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RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 
STUDIU CRITIC 
  

DREPT PREFAŢĂ 

«Cugetă tare la lucruri mari şi să ştii 

Că cugetarea fa este singura realitate, pe 

lume. Ridică natura la înălțimea fa şi 

fă asa ca universul întreg să nu fie pen- 

fru tine decât reflexul inimii fale eroice. 

Luptă pentru omoare,  aceasta-i demn 

pentru un om, şi dacă fi se întâmplă să 

primeşti răni, ia sângele tău ca o rouă 

bineţăcătoare şi surâde». (Anatole France 

prin Don Quichotte, a lui Sylvestre Bon- 
nard). «ămâi acea ce fe-a făcut cerul>. 

(idem). 

An cu an vremea aşterne din ce în ce mai des vălul uitărei 
pe faptele răsboiului nostru pentru întregirea neamului şi pe 

faptele bune şi pe cele rele şi glorificând numai pe cei ce au 

murit şi trecând cu vederea, pe cei vii, pregătim o aspră jude- 

cată. asupra generaţiei care a făcut răsboiul, de către generaţiile 

viitoare. Mereu apar scrieri care coprind dovezi de ticăloşie şi 
nume de ticăloşi cari şi-au bătut joc şi de gradul lor şi de 
gradul altora, care au furat faptele şi meritele şi drepturile 

altora, care au ucis ofiţeri pe nedrept, care şi-au însuşit în 

interesul lor propriu izbânzi săvârșite de alţii, care au socotit 

şi transformat răsboiul în câmp de pradă şi de batjocoră a 

eroismului, a camaraderiei, a sângelui vărsat de cei schingiuiţi 

de gloanțe şi de obuze, folosindu-se de lașitatea celor vii şi de 

tăcerea, celor morți. Morala însă, alături de interesul superior
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al ţărei şi al armatei, cere o revizuire a tuturor acuzaţiunilor 

de ticăloşie ce s'au adus cu dovezi contra celor care trăiesc sau 

au murit, indiferent de treapta pe care se găsesc, indiferent 

dacă trăiesc modest sau făloşi în lumea civilă, la adăpostul. 

uitărei sau a păcătoasei noastre indolențe. Trebuesc târâţi înain- 

tea, judecăţei camarazilor, a lumei, nu pentru bucuria osândti, 

dar pentru exemplul viitorimei. In mâna Comandantului Suprem 

au fost puse dovezile falșurilor săvârşite la Cerna, Jiu, Olt, etc., 

prin memorii semnate şi cu răspunderea celor ce le-au semnat. 
Eroi şi eroine născociţi de autori de călindare, de cărţi şi. de 
gazete, iată opera atâtor ticăloși, care trebui arătată şi trebuie 

“ştiută pentru îndreptarea, din timp a celor ce ar voi să greşească 
în viitor. 

Totodată mai trebueşte lămurit aci şi scăderile anterioare. 
„răsboiului care au contribuit în largă măsură la desordinea mo- 
rală ce a stăpânit oameni politici, şefi militari şi operațiuni în 
acest răsboi, sporind suferinţele țărei şi atingând profund pre- 

_Stigiul armatei noastre. 

Este absolut necesar ca poporul român să cunoască de la, 
noi care am avut rol preponderant în acest răsboi cum s'au. 
petrecut lucrurile în luptele ce am dus şi pe care le-am condus. 
Nu se poate lăsa ca să se aștearnă straturi de descrieri fante- 
ziste şi mincinoase, peste realul faptelor petrecute cu adevărat; 
legendele întemeiate pe minciună, trebuese scoase din mintea. 
poporului nostru, căci cu ele nu să poate aşeza, temelii stator- 
nice de succes într” un răsboi viitor. Acesta nu altul este scopul 
scrierei de faţă: a servi arta militară, a servi adevărul, a în- 
lătura, minciunile și a da satisfacţie celor care au luat parte la. 
lupte, care au dus greul răsboiului şi care vii sau morţi au 
drept la recunoştinţa poporului român pentru care s'au sacri-. 
ficat, fără a specula nici izbânzile în victorii, nici durerile în-. 
frângerilor.



INTRODUCERE 

„ «Cu cât lumea să depărtează de gro- 

zăvia faptelor, cu atâta intră mai adânc 

"în faza milei şi uitărei>. 

După povestiri de încurajare 1), de fantezie 2), sau de orgo- 

liu naţional care au dăinuit în timpul răsboiului, au apărut după 

şi lucrări unele serioase de specialitate?), care să servească 

viitorului. Cum se va vedea, în scrierea, de față nu m'am influen- 

ţat din nici o lucrare asupra răsboiului nostru şi mărturisesc, 

nici nu am cetit de cât o parte din ele, Din foarte puţine, ceti- 

torul şi în deosebi cetitorul militar, poate trage învățăminte 

pentru viitor. Cu atât mai bine dacă şi alte lucrări conţin ace- 

leaşi vederi ca aceasta, ceia ce va însemna odată mai mult că 

este numai un singur drum pe care să pot întâlni părerile, acel 

al adevărului. , 

Insă lucrarea, de îaţă nu are de scop nici a îndreptăţi pe 

acei cari în mod imprudent, au nesocotit sacrificiile făcute de 

vechiul regat, pentru unirea cea mare a neamului românesc, ca 

să se menţină în greşala ce fac, conştient sau inconştient, atri- 

buind lui Dumnezeu isprava unirei românilor într'o singură 

țară 4); dar nici a da, încredere celor naivi că răsboiul se pre- 

1) Comunicatele oficiale şi ziare de ocazie, pe timpul răsboiului. 

2) Călindare (Călindarul Regina Maria). 

3) Istoricul dozumentat al generalului Dabija Gh. 
4) Imaginaţii ale interesaţilor oameni politici -(Sever Bocu).
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găteşte şi se face precum l-am făcut noi. Din contra, lucrarea. 

aceasta care resumă foarte pe scurt un jurnal ce am ţinut pe 

timpul răsboiului, să fie, voesce, ca o cauterizare pe rane iufec- 

tate, neţinând nici o seamă nici de dureri, nici de proteste, ci 

numai şi numai de adevăr, de dreptate şi de îndreptare. 

Nume ce dau acolo unde pun şi faptele, nu poate atrihu: 

lucrării mele caracter de personalităţi, ci numai pur și simplu 

de conștiință; căci acel ce scrie fapte care aparţin Istoriei şi 
judecăţei ei, nu poate servi în acelaş timp şi adevărul şi min- 
ciuna. Anonimatul, când e vorba de fapte rele, ia expunerei 

caracterul precisiei cu care ea trebuie investită. Căci aci nu 
sunt lucruri scrise ca știute numai de mine, dar să scriu lucruri 
şi fapte cunoscute de mulţi, cunoscute de toţi care au luat 
parte la ele; şi a le dematura sau acoperi, pentru a nu atinge: 

persoane, este nu numai a face rău serviciu dreptăţii, adevă- 

rolui şi onoarei, singurele care trebuesc făcute să triumfe cână. 
lucrăm în public şi pentru datorie; dar este a te micşora în 
fața şi stima celor cu cari sau alături de cari ai lucrat şi aceasta, 
să mi se ierte, dar nu se potriveşte cu mine. 

Am jurat sămi servesc ţara cu credinţă şi ai spune ade- 
vărul; este un serviciu care-i fac arătându-i relele ce i-au adus 
suferințe în trecut şi rele carezi pot face aceleaşi suferinţe în 
viitor, de nu le va înlătura, acolo unde aceste rele mai există sau; 
sar îi, 

Am spus şi aiurea: răsboiul regenerează popoarele, le în-. 
dreaptă moravurile, aceasta, e cea mai mare răsplată morală; 
pentru pierderile de vieţi şi de sănătate a sute de mii din cei 
mai buni fii ai ţărei. Luptătorii reîntorşi la vetrele lor, s'au 
așteptat la o schimbare de mai bine a vieţei generale în ţară, 
la dreptate, cinste şi adevăr în toți şi în toate.
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«Glorioasa laudă cu morţii pentru patrie trebui să lumi- 

neze pe cei vii ca să pună în relief propriele virtuți a fiecăruia», 

asta pentru toţi fiii țărei. 

Ca şi căpitanul Popov, spunem şi noi: «Pe punctul de a 

pleca la, luptă în 1916 toţi ofițerii visam ziua fericită când vom 

ieşi biruitori şi invidiam dinainte pe acei care vor avea norocul 

să trăiască până atunci. Această zi atât de sperată a venit, dar 

ea nu a adus fericirea României».



 



CONSIDERAȚIUNI GENERALE 

- Scopul acestui istoric nu este a descrie întregul nostru 
răsboi, adică operațiunile de pe toate fronturile, căci atunci 
forțamente sar putea întâmpla ca să se cadă în greşala însu- 
șirei şi răspunderei unor fapte descrise de alţii şi posibil neco- 
respunzătoare adevărului şi exactităţii; istoricul de faţă co- 
prinde numai fapte cunoscute, ştiute şi controlate de autor, 
sau verificate de dânsul; prin urmare cetitorul este pus în faţa 
numai a unui crâmpeiu de acţiuni; va trece încă mult timp şi 
trebuie să treacă ani, până să se poată ca din asemenea, crâm- 
peie să se alcătuiască, în complectul său, istoria răsboiului nos- 
stru. Nu rămâne nici o îndoială că în afară de comunicatele 
oliciale ale comandamentelor noastre din timpul răsboiului, care 
comunicate, în interesul operaţiunilor militare nu puteau cu- 
prinde numai exactităţi şi realităţi, trebuie luate în seamă, şi 
descrierile străine:) asupra acestor operaţiuni, verificate la 
rândul lor cu expunerile sincere ale executanților în prezenţă, 
cu faptele la, care au participat. Numai astfel şi numai atunci 
poporul român va cunoaşte realele întâmplări şi episoade ale 
luptelor. O așa procedare numai, va, putea restatornici adevă- 
rul în locul acelor povestiri de fapte închipuite şi atribuite de 
oameni şi la oameni care sunt departe de a, avea drept la stima 
poporului român, când alţii vrednici de această stimă au fost 
înlăturați de interesaţi, ba unii ponegriţi pentru ca meritul 

  

„1) Ziare, reviste şi de la aliaţi şi de la duşmani,



10 GENERAL 1. ANASTASIU 

ponegritorilor să devină mai mare. Drept este, dar ce ne pasă. 
că şi aiurea s'au petrecut fapte la fel 1), sau cum le-au calificat 
unii şefi şi la noi, «victime ale răsboiului» sau «fatalități»; 
numeroasele scrieri apărute până acum şi exemplele, vor da 
curaj şi celor ce ştiu multe şi le tac, să le dea pe faţă, adeverind 
că un nou factor şi element periculos de luptă a apărut în acest 
răsboi, element care pe viitor va trebui ţinut în seamă şi com- 

bătut cu toate mijloacele, atât pe front cât şi înapoia lui: in- 
trigăria, 

Trebuie dar ca acest popor român, care a suferit cumpli- 
tele ravagii ale răsboiului să cunoască adevărul şi să deducă 
norme şi învățăminte, care e ârept că nu mai pot repara, nimie 
din trecut, dar pot prinde bine pentru viitor; mai trebuie în 
acelaș timp ca și viitorii luptători să ştie că şi în timp de răsboi,. 
după cum în timp de pace, relele vin nu numai dela dușman, ci 
şi dela alţi factori interni, chiar dela unii camarazi care inte- 
resaţi induce în eroare autorităţile superioare, oficial sau în 
particular, făcându-le să greşască şi să, păcătuiască contra, ade- 
vărului şi dreptăţei, nimicind moralul poate la cei mai credin- 
cioşi fii și apărători ai Patriei şi ânducând în eroare poporul, 
că aşa se face răsboiul, cum am putut noi ca să-l facem şi aşa 
trebuie să, se petreacă în răsboi, cum s'a petrecut şi la noi. 

Factorul armată este un simplu instrument în mâna poli- 
ticei unui Stat, pentru a fi întrebuințată, în sprijinirea, acestei 
politice a Statului — nu a partidelor politice — atât în interior 
cât şi în afară, Indeplinirea promptă. a, chemărei armatei, stă 
în om şi în mijloace. Omul depinde de Stat şi de instituţia 
armatei; mijloacele depind numai de Stat. Un tot armonic tre- 
buie să unească pe Stat de instituţia, Armatei, tocmai în scopul 
îndeplinirei chemărei acesteia, faţă de Stat. Dar factorul armată 

  

1) Les Carnets de Gallieni (publicat de fiul său Gaâtan Gallieni şi cu 
notele lui P. B. Gheusi). Mâmoires du General Broussilov etc,
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coprinde în el organe şi elemente care în mod armonic trebui 
să activeze asupra omului şi mijloacelor, pentru ca folosul. 
aşteptat de Stat să poată fi oricând dobândit. Nici un organ 
şi nici un element nu se poate considera, ca, lucrând interesat. 
pentru proprie persoană, căci atunci decurg neajunsurile prin: 
raultiplicarea, intereselor personale 2); iar activitatea nu mai 
presintă cohesiunea, de atingerea scopului comun. Acesta, a fost 
inotivul pentru ce s'a, socotit necesară înglobarea în acest isto- 
Tic nu numai a efectelor constatate, dar şi acele determinări 
a causelor care le-au provocat şi care totdeauna, vor provoca. 
efecte la fel şi deci trebuese cunoscute de toţi. 

Producerea, atât a efectelor cât şi a causelor ce le-au dat 
naştere s'a făcut în text la locul cuvenit şi numai în scopul de 
a se obţine învăţământul relativ; este trist când stări nemul-. 
țumitoare să constat, să semnalez şi nu să ţine seama de ele.. 

In toate ţările şi învinse şi învingătoare sau făcut şi con=- 
tinuă a, se face critica a tot ce s'a săvârşit rău de politică sau 
de conducători politici şi militari, precedent răsboiului şi pe: 
timpul lui. Datorăm şi noi ţărei noastre şi spre binele ei, aceiaşi 
corectă şi imperioasă procedare. Cu No. 636 din 21 Iulie 1918 
am cerut Marelui Stat Major să aprobe ca să tipăresc tradu- 
cerea, din limba germană a unei broşuri oficiale germane asu-. 
pra operațiilor de pe frontul român şi să comentez afirmările. 
ce se făceau şi să restabilesc adevărul în multe nexactități ce: 
se întronase în scrierile noastre, chiar oficiale. Marele Stat Ma- 
jor cu No. 521 din August 1918 aprobă traducerea, dar fără 
comentarii. In 1925 am publicat în buletinul Comandamentului 
VI Teritorial isprăvile conducerii trupelor călări descălicate pe: 
frontul nostru şi puse să lupte ca infanterie Ia Onești, etc. In- 
spectorul Cavaleriei s'a plâns Ministrului de Răsboi, Generalul 

  

1) Şeli care îşi creiază adulatori şi uit că «popularitatea e vânt> (Jules: 
Simon).
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Mărdărescu, care mi-a pus în vedere că nu e bine să mai vadă 

lumea şi foştii noştri aliați păcatele săvârşite de noi în răsboi. 

Rău s'a făcut, căci de ce să ne fie ruşine ca să mărturisim 
adevărul și să ne punem la adăpostul unui pretext ridicol întâi 
şi întâi în ochii noştri, dispreţuind învăţămintele de tras din- 
trânsui. 

CAUSELE RĂSBOIULUI MONDIAL 

Oficial, causele răsboiului sunt cele cunoscute: nesatisfa- 
cerea condiţiilor puse Serbiei de către Austro-Ungaria, în pri- 
vinta sancţiunilor de aplicat în vinovăția asasinărei Arhiducelui 
Ferdinand, moștenitorul tronului. Nesatisfacerea era datorită, 
părerilor ce avea Serbia că aceste condițiuni ce i se impuneau, 
atingeau Gemnitatea sa, de Stat, pe deoparte; pe de aita, bazărei 
pe protecţia unei mari Puteri, Rusia, care ea însăşi fiind duş- 
mană, Monarhiei Austro-Ungare, avea prilej să-şi achite poliţa, 
către dânsa, sprijinind prin arme, pe protejata sa. 

In fond însă, declararea răsboiului era, efectul scânteei care 
a aprins pulberea adunată din timp de cătră diplomaţia euro- 
peană, pe urma politicei de interese personale de Stat şi de 
alianţe a Maritor Puteri şi care aştepta, doar un prilej ca să fie 
lichidată odată!). De sigur că nici una din ele nu sa gândit la, 
resultatele ce puteau să iasă pentru fiecare în parte sau pentru 
toate la un loc. | 

„Forma, încăerărei generale dintre state. se datorește aşa: 
dar grupărei lor pe interese mai de mult în așteptare a fi resol- 
vite; de aceia, şi în această încăerare, Istoria se osteneşte a 
afla, ca, şi în certurile dintre indivizi, pe cel ce-a dat întăi spre 

  

1) Depozitul de pulbere nefiind încă gata a i se da foc, cu ocazia asa- 
-sinărei Regelui Alexandru al Iugo-Slaviei şi a Ministrului Barthou, diplomaţia 
“europeană a putut să se abțină de a folosi scânteia de la Marsilia spre a aprinde iarăşi un răsboi.
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ai arunca răspunderea în faţa judecăţei ei; dar nimeni încă 
nu a încercat să stabilească răspunderea acelora dintre Puteri 
care ar fi putut împiedica isbucnirea răsboiului, dacă nu ar fi 
fost în joc şi dorința lor de a lichida mai curând, acea ce le 
așezase în grupări de prietenie şi alianţă, în consecinţă. De 
aceia a sărit să se răfuiască Rusia cu Austro-Ungaria, Germania. 
cu Franţa, Bulgaria, cu România şi așa mai încolo, socotindusse 
acest prilej bine venit în acest scop. 

MOTIVELE PARTICIPĂREI NOASTRE LA RĂSBOI 

Judecând după surprinderea ce ne-a, causat isbucnivea, răs- 
boiului, s'ar părea, că participarea noastră la dânsul s'ar datora 
unei judecăţi practice şi de altfel înțelepte; cu drept cuvânt ne 
intrând în luptă, se vor regula treburile fără. de noi şi poate 
chiar în contra noastră, câtă vreme în fiecare grupare ce lupta, 
una contra, alteia, aveam şi prieteni şi duşmani, iar între prie- 
teni, unii se puteau desinteresa de noi, la încheerea păcei şi noi 
aveam un ideal naţional de atins şi îndeplinit. Afară de aceasta. 
România nu putea să asiste impasibilă la sdrobirea Serbiei și 
la, injuria făcută Franţei... acte de injustiţie şi de sălbatică 
răsbunare! 

Şi ca ultim argument, România încheind în 1883 tratatul 
de alianţă cu puterile centrale, a pus în Austria, din nenorocire 
fără resultat, nădejdea, că, prin influența ei, soarta rasei noa- 
stre, privind pe fraţii noștri de peste munţi, se va schimba în 
bine, tocmai vizând direct reaua voință expresă a Ungariei, 
către dânşii. 

NEPREGĂTIREA NOASTRĂ IN GENERAL 

Răsboiul nostru poartă numele de răsboiul pentru între- 
girea, neamului cuprins în marele răsboi al dreptăţei; acest.
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ăsboi cum s'a desfăşurat, a venit parcă nedorit de nici unul 
«din Statele care s'au aruncat în el, ca dovadă este că fiecare 
caută acum pe cel care l-a început sau mai limpede pe cel care 
l-a provocat. Românii nu l-au dorit acum, noi poate că nu l-am 
dorit pentru niciodată, suntem oamenii care cei mai puţin ne 
gândim la ziua, de mâine, vorbit ca massă, nu ca individuali- 

tăţi. Pentru un ostaș este ruşine să mărturisească mincinos, 
deci adevărul înainte şi după el cuvântul. 

Politicianismul în care se svârcoleşte lumea noastră de 
toate felurile, ne-a, transformat pe toţi parcă în oameni ce 
umblu după căpătuială, stat ce umblă după căpătuiaiă, totul 
“de-a gata cu puterile altora, foarte puţin cu munca noastră, și 
cu riscul nostru. Așa am fost în toate: în întreprinderi, străinul 
a pus bani şi muncă, cu bani străini, cu străini şi pentru străini, 
Sau ridicat clădiri, drumuri de fier, orașe, fortificaţii, arma.- 
ment şi aşa mai departe; străinii ne-au administrat pământurile, 
străinii ne-au înstrăinat de țărănime, străinii ne-au înghiţit 
dobânzi, capitaluri la capitaluri, străinii ne-au adormit ca, să 
nu fim treji când va bate ceasul. Să nu fie nimănui cu mirare, 
dacă în trei luni de răsboi, am dat cel mai ruşinos exemplu de 
neputinţă militară desfințarea unei armate de 100.000 de oa- 
meni, şi perderea a trei sferturi din ţară fără a fi dat o bătălie, 
fără a mai socoti peste un miliard bogății de toate felurile pier- 
dute, unele ce nu pot fi nici preţuite, rămase şi trecute în mâinile 
dușmanilor, odată și cu familiile noastre la, voia lor. Vina, este 
a tuturor, a oamenilor politici şi de seamă ai ţărei, ca şi a că- 
peteniilor armatei şi pe alocurea şi a unor părţi din armată. 

Sacrificiile făcute de vechea ţară în acest răsboi, nu se 
potrivese cu cele făcute de Ardeal ori cât de vechi şi de profunde 
ar fi ele; poate că românii ardeleni ar fi putut face ceva mai 
mult în marele răsboi, ca să grăbească şi să uşureze pentru 
neam, resolvirea problemei unirei lui; cei 300.000 de români din 
„Ardeal care au luptat şi au sângerat şi pierit pentru Ungurimea
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sspolietoarea, drepturilor lor, aveau prilej să se sacrifice pentru 
românism așa precum s'au sacrificat cei 800.000 aparținând 
fraţilor din România, liberă, Singura scuză care se poate avea 
este, că ostaşii români de dincolo, representau neamul româ- 
nesc tot așa surpins de vremuri şi încă şi mai mult lipsit de 
pregătire pentru acest ideal naţional, ca noi cei de dincoace de 
Carpaţi. Vina, în cea mai mare parte o avem tot noi, prin care 
să putea ajuta pregătirea celorlalți, noi eram ţară liberă şi 
Prin urmare puteam lucra și pentru noi şi pentru cei de sub 
stăpâniri străine, aşa cum neoprite de nimeni şi de nimic, au 
făcut alte ţări pentru idialul lor naţional. Insă la noi, după 
interese personale şi de politică personală, a fost o continuă 
hărţuială între cetăţeni pentru a ajunge acolo unde asemeni 
interese să puteau satisface, iar generația tânără şi capabilă 
de entusiasm, a fost necontenit oprită în manifestările ei ge- 
neroase şi idealiste, a, fost încătușată, în acea, politică zisă diplo- 
matică şi de neamestec, ca şi cum românii asupriţi în Ardeal, 
Bucovina, Basarabia, nu erau fraţii noștri. O aşa mentalitate 
-de present, a absorbit în viaţa publică, şi a anihilat, orice altă 
preocupare de viitor şi de vremea ce putea veni şi care a şi 
venit. Patriotismul nostru încercuit în strâmtele graniţi ale 
țţărei noastre, a constat în iubirea, intereselor noastre apropiate 
Şi ne-am socotit buni români dacă aceste înterese nu dăunau 
Sub nici o formă ţărei. 

_ Indată ce însă interesele noastre interioare politice erau 
amenințate de noi şi între noi, atunci nu mai ţiniam seama de 
interesele mari ale neamului şi compromiteam aceste interese 
cu o uşurinţă condamnabilă 1), 

  

1) Când un Take Ionescu se ocupa de şcolile şi bisericile române din 
“Transilvania, Dimitrie Sturza îl divulga Ungurilor; ambii, români buni, exce- 
lenți patrioți, însă unul din ei vinovat contra românismului, fost-a el tras la 
răspundere? Nu.
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Atât de puţin era pregătit drumul către realisarea idealului 
nostru naţional, încât fără a se fi studiat şi judecat posibili- 
tăţile şi realităţile, şeful guvernului român, care era şi Ministru 
de răsboi, oscila între soluţii diametralmente opuse: când să 
meargă, alături de puterile centrale, când alături de ruşi *). 

