 1801. 

Mihaiu Suţu, Octomb. 
1801-lunie 1802. - 

Alexandru Şuţu, lulie- 
l-iu Septembrie 1802. 

Constantin Ipsilanti, l-iu 
Sept. 1802-Aug. 1806. 

Alexandru Şuţu, August 
13 Octombrie 1806. 

Constantin Ipsilanti, Oc- 
tombrie-Noembrie 1806. 

Ocupaţia rusească, 25 
Decembrie 1806-18 Mai 
1812, pacea de'a Bucu-- 
reşti. Administrația lui Ip- 
Silanti sub control rusesc, 

  

Moldova. 

Mihai Şuţu, lanuarie 
1793-6 Mai 1795. 

Alexandru Calimachi, 6 
Mai 1795-Martie 1799. 

Constantin Ipsilanti, 8 
Martie 179y-lulie 1801. 

Alexandru Şuţu, lulie 
1801-4 Octombrie 1802. 

Alexandru Moruzi, 4 
Octombrie 1802- August 
1806. 

Scarlat Calimachi, Au- 
gust-13 Octombrie 1806. 

Alexandru Hangerli, 19 
Martie-4 August 1807. 

Scarlat Callimachi, 4 
August 1807-18lunie 1810. 

Ocupaţia rusească, 29
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27 Decembrie 1806-31 Mai Noembrie 1806-28 Mai 
1807; 8-28 August 1807. 1812. | 
Administraţia generalului 
Prozorovschi. Aug. 1807- 
l-iu Martie 1808. Admi- 
nistrația unei Căimăcămii, 
l-iu Martie 1808-18 Sep- 
tembrie 1808. 

Administraţia unui co- 
mitet de 5 membrii, 18 
Septembrie 1808 (din Mart 
1809, generalul rus En- 
ghelhardt, vicepreședintele 
Divanului), 28 Mai 1812. 

INCERCĂRI DE MANIFESTARE OSTĂŞEASCĂ A 
ROMÂNILOR. 
(1778—1821 2). 

  
După Îmcheierea nouii păci dela 1774, princi- 

patele române fură! scutite aproape o jumătate de veac 
de prezența oștilor străine. Astfel, puterea lor mili- 
tară put să decadă și mai mult până 1a restrângereă 
păzitorilor idomniei, indigeni, mai ales străini. 

(Pentru anul 1759 ioastea; Moldovei se compuneă - 
din o sută de „ruși” cu „căpitanul darabanilor” ; .Oi 
sută de seimeni, cu basceauşul, o sută de „.ulami”?; 
cu baș-bulucbașa, o sută de vânători, cu căpitanul 
lo: o sută ide tunari, o sutăL-de arnăuţi cu steaguri în 
ini”.-Ă, având ca șef pe Aga, „două! sute de străjeri; ai 
orașului, cu doi căpitani”, afară de poliția propriu 
zisă. | 

In ce privește elementele luate dela turci, sei- 
imenii se păstreafză, cu odobaşii şi imziașii lor. Intâlnimi 
Şt mai departe serdari cu atribu,:i polițienişti., Se a- 
(daugă însă aşă numiți săraci. | ar, C.la un timp, poliţia 
o fac de-a dreptul turcii, chemați sauj impuşi, al căror 
şef are şi oarecare atribuții politice, beşliii-constatați 
încă din domnia imoldovenească a lui Constântini Ma- 

1) Rezumat din /sforia Românilor de N. lorga.
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wrocordat, — Fu beșli-aga,. solemnul beșleagă, trecut 
şi în proverb, în fruntea lor. Dintre vechile alcătuiri! 
românești, se păstrează la pasuri Oituz, Trotuș, Şte- 
'făneşti, în Moldova, vechea pază cu căpitani: localnici, 
Călărașii, ai căror șefi sunt căpitani, având câte un 
ehPhaie, locotenent, lângă dânșii, rămân în legătură 
cu hatmanul. 

Dar, în afară de acești soldați, cări îşi schimbă 
uşor stăpânul, se ridică din popor, pentru întâia oară, 
voluntarii, și astfel, apare cuvântul volintiri. Unii din- 
tre dânșii întruniți în grupe, sub anumiţi! căpitani, au 
intervenit în luptele pentru schimbarea domnilor, alții 
au iners afară în luptele 'Rusiei contra: duşmanilor ei. 
Da: cu această iepocă se închee şi' participarea 'milil- 
tară: a româmlor la războiul contra altor popoare. 