Nepregătirea politică a. uuui ideal, aduce cu sine şi ne- 
pregătirea militară prin care un ideal se poate realisa. | 

Nici o ţară nu poate fugi de răsboi, acesta este un adevăr 
de neînlăturat; şi iarăşi este ştiut că răsboiul pentru popoare, 
este o regenerare prin sacrificii enorme, că răsboiul pustieşte 
spre a renaşte apoi. «Campamia pacifistă, slăbeşte spiritul militar 
în popor şi scade însușirile ostăşeşti». Dacă toate acestea sunt. 
ştiute, este vinovat acel Stat care nu să pregăteşte a face ast- 
fel ca să micşoreze nenorocirile, pustiirile unui răsboi inevi- 
tabil. Epocele acestea de stagnare după un răsboi, când orice 
progres este oprit în loc din causa rănilor nevindecabile ale răs- 
boiului, compromite viitorul chiar al ţărilor învingătoare. 

De pregătirea politică externă, era strâns legată pregă- 
tirea noastră militară; ori, cum pregătirea politică externă, în 
direcţia aceasta a lipsit, pregătirea militară a fost slabă întrucât 
ne-au fost lipsă mijloacele care fac tare o armată?). «Ro- 
mânia, bine înţeles mai bine pregătită din punct de vedere 
militar, ar fi adus în Orient evenimente importante, să poate 
zice decisive» î). Noi nu am putut determina un curent aju- 
tător nevoilor noastre în afară, nici interesat, nici desinte- 
resat așa cum au făcut alţii: bulgarii în străinătate, ruşii, 
germanii, la noi. Cu o lună înainte de intrarea noastră în 
răsboi, amândouă grupări de state în luptă deja, când ne 
huleau, câna ne lăudau atitudinea, după cum le mergeau lor 

  

1) Generalul Al Iarca: Memorialul meu, 
2) După ziare şi acuzaţiunile reciproce dintre partidele politice, tara şi acum află că nu suntem pregătiți de răsboi. 
3) Le memorial de Foch.
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operaţiunile pe câmpul de luptă şi ne huleau încă mai cu 
seamă acele care aveau mai multă nevoie de noi; nici un 
moment, însă nu we-au scos de sub bănuială amândouă. grupă- 
rile, tot timpul. Ne aşezându-ne interesele înafară în direcţia, 
cea, care mergea, la realizarea. lor sigură, nici aliaţii de astăzi 
nu ne-au cultivat pentru ale lor, ci mai mult ne-au speculat ; în 
schimb duşmanii we-au conservat naivitatea şi starea de ne- 
„pregătire de care au profitat şi moral, răcindu-ne de prieteni, şi 
„material procurându-ne cu preţuri respectabile, Germania, tu. 
nuri de calităţi inferioare a lor (bătae, precisie), Austro-Un- 
garia puști neprecisate (constatată, de comisii militare ro- 
mâne) :). Ba chiar şi în armată sa reușit de dânşii, a ne 
forma şi o convingere contrară simțământului logic naţional, 
după ce s'au asigurat că la timp vor putea, specula toate lipsu- 
rile noastre. Ofițerii noştri, trimiși la, şcoli şi stagii în Ger- 
mania, cei atașați la, comandamente, corpuri şi câmpuri de tra. 
gere în Austro-Ungaria, veneau ca, purtători de cuvânt în ma. 
terie de tactică teoretică şi practică pe bază, de programe săp- 
tămânale, încadrând pregătirea noastră de răsboi în anume 
durate de timp şi în nepotrivită progresie de instrucţie nici cu, 
privire la trupă, nici cu privire la cadre; nu mai vorbim de pre- 
gătire de şcoală practică de comandament, redusă şi aceasta 
la 2—3 zile pe an, în manevrele mari lipsite şi de teren şi de o 
conducere ştiinţifică mai, superioară executanților. 

Aceasta nu ns împiedecă să cerşim laudele ironice ale ata. 
şaților militari străini, pentru faimoasele noastre părăzi şi de- 
filări de 10 Mai care ne consumau un preţios timp cu acea ne- 
lipsită ordine strânsă, pe care o atribuiar cerinței disciplinei. 
Examenul dat de noi, răsboiul, a dovedit-o. 

Armata represintă o forţă, cât timp ea este bine pregă- 

  

1) Şi ce este mai îrist că, 10 ani am păstrat o aşa armă, datorită comisiei 
de artilerişti care dintr'un spirit strâmpt de ambiţiune a nu li se demasca greşala, 
să împotriveau măsurilor de îndreptarea răului, 

  

Istituto ir 
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tită de răsboi, iar nu cum spune maiorul frances de Gaulle, 
că este o forţă când are un ideal; idealul îl are ţara iar armata 
este în serviciul ei. E 

Ce putem spune despre noi ,care facem răsboiul în așa con. 
diţiuni de nepregătire, încât luptăm fără credință în reuşită? 
Un răsboi să pregăteşte întâi politiceşte în afară şi trebue pre- 
gătit întrucât singură pacea nu să, poate pregăti altfel, de cât 
prin forţă, prin putere, prin armată, în interior ca şi în afară. 
Aci, trebuie să ne exprimăm în sinceritate părerile noastre ; în 
adevăr nu putem tăgădui că generaţia trecută a angajat vii- 
torul țărei, nu numai prin dinastia ce a, ales, dar şi prin poli- 
tica de alianţe, consecinţă, celei dintâi. 

Corectitudinea, Principelui Carol de a nu lucra contra in- 
tereselor germane la noi, l.a silit a nu lucra nici contra inte- 
reselor Austro-Ungare și prin urmare ne-a împedicat să lucrăm 
pentru interesele noastre în 'AustroUngaria 1). 

Un curent iredentist la noi nu a putut să se formeze şi 
să prepare terenul, poate nu atât din causa. capului statului, 
cât din causa lipsei de cerbicie a, oamenilor noştri politici. O po- 
litică cuminte, trebue să fie şi raţională. Guvernele trebuie să-şi 
sprijine acţiunea lor diplomatică în afară, nu pe partidele po- 
litice a căror expresiune sunt, dar pe voința țărei gi nu-i lipsit 
de adevăr faptul că sunt şi guverne care să cred ca fiind ex- 
presia voinţei țărei, dar în realitate nu's de cât a partisanilor 
lor, ceia, ce nui tot una cu țara. 

Cum s'a mai spus, cu o lună înainte de intrarea, noastră în 
răsboi, amândouă grupările de State în luptă deja, când ne 

  

1) Este drept că regele Carol 1 nu aproba politica internă Austro-Lingară în privința naționalităților însă aflându-se în faţa puternicei influenţe ungară asupra politicei generale în această monarhie şi asupra unui împărat ce nu im- punea nimic în această politică, regele Carol constata ca naturală lipsa de en- tusiasm a poporului român, faţă de alianța cu puterile centrale în care intra Ungaria atât de urâtă românilor.
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-huleau, când ne aprobau, dar tot timpul nu ne scoteau din bă. 
nuială, amândouă. 

In cele ce urmează, va trebui să se recunoască odată cu 
ueprevederi speciale executărei răsboiului, dar şi rele mai vechi 
şi mai adânci, care au dat resultate grave şi cu repercusiuni 
atât asupra, armatei, cât şi asupra, poporului, amândoi jertfiţi 
mai muti de cât le-ar fi cerut un răsboi făcut în bune condi- 
ţiuni. Dreptul de a spune adevărul îl are tot românul; dar a-l 
şti şi a. ascunde sau acoperi, acest drept îl au cei laşi sau acei 
care ne iubindu-şi ţara, nesocotesc soarta, sa. Din neadevâr nasc 
nedreptăţile şi din nedreptăţi revolta. | 

Iubirea de patrie este și trebuie să fie singurul dreptar 
scris sau verbal în viaţa noastră, mai ales a noastră a mili- 

tarilor, 

Așa cum sau petrecut lucrurile totul a dat aparenţă că 
într'un noroc l-am început acest răsboi în 1916, cu care am in. 

irat în 1917 şi de sfârşitul căruia, când va fi, nimeni încă nu 

poate să ştie). 

Politica răsboiului nostru a fixat şi planul şi data intrărei 
armatei noastre în acţiune. Asupra, planului răsboiului, s'a vor- 

bit de toţi şi destul; de data declarărei răsboiului au hotărît 

trei factori socotiți determinanţi: tratativele pentru asigurarea 

drepturilor noastre teritoriale, câștigarea de timp pentru pre- 

gătire şi asigurarea cât mai mult prin acţiunea aliaţilor a po- 

sibilităței executărei planului nostru de răsboi. 
Asupra, acestor trei chestiuni, discuţiunile au fost pornite 

pi de noi și de duşmanii noştri. Aceștia, din urmă, au făcut să 
se acrediteze şi au legat intrarea noastră în răsboi de moar- 
tea regelui Carol 1, ca şi cum sentimentele acestui rege ar fi 
fost în opunere cu sentimentele şi interesele poporului său; şi 
că moartea regelui ar fi deslegat România de angajamentele sta- 

  

1) Studiul acesta este copia unui jurnal ţinut de autor început din 911 
i continuat pe timpul şi după marele răsboi.
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tornice pe temeiul altor împrejurări de actualitate când au fost 

uate, iar nu şi de viitor. Tocmai aceste angajamente și nu fo- 
loasele materiale, au provocat atitudinea ţărei noastre din anii 
neutralităţei sale când a favorizat puterile centrale în detri. 
mentul propriilor sale interese. Nu moartea regelui Carol I a, 
determinat directiva politică a răsboiului, pentru români; po- 
porul român avea un ideal pe care regele Carol 1 îl ştia, însă. 
nici regele nici poporul român nu se aştepta la sosirea prea 
curând a vremei realisărei lui. Perspectivele ce luase confla- 
grația europeană vizând modificarea hărţei acestui continent, 
urma dela sine că şi ţara, noastră avea drepturile ei de recla- 
mat cu privire la viitorul neamului nostru românesc şi aici a 
fost înţelegerea oamenilor noştri politici că acest moment nu. 
mai putea să se presinte altădată: Serbia, Italia, Franţa, Po. 
lonia, își declarase pe faţă revendicările lor, Austro-Ungaria. 
era condamnată la desmembrarea ei, Cehoslovacii, Polonii îşi 
luau părţile ce le reveneau pe drept istoric, nu să putea dar 
ca singur poporul român să continuie a trăi despărţit. 

Idealul românilor nu a fost un secret pentru vecinii săi 
şi nici secret nu au fost urmările campaniei din 1913, când 
Austro-Ungaria, prin atitudinea ei, iniţiase și a continuat a în- 
treţine spiritul de revanşă, din partea Bulgariei; Austro.Un- 
garia, acest imperiu mozaic de naţionalităţi care după răsboiul 
ruso-româno-ture din 1877—7$, cuprinsese după, obişnuinţă di- 
plomaticeşte şi fără răsboi peste Dunăre provincii care nu.i 
aparținea, și se asigura către o parte de unde nu o aştepta, nici. 
un pericol 1), mu mai putea trăi prin jăfuirea vecinilor şi nici 
a mai păstra ce deatâtea ori prădase. 

Nu este necunoscută în România, conduita, Austro-Ungariei 
față de Bulgaria, resultată din anexarea, de cătră noi a por- 

  

1) Tratatele de pace, după marele răsboi ce a provocat acest imperiu, l-a desbrăcat de tot ce: şi-a însuşit prin forţă sau viclenie atâtea secole, reducând la. 
acea ce a fost și cea ce-i se cuvine ca să fie: fostul ducat al Austriei,



x 
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ţiunei de teritoriu în Dobrogea, prin pacea dela Bucureşti și 
iarăşi nu a rămas nesimţită răceala diplomatică faţă de noi, 

din partea, Austro-Ungariei şi din aceste evenimente şi din 

acest timp, Austro-Ungaria, a început pregătirile sale pentru 

a ajuta cu forţe militare revanşa bulgărească, când ocazia se 

va. ivi. In adevăr, depositul său geografic de răsboi editează 

în grabă în 1914—1915, pe planşe la diferite scări, harta te- 

ritoriului român, iar în 1915, Austro-Ungaria punea în mâna 

irupelor sale Broşura «Die Rumănische Armee, Patrouillenbe- 

helf> şi care broşură cuprinde în mod sumar compunerea. ar. 

matei noastre, echipamentul, armamentul (artileria pe calibre, 

bătaie, muniţiuni, materialul nou şi cel vechiu), ierarhia ofiţe- 

rilor şi a gradelor inferioare (aceasta cu numirile în nemțește 

şi în româneşte) ordinea de marș, ordinea de bătae a armatei 

şi garnisoanele ce ocupă corpurile de trupă şi serviciile, uni- 

formele de timp de pace şi cele de campanie (trupa şi ofiţeri), 

harta ţărei cu împărţirea circumseripţiilor militare, fotografii 

de ofiţeri şi grade inferioare în ţinuta de campanie, graficul 
unei coloane (detașament de trei arme) în marş de răsboi şi 
graficul unui dispositiv de siguranţă în staţie (avantposturi), 
etc., ete. 

Or, în 1914 şi 1915 va să zică, Austro-Ungaria ştia că va 
avea răsboi cu România, deşi la, această dată atitudinea Ro. 
mâniei, mai ales în 1914, nu era de loc hotărîtă oficial că va 
lupta contra imperiilor centrale 1). 

Din cartea verde italiană se vede că am fost în pericol să 
fim atacați de Austro-Ungaria, pe la finele lui Februarie 19152). 

  

1) Inainte de a se declara răsboiu de către România Austro-Ungariei, 
aceasta din urmă ţară avea trasate pe hartă liniile de invazie în România şi la 
intrarea în fară, Austro-lLingaria avea trasată pe hartă noua frontieră ce avea 
să impună țărei noastre (aceste hărți le posed fiind capturate dela inamic în 
bătălia dela Jiu, hărţi găsite în trăsurile Statului Major a grupului de divizii 
Von Kneusil şi aparţinând Generatismului Falkenheym). 

2) «Memorialul meu», general AL. Iarca.
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Alegerea momentului de a păși la realisarea idealului său, 
rămânea deci la hotărîrea României şi acest moment era în 
prima linie, în funcţie de cerinţele strategice şi tactice pentim. 
reuşita acestui răsboi în care ţara românească punea în joc 
și propria sa existenţă, Prin urmare imputarea de trădare sau 
laşitate atribuită României este pur şi simplu o vorbă goală 
aruncată, interesat de dușmanii noştri, spre a justifica în ochii 

propriului lor popor împotrivirea contra fatalei împliniri a 
destinului națiunei române. 

Nu poate îi învinovăţită ţara noastră, nici de ai săi, că 
sa grăbit a intra în răsboi chiar mepregătită, când puterile 

centrale pregătite în ascuns, au deslănţuit răsboiul prin sur- 
prindere pentru a grăbi realizarea scopurilor urmărite de dân- 

sele încă de mult. Aşa să şi explică primele lor succese inva.. 

dând teritoriile vecinilor surprinşi şi aflaţi în târguelile men- 

ținerei păcei, 

Prin însăşi declaraţia sa de răsboi, România este pusă în 

afară de orice critică: necesitatea apărărei intereselor sale de 
rasă. Aşa dară invocarea tratatului de alianţă din 1883 cu 
puterile centrale, de aplicat în 1916 ar fi fost sinuciderea Ro- 
mâniei. Acest tratat şi scopul său a fost impus de împrejură- 
rile în care s'a desfăşurat răsboiul ruso-româno-ture din 1877— 
18, de repetatul:) act de ingratitudine al ruşilor, prin răpirea, 
Basarabiei, de vrăjmăşia tradiţională a ruşilor faţă. de ţările 
române totdeauna piedică în drumul realisărei planului lor cu 
privire la Constantinopol. A numi tratatul dela 1883 testament 
politic al regelui Carol 1 este un act de injustiţie către acest 
monarh, profund identificat cu interesele românești, a căror 
grijă şi apărare a dovedit-o în toate împrejurările în care in- 
dependenţa şi teritoriul țărei şi viitorul ei, erau în joc: răsboiul 
din 1877—78, chestia. Dunărei, răsboiul balcanic, campania dia 

  

1) Desarmarea ţărei în 1854,
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1913 în Bulgaria şi chiar actul consimţit al neutralităţei noa- 
stre la începutul marelui răsboi, sunt acte în care a supus sen. 
timentele şi vederile sale 1), intereselor ţărei. Titlu de recu- 
noştinţă, a unui popor către cei care i-au făcut binele, aparţine 
unei epoci uitate: desrobirea, de sub jug a Bulgariei, de către 
ruşi şi români în 1877, nu a mai influenţat această, ţară după 
aproape jumătate de veac şi nu a împedicat-o să lupte contra 
liberatorilor ei. Această faptă de ingratitudine bulgărească, Au. 
stro-Ungaria şi Germania nu au găsit-o condamnabilă. Tot ace- 
laș tratat de alianță al puterilor centrale cu România, lega, și 
pe Italia de ele; dar ca să nu numere şi pe Italieni între duş. 
manii ei, Austro-Ungaria a găsit logie că ar putea. să. cedeze 
din teritoriul stăpânit de dânsa, cerut de Italia aliata lor. Re- 
înfiinţarea statului Poloniei, încă a fost 'obiect de târguială 
între aceste două imperii hrăpăreţe şi deţinătoare de teritorii 
aparițnând altor neamuri, de teama a nu avea un duşman mai 
mult; singură România a trebuit să fie acuzată de trădare, 
pentru că, a sărit să-şi apere interesele rasei sale, să.şi desro- 
bească fraţii săi şi să-şi asigure viitorul ei, uitându-se că chiar 
între dușmanii noștri Germani şi Austro.Ungari, nu au lipsit 
tratative privind o parte din interesele noastre de rasă 2), tra- 
tative a căror hotărîri erau ca, totdeauna lăsate la bunul plac 

al Ungurilor. 

NEPREGĂTIREA MILITARĂ 

Luaţi ca oameni şi ca români în înțelesul strict al iubirei 
de patrie și acel al chemărei sale, ofiţerul şi soldatul nostru 

1) Generalul Mircescu, ataşat militar al ţărei la Berlin, prezentându-se 
Regelui Carol Î înainte de începerea răsboiului în apus, a dat documentat dovezi 
regelui, de complecta pregătire de răsboi a Germaniei şi de puternica ei armată 
şi de sigura ei isbândă. 

2) Bucovina, acordarea unor dreâpturi românilor din Ardeal, etc,
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şi-au făcut datoria în acest răsboi, dar li-a lipsit entusiasmul 
sau 'i.au părăsit după intrarea în răsboi, constatându-se infe- 
rioritatea mijloacelor lor de luptă. Instrucţia, noastră militară * | 
ne-a dat în mic noțiuni de luptă, însă toate relative epocei di-: | 
naintea răsboiului ruso-japonez; singură şcoala. germană a tras, 
învăţăminte din doctrina niponă, aplicându-le fără trâmbița.-. 
rea, revistelor militare. La noi, sistemul de a ne pregăti armata 
pentru răsboi, a fost descusut; organizarea a lipsit în prima, li- 
nie armata de omogenitate, de mijloace de lupiă corespunză- 
toare principiilor cunoscute teoretic şi a Lipsit şi-un comanda- 
ment superior luminat şi inițiat în executarea unui, plan defi. 
nit de răsboi. | | . 

Chestiunea nepregătirei noastre militare după cerinţele 
unui răsboi ca acesta ce am făcut, a fost pusă, în discuţia pu- 
blică, prin numeroase scrieri apărute după răsboi. «Intrarea, în 
acţiune a României a fost din: nenorocire rău preparată din 
punct de vedere militar. Se poate spune că n'a fost pregătită 
de loc» 1). Unele din aceste scrieri să presintă ca un fel de apă- 
rare personală a unor factori pe care lumea militară îi crede 
vinovaţi 2); altele sunt pure acusaţiuni meritate, bine şi judi- 
cios îndreptate, care esclud personalităţi, dar rămân pete pe 
reputația dobândită fraudulos de aceşti factori cărora astăzi nu 
li se mai poate face nimic decât dispreţui 3). 

  

- 
1) Le memorial de Foch. 

2) a) Vezi «O luptă pentru întregirea neamului», Partea Î. Luptele dintre 
noi şi armată, General Gr. Crăiniceanu. Avuinrul face constatări juste, îndică şi 
cause dar să fereşte a precisa şi partea sa de vinovăţie ca factor determinant 
în pregătirea noastră pentru răsboi. Şi generalul Crăiniceanu a fost un va- 
loros ofițer al Armatei noastre, profesor a atâtor promoţii de ofițeri, de o 
energie tocmai ca să poată impune şi în sus, când avea atâta credit la cei de 
sub dânsul, . 

b) Vezi «Răspunderile> aruncate altora, de cătră Generalul Al. Averescu; 
pentru a intra mai uşor în politică îmbrăcat în haina aureolei dobândite pe urma 
unei pregătiri interesate din timp de pace, şi smulsă împrejurărilor necunoscutului 
din răsboi. 

3) Coionei Alexandru I. Lupascu : «Răspunderile> d-lui General Averescu,
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Foarte uşor este să se dovedească justă atât părerea celor 
care afirm că pregătirea de răsboi a armatei noastre, nu sa, 
făcut mai demult dinaintea răsboiulari, cât şi a acelor care afirm 
că această pregătire trebuia să se complecteze, să se facă în 
ajunul răsboiului 1). Ce exemplu mai bun de cât faptul real 
evidenţiat în acest răsboi: Franţa nepregătită îndeajuns, şi-a 
putut complecta lipsurile şi experienţa răsboiului, chiar pe 
timpul lui şi a învins. Anglia, a întârziat să intre în front și 
apoi intrată a fost la început stângace în practica răsboiului, 
dar sa dat pe brasdă pe timpul lui. Dar America, nu s'a pre: 
gătit destul de recent în preajma, şi pe timpul răsboiului? Desi- 
gur că sunt părţi din instrucţia şi pregătirea, de răsboi, care cer 
timp şi linişte cum şi concursul multor factori şi împrejurări; 
altele însă să pot complecta mai repede. Un exemplu îl avem 
cu lucrările de întărirea câmpului de luptă, a căror practică, 
s'a făcut la noi în plin răsboi, în 1917 şi cu folos; deasemenea, 
legătura, tactică între arme pe timpul luptei, cu ajutorul avio- 
nului, tragerea indirectă cu mitraliera, deasemenea, întrebuin- 
area, semnalizărilor, a bombelor de mână etc., Acea ce este 
criticabil însă şi care a pricinuit destul rău e faptul că nu am 
profitat în cei doi ani de meutralitate, de activitatea belige- 
ranilor de pe câmpul de luptă, şi dinapoia lui în apus; nu am 
avut nici o legătură inteligentă, repede şi constantă cu modi- 
ficările ce aduceau însăși practica răsboiului mijloacelor de 
luptă, şi nu le-am putut cunoaşte decât târziu şi incomplect 
şi dela necompetinţi. 

Ar fi temerar să afirmăm că presenţa la noi a ofiţerilor 
aliați veniţi de pe câmpul de luptă din apus, ar fi înplinit acea- 
stă imperioasă cerinţă în cele 4 luni de muncă. «Răsboiul a 

  

1) Vezi «Documente privitoare la răsbotul pentru întregirea României», 
de Generai D. Iliescu, şi care dovedesc precis că în cei 2 ani de neutralitate 
s'a făcut mult şi cu lăudabile resultate, pentru a se mai îndrepta din vinovăţiile 
celor ce mai înainte nu au făcut nimic.
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început ia 14 August 1916, mu la Iulie 1917 şi să nu se uite 

-— spune Ministrul de răsboi General Hărjeu — că înainte de 

Mărăşti, Oituz, Mărăşeşti, a fost Cerna, Jiu, Olt şi Slatina». 
(A se vedea studiul «Noua veche Armată», de G-l I. Anastasiu, 

răspuns broşurei: Der Einbruch in der Walahei der Vormareh 

der Donau-Armee von Bucarest auf Braila). Rămâne însă în 

picioare acusaţiunea de nepregătire din timp, a mijloacelor ma- 

teriale şi technice de a face răsboiul, şi aceia, cu privire la co- 

mamdament cu auxiliarul de comandament, începând dela bata- 

lion şi division, până la comandamentul suprem. 

MARELE STAT MAJOR 

Buna reputaţie a armatei germane, este cunoscută tuturor: 

şi a fost pe deplin dovedită în marele răsboi. Fericită ţara des- 

pre a cărei armată se poate spune la fel şi dorim din suflet 

țărei noastre să aibă. o armată bine reputată, având elementul 

om, cel mai susceptibil a da ţărei o armată cu reputaţie bună. 

Scrieri apărute după răsboi, din chiar sânul armatelor 

proprii, ldau la iveală defecte şi neajunsuri, cari dovedesc că. 

şi aiurea, pregătirea, răsboiului a lăsat de dorit 1). Insă mu în- 
seamnă nimic aceasta pentru noi, dacă şi aiurea lucrurile stau 
la fel; cel mult ne poate servi cât putem să contăm la nevoe 

pe asemenea armate. Reputația, armatei noastre ne intere- 
sează 2). Organul care are sarcina şi datoria a pregăti capaci- 

  

1) Vezi «Les Carnets du Gânâral Gallieni»: «ne lipseşte oameni, proectile, 
efecte, arme, directive şi comandament». De asemenea: «compoziţia şi calitatea 
trupelor ruseşti destinate corpului de operaţie în Dobrogea era aşa că generalul 
Zaiotskovski comandantul lui a refuzat comanda căci nu era în stare să țină sus 
steagul armatei ruse. EI cerea pentru asta 3-4 divizii infanterie de valoare 
serioasă fără de care nu-şi putea asuma răspunderea». (Memoriile Generalului 
Brusilov p. 224—225). 

2) <Puţin după începutul operaţiilor armatei române, a reieşit perfect de 
clar că înaltul comandament român navea noţiunea conducerei trupelor în timp 

de răsboi. Trupele erau mediocru instruite, nu cunoşteau decât partea paradă



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 27 

N 

tatea umei ar;nate de a face răsboiul, partea, ştiinţifică, esta. 
Marele Stat Major. Insă un organ de însemnătatea acestuia, 

trebue să insufle încredere nu numai de sus în jos în insti-- 
tuţia, militară, dar și întregei ţări, prin capacitatea, lui, prim 
reputaţia de care să bucură, prin calităţile sufleteşti a membri- 
lor care compun nu numai Marele Stat Major, dar întregul. 
serviciu de stat major, dela comandamente şi chiar în ofițerul 
de stai major aflat la trupă pentru stagiu, trebue să se re- 
marce prin aceste calităţi care să inspire totdeauna. un semn: 
de respect din partea celor cu care vine în contact, 

Am avut noi un asemenea organ, alcătuit aşa cum arăt. 

mai sus?) Din cele ce voi scrie cu privire la statul nostru ma-. 
jor, împreună şi cu parte din moravurile ce au stăpânit în 
oștirea noastră, să va vedea de ce nu am putut fi la înălţimea 
chemărei noastre în răsboi şi cât de mult trebue să ne mustre: 
conştiinţa că am înşelat buna, credința, țărei noastre şi apoi a 
celorlalte ţări străine, atribuindu-ne că suntem în stare a ne 

apăra ţara şi a face faţă şi cerinţelor impuse de alianțele ce. 
am legat. Ce de mult este, de când ţările străine căutau alianţa 
noastră, a micilor ţări române, pe baza încrederei în virtuțile. 
şi calităților oștirilor lor şi a voevozilor conducătorii lor. Un 
asemenea apogeu l-am dorit şi noi militarii, nu avem noi vină. 
că aceasta, nu s'a, întâmplat; o sperăm cel puțin pentru viitor. 

La locul cuvenit să arată, defectele Marelui nostru Stat 
Major și relele ce au decurs din aceasta. Aceste rele au dăinuit: 

  

a meseriei lor, n'aveau nici o ideie de lucrări de întărire aşa de însemnate în 
răsboiul de posiţie. Artileria nu ştia să tragă, nu avea artilerie grea şi foarte 
puţine munițiuni. În aşa condiţii nu e de mirat că au fost aşa de repede bătuţi: 
şi Zaiontskovski avu aceiaşi soartă», (Memoriile Generalului Brusilov pag. 204— 
225). De asemenea: «trebuia dirijată una din armatele sale (a lui Brusilog) în: 
România pe flancul drewt, pentrucă această nenorocită armată română să des- 
compusese complect pe timpul retragerei sale». 

1) In 1907, generalul Al. larca afirma Ministrului Brătianu că «nici până: 
azi, după 40 de ani de constituţie nu avem un stat major, nu demn de acest: 
nume, dar nici bunişor». !
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şi după intrarea noastră în răsboi, prin elemente pregătite de 
acest organ, pe care îl privea pregătirea corpului nostru ofiţe- 
rese în general şi pregătirea ofițerului de stat major în special: 

Este foarte ușor la noi a se arunca asupra unui singur om, 
vini ce se cuvin la mulţi alţii înaintea acestuia. Aşa, este casul 
cu un valoros general al armatei noastre, Generalul D. Iliescu, 
căruia nu îi sar fi putut imputa nimic, dacă nu era prieten lui 
I. ]. C. Brătianu; a trebuit şi aici politicianismul să facă o vic- 
timă dintr'un om care a pus în serviciul ţărei sale, o sclipitoare 
inteligenţă, o mare capacitate profesională și o putere de muncă 
pe care nimeni din acusatorii săi, nu a închinat-o serviciului. 
Că va fi avut defecte? Să aibă curaj unul din camarazii săi să 
arunce piatra. Insă o constatare să, poate face şi care constitue 
un stigmat pe oamenii timpului: cu toată, apărarea luminoasă 
Şi documentată făcută înâintea Tribunalului României Mari 
(Parlamentul), Generalul Iliescu a fost aplaudat, dar dreptate 
nu i sa făcut. Ce se poate spune atunci de numeroșii nedrep- 
tăţiți de răsboi care nu au avut şefi de guvern prieteni şi nici 
un partid politic la spate şi la, putere și cărora nici nu li s'a 
îngăduit măcar a-şi expune nevinovăția şi cari au murit în ru- 
sine sau trăiesc în ruşine în mijlocul cetăţenilor lor. 

Cu adevărat este, cum spune Generalul Iliescu, că lipsu- 
rile de care am suferit în răsboiul cel mare, fusese constatate 
cu prilejul campaniei din 1913. Adevărat este că la Marele Stat 
Major multe din atribuţiunile acestui organ (cu stabilitate în 
serviciu a personalului superior şi până la un oarecare punct şi 
a şefului său care nu urma ca miniștrii de răsboi soarta gu- 
vernului, şef. ales nu de partidele politice dar de comandantul 
suprem al armatei) nu au fost nici măcar cercetate, dar încă 
îndeplinite. Nu s'a studiat acolo nici nevoi, nici resurse, nu s'a 
creiat birouri, nu s'a organizat servicii relative, nu s'a indicat 
nimănui, nici unei autorităţi, vre-o problemă de resolvat în le- 
gătură cu existența unei armate în răsboi şi cu deosebire a ar-
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matei noastre. Marele Stat Major nu ştia nici pe ce efective să 
poate conta la mobilizare! Marele Stat Major nu era în stare 
nici să alcătuiască un plan de operaţiune! Marele Stat Major 
nu studiase nici problema mijloacelor noastre de a, face răs- 
boiul, nu numai în casul unei conflagraţiuni generale, dar nici 
în casul unui răsboi pe două. fronturi! Toate aceste atribuţiuni 
care trebuiau îndeplinite din timp, în liniştea, birourilor din 
timp de pace, cu elemente la îndemână, de personal din belşug 
şi aşa zis ales, îm, şi de Marele Stat Major, s'a îndeplinit pe 
fugă, fără mijloace, fără date, fără sistemă, de către persoane 
nepregătite și fără răspundere. Starea aceasta a dăinuit şi 
după răsboi, căci nici până astăzi Marele Stat Major nu şi-a, 
impus vederile sale în chestiunea luărei de măsuri ca un nou 
răsboi:să nu ne găsească în aceiaşi stare ca, şi în 1913 şi ca în 
1916. De sigur că un general cu răspundere faţă, de armată şi 
de ţară, nu ar primi să, stea, un ceas ca Ministru de răsboi, dacă 
nu i se garantează putinţa a se achita, de datoria sa şi dacă 
nu e pus la rând cu miniştrii care găsesc miliarde pentru sa- 
tisfacerea intereselor lor politice, de bănci, societăți, între- 

prinderi, ete. 

VINOVAȚII. 

Unul din vajnicii acusatori că armata nu a, fost pregătită 

de răsboi, a fost şi Gemeralul Averescu. Dar oare are el acest 
drept de a acusa? Uită el oare că a fost Şef al Marelui Stat 
Major, cu atribuţii de organisare? Uită el oare că a fost Mi- 
nistru de răsboi, în mâna căruia a stat posibilitatea şi mij- 
loacele a, înlesni o organisare bună armatei noastre? Ca di- - 
rector și profesor al Şcoalei de răsboi, ca, şef de Secţie la Ma- 
rele Stat Major și ca Şef al Marelui Stat Major, la locul cu- 
venit se arată cari au fost reultatele principiilor sale, a acti-. 
vităţii sale şi a resultatelor ce a dat în aceste posturi de mare.
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însemnătate şi încredere şi unde ar fi putut cu adevărat înte- 
meia o doctrină şi o tradiție şi ar fi putut creia o pleiadă de 

„ofiţeri de Stat 'Major, opera sa, mândria sa, așa precum în 
alte armate sunt exemple că s'au făcut de şefi, de categoria, sa, 
:dar nu de calitatea sa. 

Ca ministru de răsboi, activitatea sa a fost aspru criti- 
-cată în public; «de aproape 2 ani de zile un ministru care de- 
ţine unul dintre cele mai însemnate ministere, am numit pe 
D. General Averescu, a încreat şi suferit critici aspre în mo- 
dul seu de a chibzui şi conduce departamentul, iar de câteva 
Juni criticile au 'făcut loc atacurilor cari viind din numeroase 
şi variate direcţii, cu vehemenţă şi rațiune conduse, l-au cioplit 

“că dintr'un mândru general de cavalerie, a rămas un ce ne- 

deslușit şi de nerecunoscut. Dar ministru a rămas. Constatăm 

şi dovedim cu Monitorul Oficial că Ministru de resbel e încă 

“tot un General Averescu. 

Faptul politic — care ziceam la început că nu mai sur- 

prinde lumea, dar că trebue istoriografat — este că un guvern 

în sinul căruia trăieşte încă un asemenea ministru, stă la cârma 

unui stat şi cea ce este mai desnădăjduitor e tolerat şi din sus 

şi din jos să mai stea încă la putere. 

Nu mai vorbim de ministru în chestie că, vulnerat ca o 
vulpe pe care o întinde în toate părţile ogarii şi în spinarea 
„căreia, zac alicele tuturor vânătorilor, ne redă încă tristul spec- 
tacol de a figura încă între consilierii tronului, căci D-sa — 
precum însuși şi publicamente a afirmat-o — nefiind om po- 
litic, nu pricepe şi deci nu simte treaba aceasta, adică nece- 
sitatea politică de a se retrage degrabă la brigada dela Tecuci. 

D. General Averescu, om vanitos cum s'a făcut recunoscut 
de toată lumea şi nepriceput în orice a întreprins a face cum 
sa constatat de toată armata ridicată astăzi într'o singură 
"voce contra, activităţii D-sale, se cramponează, a-şi păstra por-



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 3 

tofoliul, orice s'ar întâmpla, nesimţitor de cât la o singură ne- 
cesitate: a fi ministru. , 

Prin urmare lumea politică nu se miră de acest lucru, 

foarte natural la oameni ajunşi unde nu li se cade, ci să miră 
cum guvernul şi-l menţine în sinul seu şi se mai miră, de astă- 
dată cu gura căscată, cum acest guvern care tolerează şi deci 
se face solidar cu cea ce sa săvârşit la Ministerul de răsboi, 
se mai bucură încă de încrederea tronului şi a naţiunii. Ră- 
mâne deci bine constatat ete. ete.». (Ziarul Idialul Armatei 
No. 13 din 1908). | 

D. General Averescu, avea ca şef de cabinet pe Căpit. 
Şuţu. Socrul său Chrisoveloni a fost expulzat ca supus străin 
sub grava acusare de a fi complotat contra siguranţei Statului. 
«Opinia publică, să întreabă, necontenit în ce ţară alta opinia pu- 
blică ar fi tolerat ca ginerile unui expulsat sub o acusaţie așa, 
de gravă să rămâie şeful de cabinet al ministrului de răsboi» 
(acelaş ziar). | 

Iar cu privire la dreptate, moral şi moralitate, activitatea 
Ministrului G-ral Averescu, s'a ilustrat prin: 

«Pentru a-şi crea mulțumiri şi măguliri, a deschis calea 
favorurilor plătind şi răsplătind pseudo-virtuţile după cum i 
sau oferit sau i sau indicat de impresarii care-l conduc. Ca 
răsbunare, a asvârlit un general mai vechil ca, el şi sub ordi- 
nile căruia, ca mâne se va găsi, din capul celui mai însemnat 
serviciu al Armatei, desfidână prestigiul instituţiunei în țară 
şi străinătate, 

Aceiaș răsbunare veninoasă a aplicat-o şi până la sublo- 
cotenenți, pe care i-a remutat în regimentele din care plecase 
din brigada şi pricina sa. A nesocotit încheerea consiliului su- 
perior al armatei care sub generalul Manu, predecesorul seu 
la Minister, hotărîse înfiinţarea batalionului al 4-lea activ la 
regimentele de infanterie şi crearea, regimentului 13 artilerie,
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ştergând sumele din buget; a revenit mai târziu înființând reg. 

13 artil. iar batalioanele al 4-lea le-a făcut de reservă. 

A suprimat regulamentul de înaintări pentru a înlesni fa- 

cerea, legei noi a cărei roade a nemulţumit armata prin portiţele 
deschise înaintărei favoriţilor. Şi-a dat misiuni care erau incom- 

patibile cu funcţia de ministru, mergând pe la Constantinopol, 
Viena, Berlin, etc. tratând chestiuni pentru care nu era împu- 
ternicit şi luând angajamente pe care ca Ministru de resort a 
păţit ruşinea de a nu le putea respecta, 

Spre a, da un semn de recunoştinţă celor ce-l ospătau şi 
îmbuibau cu decoraţii, a primit să lupte pentru vinderea, Ar- 
senalului Armatei. Piedicile ce i s'au Pus în cale nu “i-au ne- 
liniştit conştiinţa, a rămas mai departe ministru, nesinchisân- 
du-se de înverşunarea, opiniei sub care a fost silit să dea 
înapoi. 

, 
Sa prefăcut că dormitează dela interesele de demnitate 

ale ofițerilor atunci când pe o cale judecată de opinia publică 
militară ca necompatibilă cu prestigiul ei, se adunau fonduri 
dela mila publică pentru creşterea fetelor de ofiţeri. 

A stat în espectativă, părtinitor, când pentru întâia, oară 
de când există armata, noastră, ofițerii îşi arunc în ziare epi- 
tete de canalie. A primit adulaţiuni şi le-a, încurajat nerepri- 
mându-le, dela ofiţeri subalterni: cazul Petala, Sturâza, Colonel 
Banchet zis şi Ciracul (traducerea liberă a cuvântului crea- 
tură, vezi ziarul «Conservatorul»). A. făcut înaintări şi mutări 
oferind grade şi garnisone, după plac şi puţin păsându-i de 
nedreptăţile și vrajba ce a semănat în oştire. Ca, îngânfare, a 
condus el însuși — fiind ministru — manevre regale, umilind 
faţă de subalterni 5 generali mai vechi şi înlăturând pe Şeful 
Marelui Stat Major. 

A tolerat înfiinţarea spionajului între ofiţeri spre a putea 
lovi deadreptul caracterele şi lealitatea, ţinând la dreapta sa 
pe înființătorul şcoalei de spionaj. A pus în capul serviciilor
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însemnate ale armatei, persoane fără calitate însă cu trecere 
şi prieteni. A sdruncinat aşezăminteie armatei. Cu un cuvânt, 
toate acestea constituese o gravă compromitere a, treburilor 
oştirei». 

Cu ocazia banchetului organizat de nașul seu Colonelul 
Pătraşcu, director superior al Infanteriei, iată aprecierile fă- 
cute de ziare: «acte care confirmă, şi pun în cea mai deplină 
evidență caracterul şi calităţile militare ale actualului ministru 
de resbel pe care un complex de împrejurări l-a cocoțat prea ce 
timpuriu în capul unei instituţiuni al cărei obiect principal tre- 
buie să fie fermitatea ae caracter şi sinceritatea. pentru ca să 
se poată progresa, iar nu lipsa, distrugerea sau falşificarea lor 
până la cele mai tinere generaţiuni, care o pot duce la peire. 
Iată rostul acestui banchet care va rămânea legendar şi Ecce 
hommo». «Până sub ministeriatul Generalului Averescu nu s'a 
mai întâmplat ca un ofițer să tragă pe Ministru de resbel în 
judecată pentru o încălcare ge drepturi şi deci o nelegalitate. 
Ce încredere poate dar să mai aibă ofițerii într'un ministru ae 
resbel şi ce încredere ar mai putea avea țara într'un ministru 
care în timp de pace este tras în judecată pentru samavolnicii». 

LIPSURI, CONSTATĂRI, SEMNALĂRI. 

Nepregătirea armatei noastre din punct de vedere al mij- loacelor de luptă, a fost prevestită din timp de cătră şefi mi- 
litari patrioţi şi conștienți de nevoie şi răspundere, neascultată 
de țară şi de exponenţii săi Miniştrii de răsboi militari sau 
civili, dovedită de răsboi şi răsbunață tot asupra ţărei în fii 
săi, cei mai buni. Aceasta este opera politicianismului român 
nedemn și necinstit, care să continuă şi astăzi, pregătind țărei 
şi luptătorilor ei, aceleași suferinţe şi nenorociri pe care le-au 
îndurat şi pentru care au blestemat pe autorii lor, cu prilejul 
răsboiului pentru întregirea. neamului.
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Generalul Alexandru Iarca, comandant al Corpului 1 de 

armată, a cerut prin raport ministrului de răsboi, în anul 1909 
«să ne pregătim armata şi moraliceşte şi materialiceşte pentru 
răsboi». Acelaş general energic, savant şi patriot, a revenit 
printr'un raport alarmant cătră ministrul de răsboi, în 1911, 

cerând «să ne pregătim armata de răsboi în grabă şi bine». lar 
în 1913 după evidenta dovadă făcută în campania din Bulgaria, 
generalul Iarca întrun memoriu trimis ministrului de răsboi 
arăta limpede şi categoric că «armata se găseşte într'o stare de 
plâns»! Aceasta a fost și continuă a fi, starea. Trebui remarcat 
în acelaş timp că totdeauna am rămas în urma tuturor ţărilor, 
când a fost vorba de dotat armata cu mijloace noi, invenţii, per- 
fecţiuni, fruct al cercetărilor, experienţelor şi sacrificiilor fă- 
„cuie aiurea şi nesocotite la noi, la timpul lor. 

“Vinovaţii cei mai mari, sunt miniștrii armatei, care sau 

crezut oameni politici, subordonați partidelor politice în gu- 
vernele în care intrau; vinovaţi sunt şi acei care nu aleg mi- 
niștrii armatei şi nu-i scot de unde îi pun, pe dată ce văd inca- 
pacitatea lor și lipsa lor de pricepere şi de energie. 

«Din causă că ministrul de răsboi nu avea consideraţia ce 
se cuvenea din partea celorlalți miniştri sa născut puţin câte. 
puţin această situaţie anormală care a făcut că existenţa ţărei 
a încetat de a fi în acord cu viața frontului», spune generalul 
Youri Danilov de starea armatei ruse. 

Politica unei ţări, omul politie şi ministrul armatei, sunt 
mijloace de luptă; politica şi omul politic pregătesc alianțele 
şi trebui să înţeleagă nevoile armatei, trecând peste orice ca să 
le satisfacă. Ministrul Armatei trebuie să cunoască aceste ne- 
voi, să, le indice şi justifice şi să nu le părăsească de cât odată cu 
portofoliul, încercână ultima sa datorie: a preveni pe acel care 
va comanda la răsboi o armată nepregătită de răsboi. Minis- 
trul are datoria ca întrebuințarea a tot ce i se dă pentru 
pregătirea de răsboi să fie în mod integral, inteligent şi cinstit
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îndeplinită. La noi s'a înţeles că statul trebuie să cheltuiască 
mult numai pe timpul răsboiului; dar el nu vrea să se pătrundă 
că pregătirea de răsboi este mult mai pretențioasă ca. însuşi 
răsboiul, cu deosebire că numai banii cheltuiţi cu armata în 
timp de pace, produc dobândă în răsboi: teritoriu, averi şi vieţi, 

Atât de puţin erau convinşi şisi dădeau seama oamenii 
noștri politici, de nevoile unui răsboi, î în cât în Iulie 1914, încă 
să tocmeau şi drămuiau mijloacele bănești pentru echiparea, 

" armatei, când răsboiul bătea la ușa noastră! 
In 26 Septembrie 1913, după înapoierea trupelor noastre 

“din campania româno- -bulgară, încheiam o lucrare relativă, 1), 
astfel:«lată două iuni trecute de când avizi de a ne face şi 
noi datoria cătră fară, am plecat cu toată înima să aruncăm, şi 
să primim, gloanţe. Dumnezeu nu a îngăduit nici una nici alta 
> am isbutit pe deplin. Campania noastră a fost covârșitoare 
n resultate și dacă le comparăm cu acele pe care le dobândise 
guvern pe cale diplomatică, apoi putem să ne mândrim că am 
binemeritat dela Patrie. 

Nu cerem nimic în schimb, căci n'am făcut nimic mai mult 
de cât ce datorim ţărei noastre; pretindem însă cârmuitorilor 
Poştri să mediteze şi să înțeleagă cuvintele Regelui, Ferdinand 
“al Bulgariei, cu care trimite la vetre pe soldaţii săi. Ele pre- 
vestesc viitorul răsboi şi vinovată către viitor va fi tara noas- 
tră dacă nu wa începe de îndată a se pregăti. Răsboiul viitor şi 
pe curând va pune în joc tot românismul; bulgarii ne sunt 
deacum cei mai înverşunaţi, duşmani; ei au acum în mâni cheia 
Cu care se deschide, sau se închide, lada intereselor neamului 
nostru. Români, veghiaţi şi pregătiți-vă; aceia ce am constatat. 
să ne servească îndreptărilor imediate şi fără cruţare. Medi- 
taţi la înlocuirea celor nedestoinici, oricare le-ar fi locul şi 
gradul, căci aceştia covârșesc pe cei vrednici şi pricepuți; pu- 

  

1) <Avântul Ţărei» (Locot, Colonel Ion Anastasiu),
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neți batalioanele, regimentele, brigadele, diviziile şi armatele, 
în mâini viguroase; dați-le celor imimoşi, celor priceputi, celor- 
pregătiți a le duce la victorie. Prevedeji armata cu acea ce au 
armatele vecine; cu mijloacele de astăzi, cu mijloace ca acele 
cu care am făcut începutul de experiență în anul acesta, ar- 
mata noastră nu va putea nici să se apere, nu încă să învingă 
atacând dinsa. i 

Cugetaţi profund asupra faptului că România pentru 
împlinirea visului ei, a rămas aci cu totul isolată şi şi-a sporit 
dușmanii, cu încă unul. Dumnzeu să aibă grijă de noi, el să 
lumineze mintea conducătorilor noştri spre bine şi el să ne: | 
ajute». | 

Şi la toate aceste preveniri, acei de care depindea înbună- 
tăţirea stărei acesteia rele, au avut lipsa de patriotism şi de 
conștiință a împlinirei datoriei, lăsând armata în acelaş hal în. 
care a făcut campania în Bulgaria. 