La 1806, când: iruşii ocupară principatele, în! .cre- 
dinsa că acum ţările românești li vor rămâneă lor, şi 
mţi.nai lor, se întâlnesc în jurul domnului țării-ro- 
pnen€ști și Moldovei rămășițele ciudat amesfecaic, alr 
quuror corpurilor ce fuseseră până atunci. Intâiu 'stră- 
intii sau cei formați după obiceiul străin, lefeciii, 
tevenții, lipcanii, seimenii, hătmănești , și ageşti, pe 
lângă breslele ide curte, ciohodarii, satârii, copiii. de 
cisă, mehterii (muzicanți), aprozii, portăreii ; fuşta- 
şii de Divan şi de-Harem. Apoi| dărăbanii — şi de 
iuniță — icălăraşii, chiar ruşii cu căpitanii ; ceauşii, 
«: stegarii, și |muzicanţii lor: cimpoiași, bucinaşi. La 
asuri sunt plăieșii, la vânat păsărarii._. 

Incă până a nu trece rușii peste, Prut, tineru ro- 
imâni, ca şi înaintaşii lor, cu un! veac în urmă) intrară! 
în serviciul ţarului. .La 1803 întâlnim astfel pe un 
(Dumitru și iun 'Amton „ofițerul”?, pe un-căpitan lacov 
Bul'că, pe fun imaror loan Batist (Baptist) Balş, pe 
un Aăcărescu, pe un polcovnic Manolachi. Un Nicoriţă, 
care locotenent-general, ia parte la operațiile câm 
paniei Contra turcilor, ca şi un alt locotenent-general, 
prințul Ghica, şi generalul maior Scarlai Sturza, care 
a fost celdintâiu gruvernator al Basarabiei, câ! și ge- 
neralul-Maior Cristofor 'Macarovici Comnino. 

- Rușii găsiră aici elemente ca-s -uteau fi! întrebu-.
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ințate ; cele arătate mai sus, apoi şi| altele: pușcașii ' 
domneşti, căpitanii de margine (la Soroca), cu sluji- 
torii lor, călărașii, ldorobanţii; etc. Ei încercară sa 
formă o armată românească și amestecară pe ai noșr. 
trii în companiile rlor de poliţie ; nici volintirii mu 
Xiipsesc, — 

Ocupaţia rusă începând cu Ipsilanti, în Scaun, 
„sporuncit-au Vodă la tot felul de meşteșugareți 'cu 
vătăşia de făceă haine, căciuli, cizme, arme ; adusese 
cai, şei, săbii, imazdrace. Şi o: ordie se făcuse: Cazaci 
îmbrăcaţi în albastru, călărime cu numele lui Ipsilant 
pe Pantelire cu slove de alamă, cu pecetea lui Vodiă 
pe piept. Altă; oaste eră de li,se ziceă panduri, iar pede 
ştrii. Altă 'oaste eră ldragonii, cei din Moldova adu- 
naţi, cari şi pecetea Moldove aveă pe coifuri, In 
itaceste oşti eră fel ide fel de limbi: Arnăuţi, greci, 
sârbi, români, de țară, nemți, unguri. Făcutu-s'au 
şi alte cănitănii cu osebite steaguri, căci da năvală, 
precum am zis pentru iefi. Zilot românul: taxează noua 
oştire de atare drept o „adunătură dej felurimi de oa- 
meni blăstămațţi... curată ceată de tâlhari, că, pe unde 
ajungă, gemeă pământul, 

Dar, cine a |urmărit desvoltarea acestui curent că- 
tre oaste, cine înțelege că pornirea generală către glo- 
rie din epoca revoluţiei și a lui' Napoleon nu puteă 
să) lase indiferent tun popor în care' nu se oprise viața, 
acela va prețui după cuviinţă, această, încercare mili- 
tară cu asă de scurtă durată. Şi: tu atâta mai mult, cu 
cât prin Solomon, prin Tudor, fiul ţăranului: din Vla- 
dimirii Gorjului se creaseră, în colaborație cu. ruşii, 
pentru libertatea Serbiei, ceidintăiu conducători ide 
oaste la noi, - 

4. 
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