Cine şi-ar fi închipuit că se va întâmpla tocmai acea ce- 
atâţia oameni de bine au cerut să nu să întâmple. Şi dacă răs-. 
boiul a fost un învăţământ, avem datoria să arătăm acea ce a 
fost bun ca să rămâmă; acea ce a fost rău să se înlăture; acea. 
ce a fost necomplect, să se complecteze. Acea, ce este sigur, do-. 

„vedit si cunoscut de toti, este, că am stat cu mânile încrucișate, 
am profesat mereu ideia de pace, cu orice preț parcă, am în- 
cercat să pornim la treabă, ne-a oprit în drum intrigăria, poli-- 
tică şi pe când prieteni şi duşmani s'au întrecut în a se pregăti. 
de un nou răsboi, noi am aplaudat declaraţiile de pace pe care: 
le făceam în toate părţile și în toate ocasiunile, însă nu făceam. 
himic şi pentru asigurat această pace. o politică de pace să 
afirmă, pria mijloace sigure a o obţine şi aceste mijloace să. 
concentrez în patriotism luminat şi armată bună. 

De sigur că avem nevoe de-o politică externă care să ajute: 
armata în îndeplinirea menirei ei, armata fiind instrumentul 
de putere pe care să bizuie politica externă; de sigur de aseme-
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nea că această politică externă trebuie să fie nesovăitoare, ne- 
“schimbată şi condusă de stat prin intermediul unui om cu au- 
toritate şi înţelept. Nu să poate trece cu vederea ce au fost 
marii cancelari ai unor state care singuri ei au provocat răs- 
-boae, au dictat păci, au impus alianţe. | 

Şi în neştiinţa şi nepriceperea, sa, poporul român din ora- 
gele şi satele ţărei dinapoia frontului de luptă, se mira că nu 
sunt din fii săi cât mai mulţi bravi şi mai bravi, ca să smulgă 
“victorii! Dusmanii singuri le ia apărarea acestor fii pe cari con- 
Jucătorii patriei i-au lipsit de mijloacele ca să-şi arate bra- 
vura. A fost o plângere generală din partea luptătorilor: «nu 
3vem aeroplane, mu avem artilerie grea» 1). 

Dar despre lipsuri, neajunsuri şi nenorociri provocătoare 
nereușitei noastre, se va vorbi acolo şi când ele s'au constatat; 
destul că ori câte sforțări s'au făcut, nu s'a mai putut remedia, 
răul 2). Zicătoarea: «ne-am bătut cu maşinile», este luată dela 
Sărmanul luptător pe front, soldat şi ofiţer; şi cum felul de 
răsboi ce s'a. dus, răsboi de transee, a fost răsboi de maşini, 
acestea au înfricoşat atât de mult pe soldaţi, la începutul răs- 
boiului, încât mai pe urmă era deajuns să înceapă un bombar- 
dament, ca oamenii să-şi piardă capul sau să. se pună pe fugă 
şi erau deajuns 2—3 mitraliere, reale sau falșe (simple păcă- 
nitori de speriat vrăbiile la vii) la o patrulă, de cavalerie, pen- 
truca oamenii să se pună pe îugă:) sau să se dea prias un 

e 

    

1) La 1 Septembrie 1916 adică 2 săptămâni dela declararea răsboiului, iată ce se petrecea pe front din cauza aceasta: «Artileria grea inamică şi tunu- zile unui tren blindat de lângă gara Naghibar, bat puternic poziţiile dela Merişor si Crivadia. Infanteria umple pădurile dinapoi, de groaza bombardamentului». (Grupul Jiu). | 
2) La 10 August 1917, după un an de lupte şi lipsiţi de prevederi a unei industrii de răsboi, divisia Xl-a aflată la Coasta Lupei şi Călimăneşti (fu- sese la refacere), oamenii săi nu aveau măşti, nu aveau, căști, nu aveau mi- “traliere. 

3) La loneşti — pod peste Argeş, şoseaua Piteştilor — o patrulă de “călăreţi dușmani a apărut chiar: în spatele postului de comandă a divisiei mele
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batalion; ori, lumina unui proector sau a unei rachete, care să. 
împrăştie linii întregi de trăgători: era teroarea necunoştinţei,. 
a neştiinţei 1). Ce să mai spun de aeroplanele inamicului care 
terorisau trupele, lipsindu-ne nouă asemenea aparate, nu atât. 
pentru a ne apăra cât a ne da curajul, a paralisa, cel puţin efee- 
tul moral ce producea asupra oamenilor noştri, 

Să nu fie de mirare nimănui, dacă din această, supe- 
rioritate technică a duşmanilor noștri, sau pomenit laşi în ar-- 
mata, noastră, căci nu e de închipuit altfel, de unde au apărut 
ofițeri şi trupă care să se mutileze, să-şi tragă singuri gloanțe: 
în palme, picioare, spre a se răni şi scăpa de lupte. 

  

117 şi a trebuit ca personal să îndemn şi să ameninț escorta, ca să tragă îm 
patrulă, abia au tras câţiva, aşa de surprinşi şi de speriaţi au fost oamenii mei, 

1) Cum au putut germanii, austro-ungarii, să fabrice atâtea şi atâtea. 
mijloace moderne de luptă, să instruiască trupele lor, să le practice, fără ca. 
agerii şi aleşii ataşați militari să fi avut curiozitatea cercetărilor ?



ORGANISAREA ARMATEI 

<Răsboiul — spune Foch în memoria» 
«lul său — nu-i decât un amestec, un 
echilibru armonic de material şi de 
«moral. Cel mai bun mijloc şi singurul 
«de a împiedica să izbucnească un răs- 
<boi, este să tai pofta dușmanului de a-l 
«declara şi pentru aceasta să ai o fron- 
«tieră tare şi o armată excelentă», 

SCOALA AUXILIAR ARMATEI. 

Când coordomez materialul acesta, adunat din experienţa 
luptelor de pe frontul nostru, răsboiul este de mult sfârşit, aşa 
că asupra-i nu avem nimic alt de făcut decât de tras învăţă- 
minte dintr'însul şi acestea deduse şi întăţişate metodic şi do- 
cumentat, ca să dovedească maturitatea, iar nu tinereţea, al- 
cătuitorului studiului critic asupra, răsboiului, căci se cere ne- 
apărat celui ce face critica, să fi avut priceperea, un grad și 
vârsta necesară a. constata neajunsurile — de visu — şi a pro- 
pune îndreptările. 

Voi începe cu organisarea, pentru că armonia amestecului 
echilibrat de material şi moral cerută de Foch, o procură, or- 
gamisarea şi tot ea, poate da, ţărei o frontieră solidă şi o armată, 
excelentă. Nici o instituţiune de Stat, cât de simplă, nu poate 
să stea de sine și mai ales fără legături cu celelalte; cu deose- 
bire şi cu atât mai mult o instituție așa de complicată cum 
este armata, are nevoe ca odată cu frontiera tare înapoia, că-
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reia să se poată pregăti şi porni la acţiune dela, început în bune 
condițiuni de a-și putea împlini datoria, are nevoe încă să gă- 
seuscă sprijin în toate şi între toate instituțiile statului. Or- 
ganisarea, militară a ţărei trebue să fie complectă şi categorică; 
ea trebue să fie rezultatul unei cerinţe imperioasă a nevoilor 
ostășeşti în prima linie şi apoi a celorlalte nevoi ale statului, 
întrucât niciodată amândouă aceste categorii de cerinţe nu 
se pot împăca. Aga, sunt unele părţi ale pregătirei luptătorului, 
care trebuesc făcute şi pot fi făcute, mai de timpuriu, aceasta 
în interesul omului, al armatei şi al patriei; ce greutate ar 
pricinui celorlalte instituţiuni, şcoalelor de exemplu, dacă în 
loc de sporturile de comerţ şi reclamă, ce stăpânesc astăzi ti- 
neretul, ar primă gimnastica, scrima, tragerea, ordonarea spi- 
ritului, întărirea corpului, cercetarea terenului, cunoaşterea şi 
cetirea, hărților, orientarea în teren, lucrările de sapă, patru- 
larea, cantonamentul, bivuacul, toate acestea şi care s'ar admi- 
nistra distractiv tinerilor înainte de a veni la casarnă ? Aceste 
părţi pot fi puse unele în programul şcolar, altele pot fi trecute 
în programul unor societăți protejate şi avantajate, înlesnite 
de stat, pentru aceste înlesniri ce şi ele fac statului. 

Asemenea școli, societăţi, care însă să excludă tendinţele 
către imoralitate, deopotrivă lucrând la oraşe ca şi la sate, 
după chibzuinţă şi împrejurări, fără a se uniformiza, decât pro- 
cedarea, doar prevăzându-se o progresie de urmat, care la o 
epocă să atingă formațiile, evoluţii, desfăşurări, conducere în 
teren, exerciţii de aruncarea grenadelor, toate aceste neconsti- 
tuind nici o greutate vârstei fragede a tineretului, ci din con- tra făcându-se şi un serviciu armatei, se ajută încă buna şi metodica ei desvoltare, 

Toate acestea nu cu gândul de a reduce durata serviciului 
militar, cum tind unii, ci pentru a-l ușura tinerilor, când vor 
veni să-l facă şi ca să-l facă cu plăcere.
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Serviciul militar trebue să fie plăcut, iubit, căutat şi aces- 
tea se pot dobândi înlesnind însemnătatea şi nevoia lui, prin 
familiarisarea tineretului cu dânsul, înainte de venirea la ca- 
sarmă. 

Teoria de a, face faţă în lupte cu trupe, unităţi, impro- 
visate, este absolut greşită; asemenea unităţi sunt lipsite de 
cohesiune, atât în interiorul lor, cât şi 'de cele alături de 
care au a lupta. Această călcare de principii organice, făcută 
în ajunul şi pe timpul operaţiunilor, este isvor de desagregare 
a frontului de luptă, de panice, este îndemn la părăsirea, luptei 
în ajunul sau pe timpul ei. 

Se făcu greşala mare sub raportul organic, completarea 
regimentelor așa zise de reservă, pe timpul neutralității noas- 
tre, prin luarea a câte un batalion dela regimentele active, după 
ce cu un an mai înainte s'au luat acestora, tot pentru regi- 
mentele de reservă, ofiţeri şi subofiţeri, aşa că s'a alterat cali- 
tatea tuturor prin lipsa de omogenitate în fiecare corp. Siste- 
mul s'a continuat sub diferite forme şi după declararea, răsboiu- 
lui, astfel: 

Crearea de unităţi cu oameni aparținând la mai multe 
corpuri, din oameni luaţi nevindecaţi de prin spitale, rătăciţi 
de unităţile lor, desertori. Aceste unităţi sau evaporat cum au 
fost trimise pe front, compromițând operaţiunile, slăbind dis- 
ciplina și frontul, rupând cohesiunea slăbită din timp de pace 
şi servind prin capiurări inamicului, îndestulătoare elemente in- 
formative. 

Aceleași greșeli sau săvârșit în constituirea unităţilor de 
luptă, mozaic de unităţi rupte de peste tot, de corpuri şi şefi 
diferiţi, întrunite a lupta, a întări, a recuceri posiţii pierdute 
de unităţi solide, a constitui reserve parţiale, totale. S'a rupt 
adesea unitatea de comandă, fracţionându-se şi alăturându-se 
altor șefi necunoscuţi. Sau întrunit în unități de luptă artilerii 
de diferite calibre, fără, rost tactic, tunuri de 87 mm. cu pul-
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„bere cu fum, alături de tunuri de 75 mm. pulbere fără fum, pe 
care le descopereau pe posiţie cele de 87. 

Alcătuirea, șubredă şi cu rele resultate a regimentelor im- 
provisate: Horia, Cloşca, şi Crişan, a. celor de marş A, B, C, 
etc., care au fost trimise pentru întrebuințare pe front în linia, 
întâia, unități compuse din elemente absoiutamente disparate 
şi desagregabile: răniţi nevindecaţi, fugiţi, dosiţi, rătăciţi, bol- 
navi sau simulanţi, a tuturor corpurilor şi a amândoror arma- 
telor. Şi cum a fost alcătuită trupa, ia fel a fost şi încadrarea 
ei: nici o legătură -sufletească, nici o cunoaştere între dânşii, 
nici o legătură cu trupa, nimic din ce constitue tăria, unei uni- 
tăţi sau a unui front. De multe ori sau trimis pentru întărit 
frontul, unităţi formate din milițieni aparținând la două judeţe, 
unii fără arme, alţii care nu ştiau să tragă cu armele, 

In legătură, cu organisarea, mai remarcăm următoarele: 
Bateriile de artilerie ataşate infanteriei, nu i-au folosit 

mai la nimic de cât la, atragerea focului artileriei inamice asu- 
pra liniilor ocupate de infanterie, adică a, tins la sfărâmarea 
tranşeelor ei.Rar câte o baterie să se fi ținut de infanteria pe 
lângă care a fost ataşată. Calibrul, bătaia, insuficienţa muni- 
țiilor, defectuozitatea materialului — ambele calibre — reaua 
încadrare, reaua întrebuințare, pe alocurea din mepriceperea, co- 
mandaţilor brigadelor, a făcut nul rostul bateriilor acestora, 
cu care artileria inamică se juca. In munţi, nu-şi putea schimba 
posiţiile din lipsa de drumuri sau poteci mai largi. 

Intrebuințarea mitralierei nu era încă, bine pricepută, iar 
instrucţia cu dânsa era foarte slabă. La fel şi cu grenada. Nu 
sau ales posiţii anume pentru mitraliere, au fost ţinute pe 
front, alături de trăgători, din care pricină, servanţii au fost 
scoşi repede din luptă şi mitraliera a, rămas neîntrebuinţată. 

Trebue avut în vedere că «tineretul de astăzi este mai 
realist şi părinţii de asemenea, din causă că viața materială a 
devenit mai nesigură şi mai aspră». 'Trebue convenit de aseme-
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nea, că militarizarea şcoalelor nu se poate face şi nici mu tre- 
bue să se recurgă la acest mijloc extrem de a, se iniţia milităria. 
proprie. 

Răsboiul franco-german din 1870—71 pare a fi. inspirat. 
pe conducătorii țării noastre să introducă, pregătirea, premilitară 
prin exerciţii militare în şcolile secundare, după, cum și instrue- 
ţia post militară, care se făcea prin organisarea gărzilor civice. 
Exerciţiile militare introduse în şcoli în anul şcolar 1872—1873 - 
au durat un sfert de veac, până în anul 1898 când au fost des- 
fiinţate prin program, crezute nefolositoare de conducătorii 
acestor vremi. 

insă lungile noastre vacanțe şcolare de vară ar putea, fi 
în parte folosite chiar ca, agrement şi distractiv, pentru multe 

exerciţii militare, dacă sar prevedea un anume personal de 
instrucție de vară, în acest scop, pe centre climaterice, etc,, 

unce tineretului i-ar prinde bine să fie îndrumat şi înlesnit a 
se stabili, în schimbul acceptărei a 2—3 ore pe zi de instrucţie 

militară sumară şi în sensul arătat mai sus. Nimic nu-i po- 

trivit scopului decât o treaptă mai mult a cercetăşiei către. 

“armată, fără teamă că va deveni o îndrumare către mili- 

tarism, va ajuta pe cetățeni să suporte cu plăcere şi uşurinţă 

timpul de sub arme şi va îndemna să facă aceasta pentru bi- 

nele lor. 

Măsura punerei în practică a instrucției preregimentare 
ar da mai mult folos dacă sar aplica în, nu afară, din şcoală. 

Iar profitul pentru tineri ar avea avantaje şi pentru ei, că le-ar: 

reduce la unii termenul de serviciu sub arme, iar pentru ar- 

mată, întrebuințarea timpului disponibil dobândit, s'ar face în 

scopul de a da o mai solidă pregătire luptătorilor. 

Răsboiul trecut a pus în evidenţă multe defecte de orga-. 

nisare atât în ce privește armata, cât şi în ceeace priveşte popu- | 

laţia, civilă, ambele au suferit, cu efecte prejuaiciabile reușitei.
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răsboiului. Răsboiul, această şcoală a realităților a dat pe faţă 
Sreşeli mari în organismul nostru militar, care s'au răsbunat 
pe calea pierderilor în oameni şi în moral, care au îngreuiat 
situaţiile şi au pus pe şefi în enorme greutăţi de a face față 
nevoilor operative. 

Despre toate aceste rele se vorbeşte la locul cuvenit în 
acest istoric, aşa că nu mai e de folos teorie, ci practica lucru- 
1ui şi cu exemple alipite de fapte, persoane şi timp. 

Aceasta va fi partea spinoasă a întreprinderei istorice 
ce fac, care va produce răni şi dureri făptuitorilor numiți, sau 
numai indicaţi prin fapte cunoscătorilor acestor fapte. 

. Organisarea noastră, ori ce s'ar spune, a păcătuit prin 
faptul că aproape sa îndoit armata, în ajunul răsboiului, fără 
existenţa unor sâmburi fixaţi mai dinainte, prevăzuţi cu cadre 
şi pregătiţi a forma noui unităţi. Avem exemple de procedare 
chiar în trecutul nostru militar şi ne oferă exemple şi alţii as- 
tăzi, ca Germanii și Ungurii, care posedă sâmburii care vor 
pune în picioare batalioane, regimente, brigăzi, armate, îndoit 
şi întreit, în ziua când un răsboi ar izbucni. La noi s'au dublat 
unitățile şi comandamentele şi s'a improvisat comandamentele 
de unităţi mari, căci improvisare se chiamă când pui în capul 
brigadelor, divisiilor, ofiţeri care nu au comandat decât regi- 
mente sau cari ani dearândul au fost săriți la înaintări sau 
funcţii similare; pe dealtă parte, mijloacele abea îndestulătoare 
în cadre inferioare şi în materiale pe nevoile unităţilor exis- tente, au rămas aceleași şi în dublarea lor, Trebue adăugat încă 
şi faptul că aceste mijloace nici nu erau tocmai corespunzătoare 
timpului şi nici pe departe la înălţimea acelor a armatelor cu care aveam a lupta. Regula ajustărei efectelor pe oameni este O cerință a, nevoii ca luptătorul să-şi poată executa nestingherit 
obligațiunile operative: în marșuri, staționări, anotimpuri, ete.
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NEVOI DE AVUT IN VEDERE LA ORGANISARE, 

A. se evita organisări în preajma răsboiului sau modificări 
în structura organică a unităţilor. 

A se adopta organisarea trinară: divisia, pe trei brigade, 

brigada pe trei regimente, regimentul pe trei batalioane, bata- 
lionul pe trei companii de puşeaşi. Acest sistem dă posibilitate 

a, se avea unități sprintene, se pot avea mai bine în mână, dau 
un front de luptă mai restrâns, deci mai consistent, adminis- 

traţie, îmbrăcăminte, hrană, mai uşoară. 

Din prisosul ce ar resulta în efective prin acest sistem, 
să se organizeze: plotoane de recunoaştere pe batalion, o secţie 
de aruncători de mine pe batalion, o companie tehnică pe regi- 
ment, pentru lucrările necesare unui regiment, prevăzută cu 
uneltele trebuitoare, în afară de acele uşoare ce se poartă pe 

oameni; apoi materiale: fer, ciment pentru beton; o compa- 

nie de mitraliere pe regiment a 3 plotoane, câte unul (a 3 sec- 

ţii) de batalion, în fiecare secţie 2 piese, astfel că fiind pereche 
ele bat aceiaş zonă, funcţionând şi individual, dar în caz de 

întreruperi, este una care continuă focul, așa că se pot ajuta. 
reciproc. Mitraliera purtată pe samar, omul. cu scut apărător, 

iar muniţiile şi accesoriile pe cărucior. Mitralierele ge posiții 

sunt greu de evacuat la înaintări, dar mai ales la retrageri, 

Alcătuirea, companiilor după principiile franceze, în puş- 
cași-mitraliori, curăţitori de tranșee, etc. este desvantajoasă, 

pentrucă micșorează efectivul. luptătorilor reali şi - complică. 

omogenitatea micei unități, care e compania. E mai nemerit ca 

batalionul să aibă un ploton special, curăţitoz de tranșee, sau 

să fie lăsată sarcina aceasta, susținerilor din urmă. Sistemul 
trinar s'a dovedit mai corespunzător comandamentului. 

Organisarea trebue să prevadă o mai solidă alcătuire a 

părţei sedentare a. corpului, cu cadre active bune, destinate din
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timp de pace, cadrele provenite din acelaş batalion pentru ba- 
talionul de luptă; program de lucru, mijloace, legătură cu par- 
tea operativă, controlul activităţii făcut de un comandament 
interesat, cum ar fi brigada de resgervă corespunzătoare celei 
active. Cadrele acestor părţi sedentare se pot apoi treptat în- 
locui cu gradaţi, ofițeri şi subofiţeri rămiţi şi vindecaţi, inva- 
lizi (părţi teoretice, morale, etc.), aparținând corpurilor regs- 
pective. Se pot concentra părţile sedentare pe brigade, pentru 
a înlesni un efectiv sporit, central, o unificare în instrucţie, un 
control mai des şi mai eficace, mijloace de instrucţie concen- 
trate. Instrucţia, odată dobândită, se poate opera o reîmpros- 
pătare a frontului, evacuându-se cei debiiitaţi, suterinzi, chiar 
nedeştoinicii bine constatați. A se alege mai bine corpul sub- 
ofițeresc, spre a i se putea da o instrucție mai desvoltată, spre 
a puiea înlocui în bune condițiuni pe ofiţeri, cu o altă menta- 
litate de a, se purta cu soldații în serviciu şi afară din serviciu, 
să aibă o stare materială, mai bună, reangajări pe o durată mai 
mare şi eliberarea acestora cu un grad, d. ex.: plotonier, dat 
numai lor. 

| 
Să se prevadă reangajări pentru soldaţii specialişti, mi- 

tralieri, bombardlieri, grenadieri, sanitari, aproviziomari, bucă- 
tari, ete. 

Steagul corpului trebue să fie în mijlocul regimentului în 
toate ocasiunile, în casarmă şi pe câmpul de luptă. 

Comandantul de brigadă să aibă un colonel ca înlocuitor 
în răsboi şi ajutor operativ. Nevoile serviciului, întinderea 
frontului brigadei, lipsurile momentane dela postul de comandă 

„Prin mersul pe alt punct, sau către un punct al frontului, ne- 
voia ca acţiunea să-şi urmeze cursul, măsurile executate în- tocmai şi facerea față schimbărilor intervenite, spre acelaş ţel, 
cer un organ în plus. Comandantul batalionului şi încă are un 
ajutor, de şi frontul unităţei sale este redus ; comandantul re- 
gimentului încă are un ajutor şi un adjutant, Comandantul di-
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visiei, are un persona! ajutător complet şi destul de numeros; 
singur comandantul de brigandă, organ de comandă şi de exe» 
cuţie în acelaș timp, nu are decât un adjutant; care nici îns 
trun caz nu poate fi ca un ajutor. Arhiva de răsboi redusă, şi, 
complet simplificată, 

Zmştiinţarea informaţiunilor secrete să fie organizată sig- 
tematică şi iniţiat spionajul. Trebuie în acelaş timp ţinut seama, 
că neexistând reguli convenţionale care să fie respectate în. 
răsboi, nu trebuese a rai fi învăţate trupele noastre să le res 
pecte; nu trebue uitat deasemenea că sunt state care surprind 

prin pregătirea, lor de răsboi, aceasta denotă că prin o educaţie 

anume făcută, observată şi supraveghiată, multe lucruri rămân 

ascunse şi care trebuesc să rămână ascunse, 

Teren trupelor pentru orice fel de școală. Munca agricolă, 
a câmpului, nu a fost primită ca argument la, pacea dela Buftea, 

un răsboi pierdut este câştigat de vrăjmaş în ultima instanţă. 

SCOALA NOASTRĂ DE RĂSBOI. 

Şcoala noastră de răsboi sar putea spune că nici astăzi 

nu-şi are fixate țtelurile și nici nu şi le atinge pe acele care 

şi le-a însuşit. Cât timp sunt mulţi ofiţeri care nu au şcoala 

ce răsboi, dar sunt mai capabili de cât alţii care au făcut 

şcoala; cât timp sunt absolvenţi ai școaiei de răsboi necalificaţi 

pentru stat major, dar mult mai capabili decât cei aleşi pentru 
statul major; atunci se poate lesne deduce că există un viciu 

în funcționarea, acestei instituțiuni numită de înaltă cultură 
militară. 

Se poate numi viciu în alegerea conducerei Şcoalei, co- 
mandament, în alegerea profesorilor, în alegerea elevilor; şi nu 
este nevoie a se constata presenţa a câte trele aceste categorii 
în funcționarea geoalei, pentru ca efectele rele să se facă sim- 
tite; dar numai una din ele dacă există, răul este acelaș,
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Nu este o soluţie fericită alegerea comandantului școalei 
de răsboi, numai decât în persoana unui ofiţer superior sau 
general, din statul major. 

Nu este soluţie recomandabilă în alegerea profesorilor, în 
persoana a foști sublocotenenţi, locotenenţi sau căpitani, pe 
tiinpul răsboiului. | 

Numeroase exemple se pot da de foşti comandanţi şi foşti 

proiesori ai şcoalei, cărora, în răsboi li s'a luat comanda pentru 
incapacitate şi înlocuiţi cu alţii nebrevetaţi care au dus la bun 
sfârşit misiunile ce li s'au încredinţat. Era cazul păstrării în 
rândurile active, comandanţi de şcoli şi profesori, cel puţin 10 
ani după răsboi, care au funcţionat în această calitate în timp de 
pace și au ieșit bine la examenul răsboiului, chiar dacă tre- 
ceau cu mult peste limita de vârstă după lege. 

Alegerea elevilor să se facă ţinându-se seama, în prima, 
linie de caracter și după aceia de bun simţ, de inteligenţă, cu- 
noștinţe, sănătate. Lipsa de caracter la orice ofițer este un 
inare neajuns; dar când lipseşte comandanților sau profesorilor 
unor şcoli de învăţământ şi educaţie, caracterul, la ce se poate 
aștepta, dela produsele unor asemenea rău făcători ai instituţiei 
armatei ? 

Şi în Franţa, practica răsboiului a pus în evidenţă vicii 
de aşa natură şi Generalul Gârard se plânge de efectele Şcoa- 
lei de răsboi: «Clişeele şcoalei de răsboi — spune el — care 
au pierdut tot. Inferioritatea, cu mici excepţii, a comandanților 
şcoalei superioare de răsboi». 

Generalul Lupescu Alex., Şeful de Stat Major al Arma- 
tei I, trimetea prin Lt. Colonel Găvănescu, comandantului Briga- 
dei 22 dela Jiu, instrucţii «când i se vor părea ordinele divisiei 
că nu sunt bine date, să nu le execute». Comandantul brigadei, 
care trebuia, să judece ordinele ce primea. era, colonel și coman- 
dantul divisiei care i le da, era general! 

Fie că nivelul ştiinţific al slevilor şcoalei de răsboi nu
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este deopotrivă, fie că țelurile şcoalei nu sunt înţelese, func- 
ţionarea ei alternează între simplu şi compusui ştiinţei supe- 
Tioare, punând cum sar zice, cai iuți să tragă carul şcoalei, 
alături de cai moi. Pretutindeni şcoala de răsboi se întemeiază 
pe întreitul principiu: 

a) A da o instrucţie superioară ofițerilor ae toate armele 
cu un nivel ştiinţific egal, pe care nu au putut-o căpăta în şco- 
lile superioare ce ei au urmat; 

b) A coordona între ele în persoana ofițerului elev, tac- 
tica, armelor şi cerinţelor acestei coordonări ; 

c) A pregăti auxiliarul de comandament în persoana ofi- 
țerilor elevi destinaţi serviciului de stat major şi aleşi din cele 
mai bune elemente care au absolvit şcoala de răsboi, iar nu din 
cei mai bine apreciaţi pentru că, posed calităţi în opunere cu 
bunul caracter. 

Absolvenţii şcoalei noastre de răsboi în prima, linie şi apoi 
armata, se plâng că şcoala noastră de răsboi, de şi are o viaţă 
de peste 40 de ani, nu a stabilit o doctrină de aplicare de prin- 
cipii, aşa precum au făcut-o alte școli similare de aiurea. 

In orice cas şi în conclusie: numeroase dovezi coprinde 
studiul de față, de lipsă de doctrină, de incapacitate, de lipsă 
de caracter, la multe produse ale Şcoalei noastre de răsboi, care 
sau repercutat asupra operaţiunilor din răsboiul nostru, cau- 
sând pierderi morale, pierderi în vieţi şi materiale şi disere- 
ditând astfel şcoala de răsboi care i-a format.



DOTAREA ARMATEI PENTRU RĂSBOI. 

Toţi cari au făcut răsboiul cunosc din experienţă că sol- 
datul trebue echipat cu o îmbrăcăminte uşoară, preservată de 
udare, practică, higienică de iarnă şi de vară; o încălțăminte 
ușoară, pe picior, bună, durabilă (durabilitate nu prin grosimea 
tovalului). Să nu poarte asupra sa decât numai aceia ce-i tre- 
buie, pentru luptă, hrană şi odihnă. Să aibă la îndemână mijloa- 
cele a-și deparasita efectele în mod simplu şi practic şi des. Tot 
ce trece peste acest echipament de nevoi şi anotimp, la căruțe. 
Casca este bună, dacă nu ar fi prea grea și dacă i s'ar adopta 
în interior o căptuşeală care s'o facă a nu mai juca pe cap 
şi a nu mai apăsa, pe pielea capului (frunte). 

Puşca infanteriei este bună, baioneta trebue să fie mai 
lungă, reducând din lăţime. Necesită un stoc de reservă de 25% 
Câţiva buni trăgători în unităţi să aibă la arme lunete pentru 
ochit precis asupra gradaților. Ofițerii subalterni şi până la 
comandantul de batalion inclusiv, să aibă puşcă, pistol sau re- 
volver şi pumnal (baionetă). Infanteria trebue înarmată uni- 
form. Puștile automate sunt bune, dacă însă au o bătae mai 
lungă. 

Mitralierele ruseşti, zise de posiție, au dat multă tărie 
tranşeelor noastre, ridicând mult moralul infanteriei; însă nu 
s'a ținut seama că mitraliera fiind un plus de putere, echiva- 
lent unei subunități, unde se aşeza trebuia făcut economie de 
oameni; ele nu trebuesc a fi fixate în anume loc, căci inamicul 
descoperind locul lor, le bate, distrugându-le cu artilerie sau cu
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“bombe. E bine ca locul de tragere să fie variat şi simulat şi cu 
“mitraliere falșe. Trebue deasemenea făcută lesne retragerea lor 
înapoi, în adăposturi, pe timpul bombardamentului şi înlocuirea, 
“lor în cas de pierderi. Unităţile de mitraliere au desăvârşit pu- 
terea, infanteriei și tragerea, lor indirectă au sporit-o mult. Con- 
'sumul lor de muniții fiind mare, necesită: cunoaşterea exactă 

a direcţiei atacurilor inamice, spre a se şti precis unde şi când 
să se facă barajul; conducere bună a tragerei de baraj, alegerea 
bine a posturilor de flancări, atât în apărare cât şi în atac. Mi- 

traliorul, ales din cei cu însuşiri: curaj!), abnegaţie, sânge rece, 

«cunoscători perfecţi ai pieselor, munițiilor lor, a incidentelor ce 
survin în timpul tragerilor, cunoscători prin auz de mersul lor 
regulat, servantul să fie regulatorul şi înlocuitorul lor. 

Grenadele sunt foarte bune, dacă se pot păstra ferite qe 
bombardament dar la îndemâna luptătorilor, dacă nu sunt pe- 
riculoase la mânuit, dacă se ştiu bine mânui. 

Grenadele cu sfoară, sunt nepractice şi în unităţi trebuese 

“secții aparte. Practică deasă şi metodică, să dea încredere omu- 
lui într'însele (nepericuloase lui). | 

Bombele de mână şi aruncătoare, se pot folosi când tran- 
“şeele inamice sunt la cel mult 300 m. depărtare de ale noastre, 
“Ele fac şi pierderi şi mare efect moral. 

Mortierele de tranşee nu s'au putut folosi de şi efectul lor 
era extraordinar de mare prin detunătura proectilului; păstra- 
rea acestor proectile cere magazii resistente la bombardamente, 
altfel explosiile lor sunt groasnice și vecinătatea lor de luptă- 
tori îi terorisează prin frică. 

Proectilele încărcate cu gaze de tot felul, sunt un element 

  

1) In luptele de la Merişor (Septembrie 1916) o mitralieră bavareză 
aşezată într'o stâncă, făcea cu neputinţă accesul platoului pe unde se înainta 
de către infanteria noastră. Sa dat artileriei sarcina a scoate din serviciu acea 
mitralieră, Vedeam cum servanţii ei erau aruncaţi în bucăţi de proectilele artileriei 

“şi cum alţii veneau în dosul stâncei şi le lua locul, de şi vedeau sfârtecaţi ca- 
„marazii lor.
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destul de puternic şi în uz frecvent în operaţiuni; acest mijloc 
trebue dar folosit şi de noi şi, în acelaș timp, a se găsi cele mai 
eficace măsuri şi cele mai simple de aparat contra lor. 

Rachetele, reflectoarele, semnale optice, luminoase, peri- 
scoape, au adus mari servicii inamicului, nouă lipsindu-ne şi 
unde au fost, nu s'a ştiut limbajul lor. Aparate de vorbit şi de 
ascultat, ne-au lipsit; pe une locuri sau improvizat, 

Inamicii noştri s'au servit de mijloace necinstite: îmbră- 
când uniforma noastră la atacuri, îmbrăcând cu uniformă 
lemne, au întins curse la bordee isolate, Ia, fântâni, au între- 
buinţat limba noastră. | 

Baloanele au dat slabe resultate la noi şi nu au: putut fi 
bine păzite de avioane. 

Câinii, la posturile de observaţie, n'au dat bune rezultate 7 
cel mai bun mijloc este tot omul, auzul şi ochii săi; atenţie în- 
cordată şi care cere schimbări dese a oamenilor în aceste pos- 
turi; noaptea oamenii dublaţi, 

Porumbeii au dat bune resultate în întrebuințarea lor şi 
numai dinainte înapoi. 

Infine să se prevadă mijlocul de control continuu şi eficace 
a corpurilor asupra oamenilor trimiși părţilor lor sedentare. 
Centrele de instrucţie divisionare să aibă biurouri de control pe 
regimentele respective şi în legătură cu părţile lor sedentare. 

Artileria inamicului ca superioritate în număr, calibre şi 
bătae, belșug de muniţiuni, ca întrebuințare a focului, ne-a fost 
o fatalitate; ce efecte avea asupra trupelor noastre şi cum ne 
teroriza inamicul, o spune el singur: 

«Artileria grea, începe a trage în tranșee, deoarece nesoco- 
tește bateriile inamice cari abea ne ajung. Intâi câteva lovituri 
pentru a repera distanța, apoi cade obuz peste obuz în zigzagul 
tranşeelor, care se prăbuşese. Soldaţii înspăimântați fug în 
toate direcţiile, ca. şoarecii. Bateriile noastre ne ascunse stau 
în câmpia deschisă, nici un avion inamic nu se vede spre a re-
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gula tragerea asupra ior. Artileria inamică parcă nu există; 
apoi înaintează infanteria noastră, fără resistență, ocupă prima 
şi a doua linie de tranșee. Dar încă de două. ori ofiţerii români 
adun oamenii lor în pădurile din dos şi-i aruncă contra noastră; 
de două ori intră aceşti nenorociţi în focul nostru de baraj, dar 
un al treilea atac nu-l mai încearcă, căci nu sunt francezi aceşti 
Jatino-valahi bine îmbrăcaţi şi mai cu seamă nu sunt germani; 
în desordine, urmăriţi de focul nostu de baraj, fug în păduri la 
vest, părăsind baterii întregi». (Berliner Tagblatt No. 537 din 
16 Octombrie 1916). Deasemenea: «Complect sărobite însă fură 
trupele române de focul teribil al artileriei noastre, cu care 
aceste trupe nu erau însă obișnuite. Artileria noastră făcea zil- 
nic ravagii în rândurile inamicului și din causa neobișnuimței 
Românilor cu acest foc infernal, soldaţii lor foarte adesea pier- 
deau cohesiunea luând fuga şi împrăştiindu-se». (Nord Deutsche 
Algemeine Zeitung No. 338 din 6/XI1/916). 

Comandamentul Corpului 6 'Teritorial pe baza de expe- 
riențe, a făcut Marelui Stat Major la timp propunerile urmă- 
toare cu privire la chestiunea însemnată a transporturilor în 
munţi: samare, căruţe, harnaşament, cai, propunând principii 
şi metode. In substanţă: s'au trimis Marelui Stat Major mo- 
dele de samare, căruțe, ete. însoţite de memorii explicative şi justificative, care după experienţele răsboiului, au rămas cele mai practice în armata Austro-Ungară, ţară ce a avut teritorii muntoase și trupe de munte speciale, cu care s'a, servit în re- giunile muntoase dela, noi şi din Italia, deci mijloace și sisteme întemeiate pe folosinţă şi practică, s'a cerut Marelui Stat Major să stabilească modele tip de samare şi trăsuri, cele mai simaple, 
utilizabile şi necesare trebuinţelor operative în cele două cate- 
zorii generale de operațiuni pentru munţi şi pentru câmpie, 
ambele putând servi şi regiunilor deluroase. După ce se va 
stabili aceasta să le regulamenteze şi să le impuie populaţiu- 
nilor din aceste regiuni, mergând până acolo ca statul să în-
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lesnească și să efiinească fabricarea, confecţionarea lor, să pre-.. 
vadă mijlocul de reînnoire din timp în timp; şi cu modul acesta. 
armata va putea găsi pe loc în operaţiuni, mijloacele de tran- 
sport ce-i necesită la răsboi în fiecare din asemenea regiuni, 
fără a fi nevoită a păstra, îngriji, în timp de pace şi a căra 
după dânsa — pe drumuri practice şi mai ales cele mai multe. 
nepractice — coloane întregi de căruţe. Avantaj încă, găsirea. 
pe loc, odată cu materialul purtător şi carosabil potrivit locului 
şi nevoei, şi caii obişnuiţi regiunei corespunzătoare şi dedaţi 
cu purtatul sau tragerea, evitându-se în acest fel şi neajunsul 
potrivirei şi ajustării, în munţi de ex. a materialului obişnuit. 

în câmpie. Or ce lipsă de piese, stricare, prin unificarea siste-. 
mului, s'ar putea îndată găsi în piese de schimb (sist. Ford). 

La noi cele trebuitoare trupelor se are cu greu, incompiect 

și nu la timp, din cauza felului cum se fac transporturile, lip-- 

sindu-i trupei multe din ce-i trebue ca aprovizionarea frontu- 

lui să fie făcută prompt și lesne: mijloace tehnice de transport, 

o trupă care să execute, ofiţeri care să asculte, ştiinţă asupra. 

posibilităţii drumurilor, asupra pericolelor, asupra pazei de 

atacuri, ete., ete. 

Se mai poate recomanda încă şi următoarele, în principiu: 

a) Pe cât se poațe, totul trebue transportat noaptea, mai. 

ales în secţia I-a si a, II-a din zona de mişcare; 

b) In secţia I-a să nu se îutrehuințeze, de loc, oamenii 

unităţei de luptă, de pe front, ci dacă nu se poate trupe neluptă-. 

toare, atunci oameni de la unităţile liniei a doua; 

c) Să se evite depositarea în gări, aşa zise capete de etapă, 

a materialelor, ci mai bine să se depositeze în satele vecine: 

acestor gări şi din care sate, să se tragă o linie dublă de cale: 

ferată, până la, linia de comunicaţie normală, și pe care, să nu 

staționeze ziua, vagoane, mașini, etc. care ar indica depositele; 

d) In apropierea frontului, adică în secţia I-a și I-a a.
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zonei viabile, să nu se depositeze nimic mai mult de cât cer 
nevoile de moment a, unităţilor luptătoare; 

e) Să se prevadă fiecare deposit, cu trupă de pază spe- 
cială şi cu tun antiaerian; 

-Î) Să se prevadă unităţi speciale de întins şi ridicat li- 
niile, la nevoie; 

£) Să se prevadă la deposite, materiale de cale, pentru 
prelungit linia, reparat, în casul mişcărei înainte a trupelor, 
sau când linia s'ar strica; 

h) Să se prevadă baloane mici, ancorate, pentru supra- 
vegherea, liniei sau staţiei, însă ridicate numai atât, cât nece- 

sită imediata apropiere; 

i) Să se prevadă puncte de treceri duble şi chiar triple 
peste cursurile de apă sau peste văi, pentru aceste linii, pentru 

ca nu stricarea uneia să fie o piedică în continuarea trans- 
porturilor. 

MIJLOACE TEHNICE. 

In principiu, materialul tras, în munți, este ioarte pro- 
blematic şi deci periculos; trebue folosită purtarea. materialu- 

lui de tot felul, pe samar. 

Sistemul chesoanelor, în felul cum sunt astăzi, trebue pă- 

răsit, deoarece în munţi, şi pentru a fi duse peste tot unde sunt 
trupe, se folosesc drumurile șerpuinde, pe margini de coaste 
e râpi, nu pot fi trase, se răstoarnă, sunt foarte grele, greu 
de înhămat, rămân în drum. Se impune modificarea următoare: 

chesonul, să poată fi desfăcut şi înhămat separat trenul de 

ante-tren, fiecare putându-se trage pe drumuri sau coaste mai 

mici, de doi cai, înhămaţi unul după altul, nu unul alături de 

altul. Cu acest dispozitiv, se poate umbla în secţia I-a a zonei 

viabile, după ce în secţia II-a a putut fi tras chesonul format 

în tot,
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Samarul, pentru transportat tot în munţi, este singurul 
mijloc de întrebuințat, de acolo de unde căruța nu mai merge. 
Aceste samare vor trebui să descarce pe soidat şi de povara 
sa, pe care o poate duce în șes; căci din cele ce sa văzut ori 
care ar fi vizibilitatea nevoei de obiectele ce poartă, din causa 
dificultăţei și greutăţei mersului în munți, urcând sau scobo- 
rînd, soldatul se ușurează singur, aruncând din ce poartă în 
spinare, fără a mai alege ceea ce-i trebue imediat, sau în mo 
absolut. 

Samarul insă, ia ce prisoseşte omului pentru nevoia de 
moment, lăsându-i numai arma, cartușele, granadele, lopata, 
hrana rece, masca, foaia de cort impermeabilă, încălţămintea 
cu colţi, un băț de sprijinit. 

Cu privire la samar, chestiunea era în studiu. Savantul 
profesor universitar D. Emil Racoviţă din Cluj, sa pus în le- 
gătură cu mine, pentru a confecţiona un samar ideal, propus 
de d-sa, resultat din experiențele făcute de d-l Profesor Ra- 
coviță, în numeroasele escursii ştiinţifice din Egipt, Algeria, 
Ţara de Foc, etc. Samar, ce i-am făgăduit a se confecţiona la 
atelierul militar, după indicaţiile ce d-sa va da, şi pe care îl va 
utiliza, «în escursiunile ştiinţifice a Societăţei de Ştiinţe, care 
vor avea loc anul acela, în munţii Apuseni Dacă Marele Stat 
Major mă autoriza şi mai ales de mai așteaptă, i se va prezenta 
la timp un memoriu şi un exemplar tip de samar!). 

Incă o obiecţiune de ordin tehnice asupra acestui capitol: 
Trenul regimentar, să fie fracţionat pe batalioane, divi- 

sioane, numindu-se: Trenul batalionar, pentru infanterie şi di- 
visionar pentru artilerie şi cavalerie, luându-se astfel de asupre 
companiilor, escadroanelor şi bateriilor, grija trăsurilor lor, 
care le complică mecanismul operativ, le lipseşte un disponibil 
de oameni, cai, trăsuri, pentru înlocuit lipsurile, piedicile, greu- 

i 

i) Folosirea autorului acestui studiu, acum nu mai e de actualitate.



RĂSBOIUL PENTRU ÎNPREGIREA NEAMULUI 57 

tăţile, controlul transportului, iuţeala, primirile şi predările, 
parvenirea la timp, ete. ete. 

Trenul batalionar şi divisionar trebue făcut în coloane de 
camionete, ca, acele santiare ; acestea pot funcţiona în secția, 
a II-a a zonei viabile. 

Trenurile regimentare, brigadiere, divisiilor, etc. să fie 
constituite din camioane automobile, împărţite pe secţii, fie 
care secție corespunzând unui batalion, division, ete. 

Marele Stat Major, pentru studiui Biuroului 1 Etape, poate 
pune la disposiţie «Buletinul Divisiei 20-a» No. 16, 17, 18, 21, 
22, 21, 28, 30, 31, 37, 38, 39, '40, în care se găsesc preţioase 
ilate cu privire la chestiunile ce .interesează cele 8 aliniate din 
Tabla de Materie alăturată ordinului Corpului 6 de Armată sub 
No. 39390. Datele şi studiile acestea au fost cerute ca, lucrări 
personale, de comisii, ordonate de divisie şi ele au fost com- 
plectate și modificate personal de comandantul divisiei, după 
proprii constatări şi experiențe, din răsboi. 

Buletinele în chestiune se găsesc la Marele Stat Major, şi 
studiile în lucrarea de faţă, din lipsă de timp şi spaţiu, nu au 
mai fost prevăzute, ele găsindu-se separat acolo, 

Un bun aparat de ascultat la posturile de ascultare este 
de mare folos. Brigada 27 Ianfanterie a folosit. unele aparate 
simple la Mărăşeşti şi au adus bune servicii; dăm două con- 
vorbiri prinse de la Nemţi în ziua de 20 August 1917 şi tra- 
duse în româneşte de un soldat evreu din Regimentul 69/77: 

— «Opt oameni români :) aici și restul se duc în fabrică, 

  

1) <Patrula No. 3 la stânga marş, patrula No. 4 la dreapta, marş. Ordin ca numai până la drum să mergem mai departe nu, poate venim cu vreun român, mai degrabă aş dori 2—3 franțuzi de cât un român. Dumnezeule din cer, mântueşte-ne, că zău nu mai pot, ziua stai în picioare şi toată noaptea lucrez, toate ceolanele din mine sunt zdruncinate. Hat, hai, liniştiți-vă că n'are să mai dureze mult, asta-i sfânt ca luna, Se va mântui toate daraverele, ah doamne dă ceasul acesta să ne întoarcem. acasă măcar atâția cât au mai rămas din noi, aşa cum v'am spus eu>.
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şi demontează piesele care vam spus, dacă vin căruțele să 

aibă ce încărca. Dar voi prea tare întindeți sârma asta; lăsaţi-o 

mai moale, în caz că nu mai ajunge aducem sârmă. D-le Ruţchi 

iacă ai încă 8 oameni şi te rog fii astăzi gata cu lemnăria că e 

nevoie mare. La revedere». 

— «Bună seara d-le Vagenknecht. Servus Hirch, unde ai 
fost d-ta? Am fost acasă la Breslau. Şi ce noutăţi se mai aude 
acolo la, voi? Lasă-mă în pace, e rău de tot. De ce? N'ai ce 
mânca, mizeria peste tot, nu-i carne, de cal 2 mărci kgr. pâne 
1 kilo 80 fenici, lapte 1 marcă şi 50 îienici; un ou 60 fenici; 

cartofi 1,40 fenici kgr. şi nu se găsesc. Când am sosit acasă 
peste jumătate de ceas era ograda plină de femei, care de băr- 

baţi, unele de fraţi, altele de feciori, întrebau plângând, aproape 
toate n'au nici un răspuns de la ei. Şi femeile sunt în serviciu 
lu gară, la poştă, primărie, pe la fabrici şi au câştig bun, dar 
nau ce mânca. Mă duc la D. Căpitan, hai merg şi eu, haideţi 
amândoi», 

INSTRUCȚIA GENERALĂ A ARMATEI. 

S'a pus în discuţie şi chestiunea nepregătirei armatei noa- 
stre pentru răsboi din punct de vedere al instrucției ei. 

Și aceasta încă trebui lămurită aci pe temeiul constată- 
rilor făcute în răsboi, singura ocasie când constatările sunt 
reale. Un principiu este stabilit: în răsboi, trupa, conştientă de 
pericolul vieţei pune nădejdea în arma sa şi în şefi; iar modul 
cum se foloseşte de armă, şi de şefi aparţine instrucției indivi- 
duale şi a cunoștinței, a ştiinţei de a se folosi de dânsa în răs- 
boi. Poate fi această instrucţie complectă? Relativ, poate. In 
mod absolut, nu. Sunt multe cause care contribuesc ca in- 
strucţia să nu poată fi complectă. In prima linie, durata ser- 
viciului sub arme, lipsa mijloacelor celor mai perfecte de in- 
struit, economiile bugetare, atrofierea sentimentului de împli- 
nirea datoriei, politica, mediul social în care trăeşte omul
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înainte şi după terminarea serviciului activ, mediu străbătut 
în toate direcţiile de curente politice, de nedreptăţi, de îndera- 
nuri la răsvrătiri, etc. etc., care toate schimbă, natura omului, 
îl demoralizează şi astfel îl face apt la abateri. In scurtul timp 
de serviciu activ, contactul ofițerilor cu trupa este mult redus 
din causa şcoalei acestora, din causa serviciilor exterioare a 
trupei, a numeroaselor sărbători, concediilor, permisiilor ete, 

Dovada instrucției armatei o face purtarea ei în răsboi; 
această purtare însă depinde de 3 factori însemnați: omogeni- 
tatea instrucției oamenilor ce compun unităţile luptătoare, orao- 
genitatea încadrărei lor, armament complect pe nevoile luptei. 

Asupra omogenităţei instrucției, trupele la intrarea noas- 
tră în răsboi erau de două feluri, judecând după cerinţele răs- 
boiului: instruite satisfăcător şi neinstruite. Această, deosebire 
de nivel instructiv a fost agravată prin încadrare, căci unită- 
țile nu au intrat în lupte, cu cadrele timpului de pace, adică 

acele care le-au pregătit. Dar încă trebue adăugat şi diferenţa 
de pregătire prin influența garnizoanelor timpului de pace şi 
prin impulsiunea, sau lipsa impulsiunei Comandamentelor su- 
perioare şi controlul lor. Iată o garnizoană care a eşit rău la 
examen: Bucureşti, Capitala Țărei, centrul Comandamentului 
ierarhic al trupelor. Regimentele din Bucureşti sau dovedit al- 

cătuite, instruite şi încadrate în dauna pregătirei lor de răsboi. 
La aceste trupe nu se dădeau ofițerii cei meritoşi şi muncitori, 
ci numai acei cu sprijin, cu protecţii; de câte ori nu s'a în- 
cercat trimiterea în provincie a, acestor ofițeri care acaparase 
Bucureştiul, fără însă a se reuşi şi deci a. se face acest servi- 
ciu trupelor de Bucureşti. Locurile acestea însă, erau hărăzite 
şi «ca, stagiu» brevetaţilor de Stat Major, care încărcaţi cu fa- 
voarea școalelor, a comisiilor de tot felul, productive numai lor, 
lăsau instrucţia, unităţilor ce li se destinau, pe seama celor ne- 
chemaţi, a celor nerăspunzători, cei dintăi trăgeau doar folo- 
sul înaintărilor, diurnelor, misiilor, perspectivelor de viitor.
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Resultatul? Reputația de care se bucurau aceste trupe, 
peste graniţile ţărei. Ziarele dușmanilor pe care le-am citat în 
altă parte, iată ce scriau qe trupele Divisiei a IV-a care operau 
pe valea superioară a Prahovei, la nord de Sinaia: «aceste trupe 
rău înstruite aparțin Bucureştilor». Regimentul Mihai Viteazu 
(ce ironie?), s'a predat inamicului fără luptă, ne-atacat, la 
“Buştenari-Vălsăneşti. Regimentul 4 Ifov 21, la fel, cu 6 Vâ- 
nători, în acelaş loc, ne mai voind să asculte implorările dispe- 
ratului comandant de brigată Colonelul Gr. Berindei, după 
ce şi comandantul de divisie Colonel Lupescu Ion era dispărut; 
iar cealaltă brigadă cu toată artileria, a avut aproape aceiaşi 
soartă la Cocorăştii-Mislea... Prin urmare, ce folos a tras in- 
strucţia acestor corpuri, disciplina lor, corpuri din capitala ţă- 
rei, din presenţa în cadrul şi capul lor, a atâţia brevetaţi, pro- 
fesori, şefi de secţii la Marele Stat Major, etc., care ţineau locu- 
rile numai spre a le merge «stagiul la trupă» cerut la înaintare, 
mulţumindu-se ei şi mulțumindu-se şi capitala cu parăzile, cu 
defilarea lor la 10 Mai şi cu ridicarea cailor în două picioare 
în dreptul regelui şi în aclamarea poporului'! 

Aplicațiile în teren a acestor trupe, adică adevărata pre- 
gătire de răsboi, să resuma în 10 Mai şi în marşurile cu mu- 
sică prin faţa palatului, între cheiul Dâmboviţei şi bufetul dela 
șosea, 

Și Ministerul de răsboi gratifica pe acești privilegiați cu 
serbări, palate de Cerc Militar, teatruri, bătăi de flori, ete. ete., 
pe când pentru muncitorii ofițeri iai provinciei, pănă şi per- 
misiile pentru Bucureşti le erau oprite adesea, sâu îngreuiate. 

Privilegiile acestea, ca şi acele ce se acord prin titluri 
domnești :) nu sunt priincioase de cât atunci când ele se ştiu 
face şi meritate, «Unităţile care aparţin şi trăesc în capitala 
nai 

1) «Corpurile zise de elită, garde, sunt causătoare de rele prin privilegiile 
ce li se acord, ca şi elementele de .stat major trimise în capul corpurilor de trupă» (Les Carnets du Gl, Gallieni).
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ţărei, ar trebui să se simtă mândre dar şi orgolioase căci apar- 
ţin capitalei». 

Aceasta a fost reputaţia Divisiei a IV-a cu garnisoana 
în Capitală. Despre această divisie cu regimente de Bucureşti, 
iată, ce să scria, şi la 9 August 1913 în Cartea «Avântul Ţării»: 
«tot drumul presărat de coji de pepeni cruzi şi struguri aguridă; 
toate aceste erau dovezile de disciplină şi îngrijire de sănătatea 
oamenilor la divisia a IV-a care ne precedase în marş şi din ale 
cărei trupe până la 26 Iulie, au fost regimente cărora le-au, mu- 
rit de holeră câte 30-40 de oameni. Este aceiaş divisie a cărei 
unităţi le-am întâlnit înotând prin întunericul nopței şi în com- 
plectă debandadă în noaptea de 6 spre î August pe şoseaua că- 
tră Plevna, trecând prin Grivița ( Iasen-Diseviţa,). Un ordin pre- 
cedent al generalului Aslan încă vorbea de alt «MATŞ nEOmenos» 
a unei brigade — a 8-a —din aceiaş divisie». | 

La locul cuvenit se constată şi calitatea Divisiei a XII-a 
a cărei Comandant era un priviligiat şi stătător tot în Capitală, 
ambele divisii aparţinând Corpului al II-lea de Armată. 

SISTEMUL PREGĂTIREI. 

Axioma că ofiţerul este sufletul armatei, era întemeiată, 
pe principiul sufletului întrun corp sănătos şi de legătura 
strânsă, dintre suflet şi corp. De multă vreme nu. mai sunt Ja- 
găre, tabere de instrucţie, concentrări pe durată lungă, trai în 
comun a, ofițerului cu trupa. Din aceste pricini, adăugate lor 
și mutările dese ale ofiţerilor dintr'un corp în altul, soldatul 
nu are timpul necesar şi ocasia să cunoască sufletul, calităţile, 
conducătorilor lui şi să-și întemeieze credinţa întrânșii: cu unii 
şi-au făcut serviciul sub arme, cu alţii şi-l fac în concentrări şi 
cu nici unul dintrânşii, răsboiul. 

«Cu serviciul de scurtă durată de astăzi, trebui schimbată 
metoda cu atât mai mult cu cât răsboiul actual, cu luptele sale
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în câmp deschis, cere executanţilor chiar celor mai modeşti o. 
mare uşurinţă, de spirit, mult bun simţ şi o mare voinţă de sfor- 
țare personală. Acestea nu sunt calităţi naturale la mare parte 
din oameni: este necesar a, le naște în ei şi a le desvolta. Ace- 
leași metode trebui urmate şi cu reserviştii şi în timp de răsboi. 
Bunul simţ nu-i legat de inteligență numai decât, aşa că şi na- 
turele simple îl pot căpăta. Şefii la aceasta să tindă şi îşi vor 
ușura mult conducerea în răsboi. Metoda este a-i face pe cei ce 
trebui să-i instruim a se găndi bine ce au să facă, a voi, a 
tace. Şeful care ştie a trezi astfel inteligența oamenilor! sei şi 
& le insufla bunul simt, ia asupra lor un ascendent foarte mare 
care să traduce prin încredere, afecțiune şi devotament». 

1iste deasemenea necesar ca armatele ţărilor vecine cu care 
armata noastră poate conlucra, sau contra cărora ar fi să lupte, 
să aibă o părere bună de dânsa, de pregătirea ei, cu ale cu- 
vinte să conteze. Reputația aceasta n'o face părăzile şi n'o sta- 
bileşte ziarele; ea este resultatul constatărilor în fond a moâu- 
lui cum își face instrucţia şi cum o aplică. Dacă atașaţii noştri 
militari nu au simţul realităţei misiunei lor şi să consider ca 
ambasadori în ţările unde-s trimişi, ei nu au ocasia a sesisa 
unde şi când şi în ce sens, să înpingă antenele cercetărilor lor, 
ca să cunoască, să descopere, fondul, iar nu artificiile pregătirei 

militare a armatei statului unde-s trimiși. De conștinciositatea 
împlinirei în acest fel a misiunei lor atârnă bunul lor ser- 
viciu 1), 

INSTRUCȚIA TRUPELOR 

Sistemul de până acum de pregătire a luptătorului tre- 
buește părăsit, răsboiul a dovedit că nu este cel mai bun şi cel 

  

1) Un Căpitan M. Ghica, un Căpitan G. Dabija, un Colonel Mircescu, 
foşti atașați militari pe vremuri, au înţeles rostul lor şi au servit armata şi deci 
țara în excelente condițiuni. Rapoartele lor scrise şi verbale, documentele pre- 
“sentate din. misiunea lor, au făcut cunoscute realități şi sau stabilit norme şi 

învățăminte. De astfel] de ataşaţi, armata are nevoie mai ales în viitor.
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mai practic, pentru nevoile de astăzi. Nu se mai poate ca să 
avem unităţi bine pregătite de luptă şi unităţi rău sau slab pre- 
gătite; trebue să avem uniformitate absolută în o bună pregă- 
tire, tocmai pentru că ne aflăm în faţa unei precise constatări 
că «materialul a repurtat o victorie decisivă asupra omului», 
şi nu este bine ca, după vechiul sistem, să, lăsăm luptătorului 
să-și facă convingerea că aceasta este ceva fatal; nu, nu este 
fatal, dacă vom consolida instrucţia, luptătorului şi vom întări 
inima, omului. Solida lui pregătire profesională şi forța lui mo- 
rală, vor trebui dobândite în comun şi numai prin o bună şi 
sistematică instrucţie, pe care nu am putut-o dobândi după 
sistemul de până acum în uz la noi, sistem predominat de prea 
multa încredere în aşa numitul spirit de corp. Acest spirit de 
corp aparține trecutului cu foloasele ce acest trecut le aducea 
pregătirei luptătorului şi între care foloase durata timpului 
de serviciu activ, sub arme, micile efective şi stabilitatea ca- 
drului vechiu, erau cele mai însemnate. Slăbiciunea unităţilor de 
luptă, ne-a venit dela marea disproporţie între efectivul activ şi 
redus de pace şi între acel al complementului de reservă,; din 
causa timpului scurt de serviciu sub arme a elementului activ 
redus, acesta nu are puterea, a imprima massei de reservă soli- 
ditatea, contopirei, în răsboi. Trebueşte adoptat sistemul cen- 
trelor de instrucţie, precedate de pregătirea premilitară, şi aces- 
tea armonic îndrumate, să fie susținute prin mijloace financiare 
corespunzătoare. «Valoarea generală a regimentelor a, fost mic- 
şorată, pentrucă acei chemaţi dela, vetre erau de calitate mij- 
locie şi că multe din pregătirea militară a trupei fusese ne- 
glijate» 1), 

Metoda ce se propune, ar fi: 

Centre de Instrucție. A. Recruţii corpurilor unei divisii 
înainte de venirea lor la corp şi după ce au primit noţiunile 

  

1) Suvenirile unui Căpitan de grenadieri de Caucas,
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premergătoare ale serviciului militar în formaţiile preregimen- 
tare, să fie adunaţi în centre regionale pe divisie, pe arme, unde 
timp de 6 luni vor face instrucţie intensivă. Această instrucţie, 
care trebue să fie comună celor trei arme terestre, va consta din 
formarea individuală sub raportul tehnic şi moral, practic şi 
teoretic, întrucât individul: infanterist, cavalerist, artilerist, 

trebue să fie acelaș ca om în răsboi. Programul ar putea fi 
asemănător celui săptămânal al vechilor programe, însă cu un 
cadru permanent bine ales, avându-și fiecare corp ca represen- 

tanţi câte trei ofiţeri, 9 subofiţeri şi 24 caporali, din cei mai 
buni ca instructori ai corpului. Recruţii ar constitui un batalion 
pentru infanterie, un escadron pentru cavalerie şi una baterie 
pentru artilerie, sau la un loc o unitate tactică încadrată, 
normal. 

In aceste 6 luni, instrucţie intensivă, fără permisii sau 
concedii, cu respectul zilelor duminicale, durata 1 Septembrie— 
1 Martie. La 1 Martie recruţii trec la corpurile respective cu 
instructorii lor. 

Ofițerii şi gradaţii știind că prepară oameni pentru pro- 
priul lor regiment, pun tot zelul lor, toate cunoştinţele lor şi 
toată experienţa capabilă de a forma completași buni și uni- 
form instruiți şi astfel se păstrează în rânduri dacă se voeşte, 
spiritul de corp şi tradiţiile corpului. 

B. Acelaș sistem trebue aplicat şi elementului de reservă, 
în ordinea anilor de serviciu, începând cu acel mai apropiat 
trecerei în reservă, chemându-se oamenii în centre de instrucție 
a reservei, în regiunea divisiei, pe arme şi pe timp de o lună, 
la două epoci, astfel ca în timp de 3 ani întregul efectiv de 
completare a unităţilor active de mobilisare să fi fost odată 
concentrat la centrul de instrucţie al reservei, 

In aceste centre se face visita medicală, echiparea cu efec- 
tele destinate lor la mobilisare; se pune la punct instrucţia, să 
face cunoştinţa oamenilor cu şefii, subimpărţirile se încadrează
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cu caporalii și subofiţerii cu care au servit în unităţi pe timpul 
activ, cu ofiţerii inferiori de reservă înscrişi în aceleași unităţi, 
cu ofiţerii superiori în majoritate activi ai corpului respectiv. 

„Se faee instrucţie de reînnoire a cunoștințelor atribuţiilor fie- 
cărui luptător în răsboi şi se face legătura şi cohesiunea repede 
între oamenii ce se cunose deja mai dinainte. Unitatea, de in- 
strucție: batalionul, escadronul, bateria, pentru fiecare regi- 
ment, efectivele fiind astfel sporite. In principiu trebue con- 
servat regimentului cadrele din timp de pace. Programul de 
lucru asupra renovărilor dintre timp, muncă intensivă, cadre 
excelente. Adunarea, oamenilor în aceste centre, prin ordine de 
mobilisare, 

Trebue recunoscut că pentru corpuri şi în timp de pace, 
majoritatea garnisoanelor este lipsită de câmpuri de instrucţie 
în teren variat, cări oraşele pretind a avea trupe numai din 
spirit comercial, se pierde mult timp de la ultima oră de in- 
strucție până la cea următoare de a douazi, prin forfoteala, 
prin casărmi, prin corvezi fără folos instrucției şi formărei spi- 
ricului de corp, prin mersul şi înapoierea, dela, câmpul de in- 
strucţie, prin baterea străzilor, frecventarea localurilor publice, 
delegaţii, ordonanţe, servicii particulare, etc., etc. 

Ca un corolar: concentrări parțiale în regiunea unde au 
avut loc lupte mai principale în marele răsboi al ţării noastre, 
cu participarea, celor care trăiesc şi au îndeplinit roluri de seamă, 
în luptele ce s'au desfăşurat acolo. 

Instructorii de la, centrele de instrucţie trebue să fie cu- 
noscători bine ai regulamentelor, să cunoască, pe soldat şi să, 
ştie modul cum să-l ia. 

Un puternic mijloc de contact, de influenţă şi de educație 
în acelaş timp, ca şi de instrucţie, este procurat prin şcolile de 
ofiţeri și subofițeri de reservă. Ele permit a influenţa asupra 
claselor naţiunei care-i procură cadrele sale în pace ca şi în 
răsboi. Ele permit a cimenta între ei, din timp de pace, această 

5
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uniune sacră, care face puterea în răsboi. Resultatele de aștep- 

tat sunt tot aşa de mari în domeniul social ca şi în cel militar. 

Grija de hrană, de îmbrăcăminte, de sănătate, de moral, sunt 

accesorii strâns legate de sentimentul devotamemtului ce naşte 

în om. 

Cât despre disciplină, «când este asigurată fără turmen- 

tare și se sprijină înainte de toate pe exemplul şefilor; dacă 

tăria, fermitatea ei nu exclude bunăvoința, ea contribue a men- 

ţine între şefi şi subordonați aceste legături de încredere şi de 

afecţiune, atât de necesare în răsboi». 

INCADRAREA. 

«Ofiţerul este sufletul armatei». 

Şi după Generalul A. Niessel «Creerul este motorul corpu- 

lui, corpul ofițeresc este creerul armatei». 

Incadrarea, armatei este chestiune de durată, şefii trebui 

să se facă cunoscuţi subaliernilor prin capacitatea lor şi prin 

spiritul ferm al conducerei, aceasta în cele mai bune condițiuni 

şi în oarecare timp. Aceasta se traduce prin încredere absolută 

ce trebui să aibă subalternii în şefii lor de toate gradele; mai 

mult decât atâta, dar această, încredere trebuie să meargă şi 

la, cei care de drept vor înlocui pe şefi, pe timpul nedisponibi- 

lităţii lor, a, lipsei sau a dispariţiei, nu numai în timp de pace, 

dar mai ales în timp de răsboi. Aceiaşi încredere trebuie s'o 

aibă şi şefii în destoinicia, în calitatea trupei a cărei comandă 

o iau). Să nu se creadă că numai cei mai rari ştiu să apre- 

cieze pe cei din subordinele lor, din punct de vedere al calită- 

ţilor pentru care memoriul unui ofiţer cuprinde atâtea capitole; 

mai de multe ori să înșel cei mari în aceasta, decât subalternii. 

  

1) S'a arătat aiurea cum generalul rus Zaiontskovski a refuzat să ia 
comanda corpului de armată însărcinat a coopera cu trupele române în Dobro- 
gea, pentrucă acel corp nu era în stare să ţină sus steagul armatei ruse !
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Acea, ce se petrece în răsboi când viaţa, noastră stă în mâna, 
conducătorilor, ar putea să determine la o alegere a acestora, 
de către cei conduși. Orice ofiţer, şef de unitate trebuie să-şi 
îacă judecata calităţei sale de şef: «sunt şef de răsboi; în nu- 
mele unui idial superior, comand la oameni. Mi s'a, încredinţat 
energia lor ca s'o întrebuinţez cât mai bine în interesul patriei», 
Sistemul în ființă al înaintărilor trebui modificat în sensul ca 
să se asigure viaţa, celor conduşi în timp de răsboi, de către 
conducători. Nu este un cuvânt că şi în alte armate, lucrurile 
nu stau mai bine, sub acest raport *). O bună încadrare, cere 
ca, totdeauna să se găsească în capul unităţilor, mici şi mari, 
ofițerii cei mai destoinici şi din belşug, spre a înlocui pe cei 
ce cad. Comandamentul nostru Superior 2) este acel pe care 
armata îl datorește numeroaselor legi de înaintare, a diferite- 
lor influenţe politice de tot felul şi a efectelor adulaţiunei, toate 
care au stăpânit cei 16 ani dinaintea, răsboiului. A fost prea 
scurt timpul, dar o clipă Dumnezeu a voit să ne dea ocazia să 
ne îngrijim de această chestiune de comandament: campania 
contra bulgarilor din 1913 în care Sau făcut multe greşeli şi 
de mulţi şi în multe. Au fost generali care reprezentau expo- 
nentul culturei militare, vechi și ilustri profesori a numeroase 
promoţii de școli speciale şi serioase, care le-au indicat. Unul 3), 
cu competință desăvârşită în ştiinţa strategică şi tactică, a 
desvăluit greşita concepție şi conducere a acestei campanii. 
Incă înainte de 1913, spune generalul Al. Iarca «constatarea era 
făcută şi cunoscută de cei în drept că în capul comandamentelor 
ajung ofițeri mediocri». Un altul general strălucit al armatei 

  

1) Vezi: «Memoriile Generalului Brusilov>, «Carnetele Generalului Gal. lieni>, «Amintirile unui grenadier de Caucaz» etc,, etc, 
2) Reamintesc că jurnalul meu a fost scris şi continuat înainte şi pe timpul răsboiului; iar învățăminte din răsboi, au fost transcrise şi tipărite în cei doi ani de apariţie a <Buletinului Comandamentului Corpului VI, Teritorial», 3) Generalul de Divizie Alexandru arca Inspector General întrebuințat în timpul răsboiului în funcţii nu în comandament.
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noastre :) cu caracterul său deschis şi cu sufletul plin de un 

patriotism luminat, a publicat în ziare sub a sa semnătură, că 

comandamentul nostru superior nu este în mâini bune pentru 

a obține succesul, în răsboi. Ambii au propăvăduit în pustiu 2). 

Chiar când ţara a simţit durerea înfrângerei de la Turtu- 

caia, cei în drept şi răspuazători în a alege un conducător răs- 

boiului nostru, la înălţimea evenimentelor şi cu încrederea arma- 

tei că o va duce la isbândă, să pretau la intrigi şi meschinării. 

Unităţile mari, brigade, divizii, iar pe timpul răsboiului 

şi Corpuri de Armată au fost puse în momentul intrărei în 

răsboi sub comanda a trei categorii de ofiţeri generali şi su- 

periori: 

a. Ofiţeri superiori şi generali activi, pe care i-a găsit de- 

clararea răsboiului în fruntea, unităţilor lor. Ofiţeri superiori 

şi generali de reservă, unii găsiţi incapabili pe timpul când erau 

în activitate, de a comanda asemenea, unităţi și fuseseră trecuţi 

în reservă cu acelaș grad, sau li s'a dat gradul următor, ca o 

mângâiere pentru scoaterea lor din rânduri. Unii din aceştia 

fuseseră scoşi din armată și pentru unele vicii. O parte pără- 

sise armata mai de curând, alta o părăsise de mult. Ofiţeri su- 

periori, care dela trecerea lor în reservă nu mai fusese chemaţi 

la nici o concentrare sau manevră, pentrucă economiile buge- 

tare nu permiteau cheltueli, găsite inutile. 

b. Ofiţeri superiori şi generali luaţi dela corpuri sau alte 

Comandamente inferioare şi trecuţi în capul noilor unităţi, bri- 

gade şi divisii, detaşamente, etc. ce se creiau. Pentru alegerea 

unora dintrânşii nu se mai pusese nici o grijă; ordinea. anua- 

  

1) Generalul de Divizie Grigore (Crăiniceanu a cărui nemeritată devala- 
rizare se datoreşte Marelui Cuartier General, 

2) O broşură apărută în 1919 datorită Colonelului Alex. Laspaşcu-Stejar 
şi scrisă succint şi documentat cu o competinţă care face cinste autorului, pune 

în relief strania concepție a unui fost comandant de armată în răsboiul nostru, 
de a provoca răspunderi care în prima linie lui i se cuvin.
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zului, prietenia sau politica, erau deajuns a stabili dreptul la 
comandă superioară. 

c. 'Ofiţeri superiori şi generali care până atunci fuseseră, | 
de mai muite ori depășiți Ia, înaintare, de alţii mai tineri din 
“urma, lor, 

Dar nici chiar în fiecare din aceste categorii — se vede 
la cea dela al. a — nu era omogenitate cu privire la ceeace 
devenea mai căutat întrun răsboi: capacitate de a conduce 
lupte. O variaţie la fel prezenta ofiţerimea inferioară de re- 
Zervă, sub raportul pregătirei lor, din chemările sau nechemă- 
rile lor la concentrări şi manevre, pentru fel de fel de motive 
care justificau nevoile serviciilor lor ca funcţionari, învăţători, - 
misiuni sau însărcinări de ocazie, dar care motive din punct 
-de vedere general al .apărărei ţărei nu justificau de loc lipsa 
or dela armată. 

Nici chiar sistemul cel mai bun de pregătit ofițerii pentru 
«conducerea, unităţilor lor în răsboi, nu este atât de folositor de 
cât cel al contactului cu trupa, cu soldatul. «Nu este vorba 
nici de a face să se miște oamenii pe hârtie sau stegulețe pe 
hartă, e vorba să ştii să calmezi în luptă oameni emoţionaţi 
de clipele de pericol prin care trec, de ai sprijini când sunt 
-obosiți sau când şi-au pierdut curajul, acestea, nu se pot pricepe 
şi îndeplini de cât legând în timp pe şef de subalternii sei». — 
«Numai trăind alături de soldat să dobândește înţelegerea ne- 
'voei pentru şefi de a face ca să planeze asupra soldaţilor lor 
nu numai gândul lor dominator dar asemenea, şi o inimă iubi- 
toare», 

Rămâne dar de reţinut că cu toate examenele de capaci- 
tate trecute, cu toate numeroasele legi de înaintare... cu ten- 
dinţa de intinerirea, cadrelor şi darea drumului în sus, repede, 
a elementelor «excepţionale» şi «meritorii», încadrarea, era Şu- 
bredă dacă ţinem seama, chiar numai în parte, de înlăturarea, 
numai după 2—3 luni de răsboi, a mai toate aceste cadre
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tinere şi meritoase care să grăbise sau se prea grăbesc tot- 

deauna a scoate din armată pe cei mai bătrâni şi încercaţi, pen- 

tru ca să, se ajungă la o încadrare menită a deveni de pomină. 

în analele militare dela noi şi de pretutindeni :). 

A lipsit la o bună parte din comandanţi chiar noțiunea 

de legătură tactică şi morală cu subalternii şi cu unităţile ve- 

cine, legătură, care era, pentru toţi un bun și eficace sprijin în 

lupte. Asupra multora din capitolele ce constituiau memoriul 
ofițerului, şefii au răspuns în timp de pace neexact, în necu- 
noștință de causă, din pricină că nu-și dădeau osteneală să: 
cunoască fondul ofițerului, s'au cunoscându-l îl mascau prin: 
aprecieri vagi sau nu în legătură cu serviciul 2). Asemeni ofi- 
fiţeri mutaţi în alte corpuri au surprins pe mulţi din coman-: 
danții lor și nu au știut a-i încorda, s'au da în subordine ca să: 
fie puși în situația a-și face datoria cum trebue în răsboi. 
De aceia de multe ori s'a întâmplat ca unităţi s'au subimpăr- 
țiri să părăsească, posiţii pe care nu le-au disputat îndeajuns, 

au produs goluri prin care dușmanul s'a băgat determinând 

astfel retrageri sau capturi fără luptă. Nu s'a făcut destulă 

educaţie ca să se insufle sentimentul sacrificiului şi nu s'a făcut: 

îndeajuns școală pentru dobândit curajul de a acţiona în spiri-. 
tul iebândei iar nu al scăpărei. Egoismul a stăpânit pe indi- 

  

1) General C. Teodorescu fostul Comandant al capului de pod Turtucaia, 
a pus în fruntea broşurei sale din 1924 «Incă câteva cuvinte asupra 'Turtucaei 
răspuns Generalului Scarlat Panaitescu», un nemerit motto : 

“Toţi acei ostaşi 

În urmă rămaşi 

Cari în răsboi 

Au fost curat gunoi 

Astăzi sunt... eroi! , 

2) Un Căpitan ce am avut în reg. 22 Inf, anume Coravu, era bănuit că. 
nu ar avea sentimentul datoriei şi al sacrificiului în luptă, aceasta rezulta din. 
aprecierile şefilor săi superiori regimentului ; cu toate acestea, acest căpitan 
a murit în fruntea companiei sale, după ce şi mai înainte se expusese de ne- 
numărate ori pericolului.
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divul cu caracter şovăitor şi neformat, peste care neguccesul de 
aiurea a aruncat demoralisarea 1), 

Dacă, nu am avut comandamentul format pentru un răs- 
boi, în general, am făcut şi greşala a mu lăsa pe ofiţeri, cel 
puţin aşa cum erau ei, la unităţile lor, la corpurile lor, sub 
şefii lor care îi cunoşteau ce pot, mulți ofiţeri la alcătuirea 
anuarului de răsboi (ordinea de bătae) în loc de a fi așezați în 
fruntea unităţilor în care, sau: cu care, au lucrat la întăriri 
pe frontieră, au fost aşezaţi după interesele lor particulare de 
timp de pace 2). Aceasta a fost aproape în general procedarea, 
aşa, s'au încadrat mai toate brigadele devenite vacante şi la, 
aceasta s'a mai adăugat și faptul că. nici trupele care au lucrat 
la întăririle de apărare, nu au luptat acolo unde au pregătit 
posiţiile, ceiace a făcut ca nimeni să nu le şi folosească, şi cu 
multă dreptate pentru că nu le-a cunoscut nici dispositivul şi 
nici rostul, întrebuinţarea. 

NEPREGĂTIREA OFIȚERULUI. 

Ca să învederăm nevoia unei mai solide pregătiri viitoare 
a ofițerului trebuie să arătăm defectele pregătirei lui trecute, 
dovedite în răsboiul ce am purtat şi se va deduce totodată și 
relele pricinuite din causa aceasta, Exemple și persoane sunt 

  

1) Căderea Turtucaiei chiar numai ca incident de ar fi fost, aruncase 
descurajare pe celelalte fronturi depărtate în munţi, 

2) Un exemplu: Eu care am fost timp de aproape 5 ani Comand. Reg. 
Dâmboviţa 22 şi care cunoşteam perfect şi pe celălalt regiment cu care formam 
brigadă şi cu care făcusem împreună manevre şi du care executasem lucrările 
de întărire de la pasul Bran, unde cunoşteam toate lucrările şi rolul lor, toate 
drumurile, potecuţile, flandări etc., etc. în ziua declarărei răsboiului am fost 
trimis să iau comanda unei brigade la Craiova care opera la pasul Vulcan, iar 
comanda liberă a Brigadei a Vl-a a fost dată unui Colonel (Lupescu Ion) venit 
de la un regiment din Moldova care lucrase pe frontiera Moldovei, era de 
fel din Craiova, însă prieten bun şi coleg de clasă cu alcătuitorul anuarului de 
răsboi. Motivul invocat de Colonel era că “Târgoviştea e mai aproape de Bucu- 
reşti unde avea interese.
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cunoscute de mari şi mici care au luat parte la lupte; pe une 
locuri se indic și în studiul de faţă, nume, loc şi timp, unde şi 
când s'au constatat. Aci vom da generalităţile care bine înţeles 
că nu se refer la, toţi ofițerii noștri; însă. ce folos, greşala unui : 
conducător de subîmpărţire sau de unitate întrun Corp, a. pro- 
dus pierderi de vieţi şi alte pierderi făcute de alţii pentru a 
îndrepta, greşala. 

Şi cu acest prilej afirm că vinovăţiile trec în bună parte 
şi asupra instituţiei noastre care a posedat sisteme şi şefi rău 
făcători armatei. Astfel: 

Comandanți de regimente şi chiar de brigade, au dat do- 
vezi de lipsa simțului realităţei, în prima parte a răsboiului, 
mărind nesuccesul şi sporind pierderile în luptele ce angajau. 
Ofiţeri mai mici în grad, comandanţi de batalioane şi de com- 
panii cari nu au avut nici o iniţiativă, sau nu au ştiut cum 
s'o folosească. 

Ofiţeri mici în grad, nu au avut ideie de puterea focului 

artileriei, nu au ştiut ce este încadrarea artileriei, mulţi nu 

cunoșteau efectele felurilor de proectile, de aceia în prima parte 

a răsboiului, au căzut atâţia ofițeri victimă insuficientei lor 

pregătiri de a, face răsboiul. «Instrucţia artileriei şi infanteriei 
în timp de pace, trebui făcută parte împreună; căpitanii sta- 
giu în fecare din aste 2 arme». Au fost chiar ofiţeri cari se 
adăposteau contra rahetelor luminoase, nu ca să nu fie vă- 
zuţi, dar ca să nu fie loviți (?). | 

La mulţi ofiţeri s'a contatat lipsa de autoritate, faţă de 
soldat, mai ales la ofiţerii de reservă. 'La mulţi mai mari în 
grad, sa constatat răutăți sub masca severităţii, abuzând de 
dreptul comandei, bătând și aplicând pedeapsa execuţiei, la ofi- 
ţeri şi trupă, sau dând în judecată pentru neexecutarea de ordine 
pretexte de care s'a făcut un odios abuz. 

Ofițerii foarte fricoşi, se închideau în cantonament şi se 
păzeau cu gardă, departe de trupa lor; alţii, comandând com-
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panii sau batalioane, rămâneau cu câte o reservă. înapoia fron- 
tului şi la depărtări mari de front, greu de găsit la trebuinţă, 
greu de adus, de scos de prin adăposturi; de aceia lipsea contro- 
lul şefilor asupra subalternilor, care astfel se lăsau de bună voie 
induși în eroare, asupra acţiunilor la care trupele lor partici- 
pau. Lipsa de pregătire sufletească pentru ceasurile grele în 
care omul e lăsat numai cu conştinţa sa; astfel au fost: ofi- 
ţeri trădători, delatori, nevrednici; ofiţeri cari s'au mutilat sin- 
guri; ofiţeri cari mințeau şi alţi care nu executau orâinile. 

Mulţi ofiţeri şi mari şi mici în grad, nu erau stăpâni pe 
regulele de luptă, în munți, nu ştiau cum să poate ţinea o trupă 
în mână, nu ştiau cum să se facă ascultați şi urmaţi în luptă; 
se pierdeau în panici sau să pretău la producerea, panicilor, din 
uşurinţa cu care luau lucrurile; nu ştiau conduce trupa în te- 
reni, ca să o ferească, de vedere, ori de focuri; nu ştiau să-şi aco- 
pere marşul unităților lor, sau a şi le lumina în lupte; flancuri 
lăsate neacoperite, goluri pe front neobservate; nu ştiau să se 
orienteze în teren, pe ceaţă, în munţi şi erau lipsiţi de aparate 
orientătoare; erau ofiţeri şi chiar de grad mai mare care nu 
ştiau ceti o hartă; erau ofiţeri ce nu ştiau să judece o situaţie, 
iar mulţi alţii mici în grad care nu ştiau nici cum să le facă 
faţă, în special ofiţerii de reservă, care nu au avut concentrări 
pentru instrucţie, în lunga perioadă a timpuului de pace şi la 
răsboi s'au trezit comandanţi de companie. 

De câtă nevoie este ca şefii în timp de pace să cunoască şi 
să ştie prețui calitățile subalternilor lor, spre a putea trage cât 
mai mare folos la timp; dar pentru aceasta trebuie să aibă 
ocasie şi ei însăşi să ştie să le arate aceste calităţi şi să ştie 
să le ceară. 

Şcoala, ofițerilor în corpuri este plicticoasă 'şi rău diri- 
jată,; şeful de corp trebuie să asiste regulat la dânsa pentru că 
ei are răspunderea pregătirei ofițerilor pentru răsboi, răspun- 
dere faţă, de şefi, răspundere faţă, de congtiința sa.
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Au fost regimente foarte bune în răsboi, nu numai pentru. 
că au fost bine conduse, dar pentrucă au avut ofiţeri bine pre-- 
gătiți; desigur meritul l-au avut şefii de corp şi cu aceasta, 
se pot mândri că au ajutat la clădirea României mari :). 

Generalul Alexandru Iarca, cel mai capabil General ce a 
avut armata, a raportat în 1913 Ministrului de Răsboi şi care 
era și șef al guvernului, că: «Armata română este cea mai 
rău comandată din toate armatele». Cum se va vedea, aceiaşi 
părere a avut şi inamicul nostru: «Cea mai mare parte din ofi- 
ţerii reputați ca, străluciți în timp de pace, nu s'au găsit să fie 
tot așa în răsboi»; aceasta se va vedea, iarăși în cuprinsul stu-. 
diului de faţă. 

După, căderea Turtucaiei abea s'a ținut în seamă de către 
Marele Cartier General, că: «Mulţi din comandanții brigadelor, 
divisiilor şi corpurilor de armată şi chiar unii comandanţi de 
regimente, sunt ofiţeri medioeri», 

DEFECTUOSITATEA SISTEMULUI DE PREGĂTIRE 
PRACTICĂ. 

Din nenorocire am avut şi o mentalitate rezultată âin o 
rătăcită formare a ofițerului nostru, care în loc de a fi pregătit 
la lupta, strămoșilor pe solul țării atât de frământat de lupte 
de veacuri, a fost înfundat întotdeauna cu nasul în hărţile te- 
renurilor de luptă din 1866 şi 1870, etc,, ale Prusiei, Franţei, 
Turciei, Japoniei, ete. Acest ofiţer ajuns comandant superior, 
n'a cunoscut luptele din trecut dela Posada, dela Finta, dela 
Călugăreni, din Codrul Cosminului, podul Inalt, etc. ete. Acest 
ofiţer nu a cunoscut solul Patriei, n'a vizitat locurile de stră- 
danie ale strămoşilor ca să aibă victoriile pe care ei le-au avut, 
i 

1) Putem şi noi spune: «Nu au fost regimente rele în armata noastră, 
erau însă buni şi răi comandanţi de regimente şi caracterul lor individual se 
resfrângea asupra unităţilor». (Suvenirile unui căpitan de grenadieri de Caucaz).
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n'a aplicat ştiinţa lui la, defileurile, 1a drumurile, la posiţiile,. 
naturale și tari de pe tot cuprinsul ţării, ca să ştie a le păzi 
şi apăra. În luptă și un şef de ploton, sau de companie, poate: 
determina un început de succes general, dacă ştie să folosească 

o iniţiativă potrivită ocasiei şi terenului şi dacă a făcut'b ase-- 
menea practică în timp de pace. 

Cu alte cuvinte a lipsit ştiinţa aplicaţiei în teren, la ofiţeri. 
şi trupă, mai ales în munți şi dealuri, teren care constituia Ju- 
mătate din pământul ţărei noastre; a lipsit voința nevoei de a 
se adăposti în teren, nu în scopul de a fi ascuns, dar în scopul 
de a-şi mări puterea de a opri pe inamic, a-l întârzia, a-l uza. 
Şi de acest neajuns nu a, fost vinovată de tot armata, ci țara. 

care nu a, pus la îndemână armatei, mijlocul de a se instrui în 

orice timp şi pe orice teren. Chestia acoperirei terenului cu bu- 
cate, tot timpul anului, n'a dat voe călcărei lui; iar lipsa pre- 
vederei de indemnităţi bugetare pentru deplasări în teren, acolo: 
unde aceasta, s'ar fi putut, a fost a doua causă de care armata, 

iarăşi nu poate fi vinovată. 

Răsboiul nu face nici o deosebire între ofițer activ şi ofi-. 
ţer de reservă, totuşi s'au făcut distincţii între aceste două ca- 
tegorii de ofițeri, nu numai la noi, dar şi aiurea la, alte armate 

şi anume că, ofițţerimea, de reservă a fost mult mai slabă sub. 
raportul de a face faţă acţiunilor, decât activii. Or slăbiciunea, 
dă loc la greșeli și greșelile dau loc la pierderi în vieţi şi în 
teritorii, Este deasemeni ştiut că elementul ofițeresc de re- 
servă este precumpănitor în armată şi prin urmare instrucţia. 

sa, pregătirea sa, trebue făcută la fel ca şi pentru ofiţerul activ, 

însă pe gradul ce are fiecare, pentru că ofiţerul de reservă. 

nu-și face carieră, din armată, dar are şi el nevoe a-și cumpăra. 

viaţa, prin ştiinţa de a se lupta în condițiuni bune. Dar pentru: 
scăderile unui corp ofițeresc de reservă, nu este răspunsător el, 
dar ţara că nu prevede mijloacele de a avea ofițeri de reservă. 
la fel cu cei activi. «Ofițerii de reservă fiind partea cea mai:



"76 GENERAL 1. ANASTASIU 

“numeroasă a încadrărei la răsboi trebuie să întărească legătu- 
rile care unesc armata de națiune». 

Dacă instrucţia în casarmă se face cu metoda sa, variată, 
nu e nevoe de epoci anume în care să fie chemaţi ofițerii de 
reservă, adică în concentrări şi manevre, când poate că epoca 
nu corespunde cu nevoile ofițerului de reservă, sau a serviciului 
său civil, să li se lase latitudinea a veni oricând în timpul anu- 
lui la corpul fiecăruia, care de obicei ar putea fi acel unde are 
ofițerul ocupaţiunea, pe durată de timp propice a-și apropia, 
părţile necomplecte din instrucția sa. Fiind la mijloc intere- 
sele superioare ale ţărei, nu ar fi nici o nevoe ca ofițerul de re- 
'servă venit a-şi împrospăta cunoştinţele care să-l facă apt lup- 
“tător în cas de răsboi, să fie plătit de stat. sau de armată, deo- 
sebit, ci să i se conteze aceasta ca un serviciu neîntrerupt în 
“ocupațiunea sa, civilă, fie la stat, comună sau particular. 

Buna pregătire de răsboi mai cere și îndeplinirea urmă- 
toarelor condițiuni: şcoală sistematică de conducerea unităţilor 
Superioare batalionului făcută regulat anual cu ofiţerii supe- 
Tiori; o mai practică constatare a cunoștințelor gradului, pen- 
tru dovedirea capacităţii de înaintare. 

Teren de 'instruirea trupei, îndestul şi în tot timpul anu- 
lui. Munca pământului şi agricultura, nu au fost argumente de 
înfățișat la conferința păcei dela Buftea, prin urmare trebuese 
scoase din calculul ţării, dacă 'şi vrea, frontierele intacte. 

Școala veche a timpului de pace, la noi, avea manevrele 
drept călăuză operaţiunilor de răsboi şi care prevedea o temă, 
din care resulta pentru una din părţi defensivă şi pentru cea- 
laltă parte, ofensivă; şi care operaţiuni să desfăşurau după ti- 
picul regulamentar, începând la oră fixă şi pornind din o si- 
tuaţie iniţială, operaţiunile decurgeau cu regularitatea, trep- 
tatei treceri prin fase teoretice prescrise şi riguros observate 
şi pe une locuri cu incidente provocate de arbitri după deduc- 
ţiuni în care nu avea cuvânt tocmai cel mai indicat a fi în-
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trebat: glonțul; diferiţi ofițeri de stat major alăturaţi arbitrilor, 
notau ce se părea acestora ca abateri de la prescripții regula-. 

" mentare, sau nepotriviri cu acea ce viza tema manevrelor şi pe. 
temeiul acestor note să făcea critica la sfârşitul acestor ma- 
nevre, critică rezumativ teoretică şi care nu putea lăsa parti-. 
cipanţilor nici un învățământ altul, de cât acel rezultat din. 
regulamentele tactice, considerate evangelia răsboiului și care: 
păreau călcate de operanţi. La această perpetuă grijă a nu jigni. 
regulamentele, se adăuga una tot aşa de însemnată, acea a. 
«necălcărei sămănăturilor»; nu să, punea, la încercare terenul, 

astfel că nu se putea avea perspectivele unor iniţiative şi nici 
nu se putea marca sensul aplicărei lor şi nici rezultatele ce ar 
fi provocat riposta celeilalte părţi. La şcoala aceasta am în- 
văţat şi ne-am devotat cu toţii şi foarte târziu am recurs şi noi. 

la principiul manevrelor libere preconizate de mult de Genera- | 

lui Philibert şi aplicate în Franţa, Germania, la noi însă, apli-- 

cate ca la, noi, adică în care libertatea manevrei era ţârmurită 
de arbitri, de semănături şi de ora, începerei şi ora încetărei 

sfârşitului zilei de manevră, şi de munca câmpului, pentru o 
țară agricolă socotită mult mai presus de trebuinţele răsboiului. 

toate acestea așa zicând în mare, căci în mic, instrucţia celor: 

16 săptămâni și îndatoririle serviciului de garnizonă şi lipsa, 

de indemnităţi regulamentare, concediile trupei şi ofițerilor, etc; 

nu permiteau corpurilor de trupă a se depărta (în teren) de ca- 

garme 1). Ii 

Nu trebui judecat cu uşurinţă că o pregătire adevărată, 
pentru a face în bune condițiuni răsboiul, să mulţumeşte cu. 

  

i) Regimentul 3 Dâmb. No. '22 prin acte de curaj şi multe observaţiuni. 
înfruntate de comandantul său (autorul prezentului studiu) de la şefii săi ierarhiei 
sa putut strecura printre aceste piedici şi a-şi face o instrucţie apropiată de: 
răsboi cu care regimentul său a intrat în marele răsboi şi care i-a permis să. 
se distingă între cele mai distinse trupe din infanteria noastră.
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serii întregi de contingente mobilizabile, ne chemate de loc sau 

rar la concentrări pentru instrucție în teren, pentru exerciţii 

de lupte alături şi cu arme combinate şi contra lor; pentru 

tiageri în teren cu aplicaţiile ce acesta supune trupele, cu 

:educaţie sufletească şi cu stabilirea, de legături de camaraderie 

între cei mici şi între cei mari şi între aceștia împreună. 

Aşa să explică pentru ce în răsboi în interiorul unui co- 

mandament de mare unitate, nu am avut legătură operativă, 

nu am avut spirit de inițiativă, nu am sărit în ajutorul altora, 

nu am judecat situaţiunea, noastră comparativ legată de a uni- 

tăţei vecine, nu am prevenit pericolele ce ne pedepseau şi pe 

noi, pentru neconcurarea la scăparea, celor de alături; cu un 

cuvânt ne-am temut şi văzut numai de pielea moastră. 

Toate acestea au determinat ca un fel de doctrină; a 

nu să urmări o acţiune până la complecta ei epuisare tactică, 

nu sa resolvat acel variat fel de incidente de luptă căci nici 

nu s'au ripostat, nici nu s'au provocat; nu s'a legat luptătorul 

de teren spre a-l învăţa a-și însuși sprijinul acestuia, nu a ştiut 

cum să-l facă acest sprijin mai puţin folositor inamicului fie 

prin foc sau prin manevră, nu a reacţionat când şi cum trebui 

la loviturile decisive ale aâversarului, nici la cele numai încer- 

cate, nu a ştiut să profite de slăbiciunea unui atac inamic reu- 

şit în faza, ultimă a luptei când um efort din partea apărărei 

poate zădărnici un succes; nu a ştiut că revenind imediat la 

atac din partea apărărei poate dobândi un succes sau a micşora 

urmările celui a inamicului; nu au ştiut şefii că oricât de pu- 

ţin, dar trebui cruţate forţele soldatului pentru finalul unei 

lupte. 'Toate aceste efecte ale incapacităţei, s'au datorit lipsei 

de pregătire practică din partea gradaților şi în deosebi a şe- 

filor de mici unităţi: ploton, companie şi batalion la infanterie, 

a lipsei de legătură între artilerie şi infanterie, pe timpul lup- 

telor.
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OFIȚERUL IN SINE. 

De sigur, dacă sar putea, omul pentru ofiţer ar trebui 
alcătuit în mod special pentru aşa, meserie, meserie care, «nu-i 

o sarcină eroică, dar o aspră muncă, cerând o energie brutală 
şi răbdătoare». 

Insă cum nu se pot turna, anume oameni pentru ofiţerie, 
rămâme a se spune tuturor celor ce se cred destinaţi a fi ofiţeri: 

«Nu trebui să devii ofițer de carieră fără vocaţie». Vocaţia 
aceasta impune ofițerului înainte de toate, ca în carieră: «să 
Vibă tuideauna Înaintea ochilor săi um acelaş ideal: al datoriei 
bine împlinite şi a patriotismului». Acesta trebui să, fie scopul 
vieţei saie militare, fără a se socoti scutit de obligaţiunile ce 
are în societate, căci: «în timp de pace ofiterul este tot odată 

şi instructor şi educator; tot tineretul trece prin mâna corpu- 
lui ofițeresc care-i dă prima fățuială înaintea, intrărei sale defi- 
nitive în viaţă şi în această acţiune se continuă apoi mai târziu 
ca reserviști când, revin pentru perioadele de instrucție; acesta 
este un roi de întâiul ordin, un adevărat apostolat al ideei de 
datorie». | 

Ofiţerul ca, om, înainte de a îmbrăţișa cariera, şi după ce 
0 sfârşeşte, este al societăţei în care trebui să fie exemplu şi 
societatea prin el să se mândrească a-l fi dat ţărei, lucru ce 
ridică moralul cetăţenese şi pentru armată «moralul națiunei 
încă este prețios». 

Ofiţerul în toate actele lui publice trebui să fie demn şi 
moral, când este sub haina militară sau când se îmbracă civil, 

«nu trebui să creadă ofițerul că este altul, dacă la adăpostul 

hainei, civile face scandal şi are pretenţia să-şi regăsească pre- 
stigiul în faţa celor ce Pau văzut eri scandalagiu». 

«Numai reflectând ceeace alţii gândesc de noi, personali- 

tatea noastră se construeşte».
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Ofiţerul trebui să se dreseze singur cu toate. prilejurile, 

modificându-şi natura după bunele exemple ce-i oferă cariera. 

«Ca să fii stăpân împrejurărilor, trebui să fii stăpân oa- 

menilor, ca să fii stăpân oamenilor trebue să fii stăpân pe tine 

şi ca să fii stăpân pe tine, trebui desvoltate părțile tale slabe». 

Ca să nu te găseşti desarmat în împlinirea datoriei tale 

de ofiţer, «trebui să ai bun simț militar, nu civil care face func- 

ție de frână, ci bum simt militar care face oficiu de motor, 
căci numai acest fel de bun simț face să poţi împlini lucruri 

mMa7i>. | 

Gândeşte totdeauna că timpul de pace la un militar de 

carieră, pregătește oţelul răsboiului; în momentele cele grele 

ale răsboiului «fără să vrei vei simţi satisfacția intimă, ai con- 

„Ştiinţa părţei ce iei în marea causă a apărărei Patriei în primele 

rânduri a fiilor săi devotați». 

Ofiţerul este o verigă a lanţului ce face puterea legăturei 

sale om, cu datoria. Cu fiecare pas în scara ierarhică sporeşte-ţi 
calităţile de metodă, de prevedere, de calmă şi liniștită încre- 

Gere, cu acestea câştigi ascendent asupra unităţei ce vei com- 

duce. 

Nu toate vor merge după, voinţa ta; să nu te arăţi nici- 

odată descurajat, orice s'ar întâmpla, să nu-ţi arăţi niciodată, 

să ţi se vadă adevărata stare a inimei tale, ca să nu influențezi 

pe ceilalţi; sugestionează-te şi te vei mira, singur de schimbarea. 

ta şi de bunele ei efecte. Ca să se formeze şi complecteze, ofi- 

ţerul să nu uite principiul că «datorește ascultare şefilor în tot 

ce le comandă pentru binele serviciului şi executarea regula- 

mentelor militare». 

Violenţa este un mare defect la ofiţer chiar când este bun 

comandant, «când ştii să comanzi altora, te poți comanda şi 

pe tine». 

Numai dacă eşti stăpân pe tine, eşti sigur de subordonații
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tăi. Şi nu uita că trebui să fii sclav principiului că orcând «da- 
toria porunceşte, irebui să asculți». 

Să ştii că una din cele mai principale calităţi pentru un 
ofițer este aceia de a dobândi ştiinţa păstrărei trupei în mână 
în timp de pace şi în timp de răsboi. 

Mai trebui să ştii şi să-ţi impui a, ţinea, seama, oricând, de 
următoarele principii aplicabile în toată cariera, şi în toate gra- 
dele: a 

Fiecare comandant energic trebui să întreţină . spiritul 
ofensiv al infanteriei, instruina pentru lupte şi manevre ori de 
câte ori găseşte posibilitate şi în răsboiul stabilizat în posiţii. 
Trupa trebui bine luată în mână pentru ca, comandantul să 
poată învinge toate crizele răsboiului care în mare parte să în- 
ving prin atac. 

Contactul strâns între şef şi unitatea sa, se cultivă prin 
„zilnice exerciţii de mici manevre şi lupte. 

Şederea, neocupat, paralisează calitatea, luptătorilor, pe 
când ocuparea de tot momentul este ca o gimnastică bună a 
“ţinea încordat muşchii şi goneşte gândurile referitoare la tea- 
ma &supra pericolelor personale. Teama de pericole aduce trupa, 
chiar trupe de elită, în criză morală, consecința, sporeşte nu- 
mărul bolnavilor. Nevoia ocupărei trupei tot timpul este o con- 
diţie esenţială în menţinerea moralului ei; nu trebui însă obo- 
sită, ci numai preocupată şi anume cu acea ce-i va folosi la 
luptă 1). 

OFIȚERUL, ŞEF DE RĂSBOIL. 

Rolul de răsboi. «Ofiţerul trebui să. se prepare el însuşi - 
fără încetare prin studiul rolului de răsboi şi câmpul de stră- 
bătut este destul de vast. Studiul răsboaelor precedente şi chiar 
a celor vechi, îl va familiariza cu psichologia combatanţilor, 

  

1) Colonel Desofty,
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căci omul nu să schimbă. Acea din Istorie îi va da experienţa 
pe care şi-a putut-o căpăta personal, îl va învăţa relaţiunile 
chestiunilor organizaţiei și de politică, cu conducerea opera- 
țiunilor. Cunoştinţa aprofundată a campaniilor celor mai recen- 
te, studiul literaturilor militare străine, îl luminez asupra pro- 

pietăților materialului de răsboi şi a valorei procedeelor tactice. 
Rolui ofițerului în timp de răsboi este prelungirea naturală a 
rolului său în timp de pace. Dacă și-l va fi împlinit bine pe 
acesta, va pleca cu acea încredere ce o dă ştiinţa, o voinţă 
netedă, un corp antrenat şi sigur de vigoarea sa, convingerea, 
de dreptul său și de aptitudinea sa în comandă. Va fi ajutat 

în greaua lui sarcină prin sentimentul că soldaţii săi au cu 
încredere ochii asupra lui. Responsabilitatea care pe cei slabi fi 

sdrobeşte, exaltă pe cei tari». | 

Mijloacele de luptă nu-i de ajuns a fi văzute şi învăţate, 
dar înţelese. Problemele de răsboi să pun tot așa de grele sub- 
locotenentului ca și generalului. Inţelegerea e o fază a ştiinţei. 

Un sculptor, artist, un pictor, poate strica mai multe machete 

sau pânze; comandanții nu pot strica unităţile, ca artiștii. Ofi- 

țerul trebui să aibă un ştiinţific general peste care numai să 

poate așterne trainic cunoştinţele profesionale. Ofiţerul fiind 

maşină de răsboi, funcţionarea lui technică şi ştiinţifică trebui 

să fie cât mai bună, mecanică. Răsboiul este un total de fapte 
şi de acţiuni cari niciodată, nu să petrec la fel, ca să poţi zice 

asta e soluţia cazului şi că în aceasta stă chestia experienţei. 

In răsboi trebui mers pregătit pentru toate casurile, iar. expe- 

rienţa constă în a şti aplica imediat şi din mai multe, dispo- 

ziţia care să potrivește cazului. Şcoala trebui să dea pe vii- 

torul ofiţer cu practica regulelor de luptă în variabila lor apli- 

care, pe orice timp, ziua sau noaptea, vara sau iarna, pe orice 

teren, în munţi, dealuri, văi, în câmp deschis sau acoperit, în 

localităţi, în tranșee; să ţină trupa în mână şi nu atunci când 

ea este liniștită, dar când este enervată. «Oamenii au nevoe,
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ca ori și care, la fiecare moment, a le trământa voinţa lor 
pentru a face să triumfe spiritul datoriei asupra instinctelor 
de lene şi de frică. Rolul ofițerului, din acest punct de vedere, 
este de ai ajuta la această izbândă asupra, lor însăşi; parvine 
la aceasta aproape totdeauna stimulând nobilele lor sentimente 
aşa, de vibrante şi de curate, însă, desigur câteodată nu sunt 
mecanisme aceşti soldaţi, dar oameni ca şi ofiţerii. Ca toţi, sunt 
momente când bestia o ia înainte, momente de care omului îi 
pare rău mai târziu, le regretă amar; atunci în acele momente 
datoria, ofițerului este a susţine chiar prin constrângere partea 
nobilă a inimei lor. Uzând cu măsură de toate mijloacele posi- 
bile, trebui să-i împedice de a comite laşităţi care-i va, desonora, 
Şeful de răsboi nu trebui să uite că e nevoe să dea şi prin do- 
meniul brutalităţei; acel care va ceda Ia slăbiciunea inimei nu, 
va, face nimic bun. Să joacă atunci soarta ţărei, este chestie de 
viață şi de moarte. Indivizii nu contează, totalitatea la un loc 
trebui să lucreze ca să, salveze. «Fiecare simte nevoia de a în- 
tări pe vecinii săi adresându-le cuvinte de încurajare». «Mulțimea 
«de voințe pline de aceiaş dorinţă, constituie un tot formidabil, 
iresistibil. Şi atunci când unul din mulțime lucrează, este voinţa 
generală care lucrează prin el». Omul nu trebui considerat ca 
mijloc, dar ca un scop. <Ofiţerul trebui să-şi zică: sunt şef de 
răsboi; în numele unui idial superior comand la oameni. Mi 
sa, încredinţat puterea şi energia lor ca să le întrebuinţez cât 
mai bine în interesui patriei». Cine nu știe, din cei care au 
făcut răsboiul, cât de enervante sunt bombardamentele, incursii- 
le, panicile, în foc ca şi în retrageri; atunci influenţa ofițerului 
este de toată nevoia a se afirma. In orice moment o unitate 
strânsă sau sub comandă, are nevoe de deosebita atenţie a, 
ofițerului şi de ştiinţa, de sângele lui rece, în peripeţiile la 
care dă loc prezența ei pe câmpul de luptă şi chiar în afara, 
acestui câmp; să o acopere de vedere în marş sau în luptă, 
sau stând, contra aeroplanelor, contra, observatoarelor, contra
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bombardamentelor. artileriei, Ofiţerul prin ştiinţa şi persoana 

sa impune oamenilor săi; de tactul său depinde cum să se 

orienteze în munți, pe ceaţă, întuneric, cum să-şi deschidă drum 

când este înconjurat, cum să lucreze din proprie iniţiativă, cum 

să se facă iubit de oameni prin grijă, nu prin slăbiciune sau 

bunătate, ascultat şi urmat de trupa sa, când, unde şi cum să 

lucreze întăriri pe câmpul de luptă, cum să lupte în ele, cum 

să-şi acopere flancurile, frontul şi spatele de surprinderile ina- 

micului, cura să, se apere de spioni, cum să reia, ce a putut perde, 

cum să-și îndrepte singur greșala, cum să facă intrări la ina- 

mie, cum să le împiedice pe ale acestuia. Această ştiinţă prac- 

tică, zisă profesională, ţine în mare parte de bunul simţ, şi 

este mai ales de natură pur individuală şi de sânge rece, de 

iuțeală, de alegere de mijloace aflate gata în arsenalul său fău- 

ritor de soluţii. «Voiu eşi prin această gaură, voiu merge pe 
"aici, voiu fi bine defilat, apoi voi putea. Un adevărat om de 

răsboi, în loc de a, perde 2—83 ore a trage asupra unei mâini de 

inamici, ar trimite un batalion la dreapta, altul la stânga şi 

astfel ar răsturna numai decât această resistenţă, ar întoarce 

oraşul şi culege astfel tot inamicul ce conţine» :). «Persoanele 

care agită a hotărâ, a însufleţi, a antrena, nu-i deajuns să fie 

împinse, înainte, trebui să le faci să înţeleagă limpede unde le 
împingi» 2). Ofiţerul. de sigur, să crede că le are aceste toate 

cerinţi ale răsboiului îndeplinite prin studii în şcoli, cei tineri; 

este o credinţă, şi asta, care însă trebui în tot. momentul veri- 
ficată, controlată, cu toată conştiinţiositatea de şefi inteligenţi, 

capabili, care să aibă răspunderea mersului în sus în carieră 

numai a, acelora care dau dovezi de aptitudini de la grad la 
grad. Incapacităţile din cadrul activ să nu mai fie hărăzite 
reservei, ci aruncate de-adreptul la coş sau definitivului re- 

  

1) Le memorial de Foch. 

2) Le Memorial de Foch.



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 85 

paos. Examenele nu sunt numai mijloace de constatare, dar şi 
prilej de pregătire, de aceia nu trebuese nici de cum înlăturate. 
Nu să face nicio deosebire între ofiţerul activ şi cel de reservă, 
sa, mai spus aceasta, şi aiurea. Instrucţia, şi pregătirea, ofiţe- 
rului ca şef de răsboi, trebui întinsă asupra, tuturor ofiţerilor, 
câţi posedă armata. 

Instrucţia și formarea ofițerului ca, şef conducător de 
oameni şi de acţiuni, în răsboi, cere un studiu mai amănunţit, 
“Ofiţerul dacă voeşte să fie Ia înălţimea funcţiunilor sale tre- 
bue să lucreze toată, viaţa». Napoleon a zis, citiți şi recitiţi 
Tăsboaele lui Anibal, Cezar, Gustav Adolf şi Frederic, însă el 
cu această, obligaţie nu s'a adresat s'au nu a vizat pe ofiţerii 
mici în grad, dar pe căpeteniile armatelor care condue arma- 
tele, dar nu execută, De aceaia rezultă, că ştiinţa militară ar 
coprinde două părţi, fiecare privind câte o categorie anume; 
“una a conducerei, alta a execuției, fiecare învăţându-se şi do- 
bândindu-se într'un fel deosebit. Napoleon a fost un mare fa- 
bricant de generali, însă în memoriile sale care's reculegeri şi 
înădituri de ce a făcut bine şi de cea şi greşit, afirmă chiar de 
generalii săi că nu toţi au meritat să fie generali. Fără a, se 
teme de o descurajare a cadrului ofițeresc de la noi, însă trebue 
precizat că nu ori ce soldat poartă, în giberna sa, bastonul de 
mareșal, nu toți ofiţerii trebue să ajungă generali, aceasta e 
bine să se ştie şi să se deprindă lumea la noi tocmai pentru a, 
nu se discredita, şi descuraja numeroşi ofiţeri buni pe care cri- 
teriile unor legi, obiceiuri, sau lipsuri de caracter, determin 
nechemarea, lor la cursuri, călătorii speciale, săriri la inaintare, 
etc., etc.1), 

Să pleacă logic de la principiul, ca, să ştii să conduci 

  

1) Generalul Socec, trimis în judecată pentru greşeli grave în serviciu "comandat, a declarat sincer judecătorilor săi: <nu stric eu, strică. acel ce m'au făcut general». EI spunea un mare adevăr, pe care nu au avut curajul al spune 
alţii chiar mai vinovaţi ca el.



86 GENERAL 1. ANASTASIU 

trebue să ştii să execuţi; meseria armelor este mai absolută. 

în pretenţii de noviciat, de aceia este regula ca după atâţia ani 

în grad, poţi căpăta gradul următor, fiecare treaptă, este o clasă, 

de elev, de învățământ; conducerea este punerea în practică, 

a execuţiei pe care şi tu ai făcut-o. Fiecare grad aduce voinţă. 

şi putere iar practica făcută, te împedică să le aplici în răul 

execuției. Câte măsuri bune, n'au putut fi executate, în acest 

răsboi, pricinuind pagube în vieţi şi teren, fiinâcă acel ce a. 

ordonat, nu a avut întăi el convingerea în reuşită, întemeiată, 

pe posibilitatea execuţiei. Repet răsboiul acesta a dovedit că, 

luptele pun probleme tot atât de grele sublocotenentului, ca, şi 

generalului; în rezolvarea, lor cer ştiinţă şi practică. «Tactica să 

schimbă, mereu cu progresul armamentului, organisaţia, armatei, 

starea, socială, chiar metodele de instrucţie să modific deaseme- 

nea şi ele». Greşelele în răsboi nu pot fi în nici un chip scuzate, 

fiind-că ele perd vieţi şi compromit acţiunea viitoare sau cel 

puţin o îngreuie. Numai pe un capital ştiinţific general se poate 

aşterne trainic cunoştinţele profesionale, treaptă cu treaptă; 

fiindcă rar probleme militare să nu facă recurs în destegarea. 

lor la ştiinţa generală; şi dacă ţinem seamă, că nivelul cultural 

al tuturor claselor sociale s'a ridicat, nu tocmai corpul ofiţe- 

resc ar putea să rămână pe loc sau să se recruteze din elemen- 

tele rămase îndărăt de ştiinţă, de progres, luptele nu mai cer 

genii ca altădată, când ştiinţa şi capacitatea militară erau re- 
strânse numai în câteva, capete, | 

Răsboiul acesta nu a scos nici un geniu pe nici un front 
de luptă. Un Foch, un Gallieni, un Ludendorf, un Hindenburg, 

sau un Brusilov, au fost generali stăpâni pe nervul operaţiilor 

care au putut reuși, însă nici unul nu s'a, ridicat la, înălţimea 
unui Moltke sau Napoleon. Este o constatare sigură, precisă; 
ofiţerul este o maşină bună sau în defect de care depinde reu- 
şita;, cel ce conduce este în funcțiune de mașină şi nu i se cere 
pentru aceasta decât să fie un bun general.
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Lungile epoci de pace imobilizează în afara, corpurilor şi 
unităţilor lor unde se face adevărata, pregătire de Tăsboi, o mul- 
țime de ofițeri activi care întrun caz de răsboi numai în parte 
rămân unde au servit, iar cea mai mare parte dintrânşii tree 
la corpuri, fie direct de Ja, servicii, fie din reserva armatei unde 
să găsesc trecuţi deja. Aceşti ofiţeri, a căror număr e de câteva 
mii, sunt nepregătiţi de răsboi, căci nu au decât cunoştinţe teo- 
retice care e drept că ajut la, înţelegerea, problemelor de răsboi, 
dar nu le rezolvă. Acesta este un neajuns capital dacă judecăm 
după lipsurile bugetare care țin necomplectă încadrarea prin 
activi a ordinei de bătae a unităţilor luptătoare. Nu se poate 
obiecta, că ofiţerii de care vorbesc, fac ocazional apiicaţiuni pe 
chartă şi rezolvări de teme scrise; însă răsboiul a dovedit că, 
aceasta este o imaginaţie, nu realitatea, răsboiului, care imagi- 
nație procură o argumentare care e apropiată, teoriei, şcoalei, 
dar cu totul depărtată practicei acțiunilor şi mai ales variaţiu- 
nei incidentelor lor. 

Prin urmare acești ofiţeri trebuesc pregătiţi aşa ca unind 
teoria ce stăpânese, cu practica, pe care o pot dobândi în afara, 
trupei, dacă au conștiința nevoiei, să, ducă, în unităţi cu ade- 
vărat încrederea în destoinicia, lor. Există un mod practic pen- 
tru dobândirea acestui rezultat? Există; însă numai dacă există 
şi conștiință. Armata noastră nu este lipsită de directive care 
stabilesc principiul, că în răsboi, se face bine numai acea ce 
intră în deprindere printr'o instrucţie practică și metodică care 
să permită ofiţerilor superiori şi inferiori, să cunoască toate 
ramurile de instrucţie spre a resolvi prin ei problemele de răs- 
boi şi să fie pildă subalternilor în toate împrejurările. Cine 
poate conduce dobândirea, acestor cunoștinți pentru ofiţeri: de 
la servicii? De sigur că ar trebui, şeful; însă un asemenea şef 
are sub ordinile sale ofiţeri de alte arme decât a să. Atunci 
trebui convenit că munca nu ajută soluționarea, chestiunei ci 
metoda, căci mulți muncesc intensiv timp îndelungat, dar nu
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produc ca alții care muricesc mai puţin, dar metodic. Odată 
creată metoda, lucrul este pe jumătate resolvat. In materie mi- 

litară, care cere ştiinţă de raţionament, nu trebui să se înveţe 
„pentru a ști cea ce sa învăţat, dar fiecare să poată a emite 
idei concrete, precise, referitor la cea ce a învăţat; adică la 

atât să reduce munca de înmagazinare spre a mări pe cea crea- 
toare. Deja un teorist pune premiza, «să văd», «să încerc», pe 
când practicantul spune «sunt decis să merg până la capăt» să 
reuşesc și o face, căci are voinţă, are perseverenţă, are încre- 
derea, și convingerea, omului care a văzut şi a încercat. Pentru 
atingerea, acestui resultat nu trebui întrerupt nici serviciul, 
nici divertismentele, nu trebui nici mâna la cap, nici creionul în 
mână, nici texte, ci numai să medităm munca asupra chestiu- 
nilor ce voim a aprofunda, nu învăţăm, dar facem deducţiuni, 
raționamentul și imaginaţiunea lucrează singure şi rezultatul 
este învitarea concepţiilor logice, adică o creaţiune. 

De pildă alegeţi o relaţiune mai complectă a unei acţiuni 
de batalion, regiment, divisie, petrecută pe frontul nostru sau 
cunoscută de pe un alt front străin, cetiţi-o şi înțelegeţi-o. Mer- 
gând la serviciu şi în timpul liber, căci aveţi şi destule momente 
libere și singure, gândiţi-vă la acţiunea ce aţi citit, clasaţi fap- 
tele ce aţi reţinut, la reîntoarcerea acasă, imaginaţi-vă causele, 
deduceţi consecinţele, trăiţi acţiunile, înfăţişaţi-le în imagine, 
stabiliți ce aţi fi făcut de aţi fi fost în locul comandantului de 
ploton, de companie, de batalion, etc. în aceiaş împrejurare, cu 
aceleaşi mijloace. 

O aşa procedare face în mod precis să se stabilească în 
mintea noastră importanța, relativă a punctelor de studiat ce 
atrag atenţia, şi lasă în afară, de la sine, amănuntele care sin- 

„Sure aparţin atunci realităţii. 

E mai de valoare ca totalitatea cunoștințelor să, se refere 
Ja câteva puncte bine și profună studiate şi altele neglijate, de 
cât o erudiție generală, mijlocie, uniformă şi monotonă.
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Ramurile de instrucţie referitoare infanteriei, cele mai 
greu de asimilat dar şi cele mai interesante pentru asemenea 
ofiţeri, sunt acele tactice, căci numai ocupațiunea technică 
crează o mentalitate: specială şi reflexe. 

Nu o schemă de chartă așezată pe hârtie sau teren, folo- 
seşie judecății noastre, pentru a ne da priceperea procedărei, 
sau a face față unei nevoi tactice; căci schemele, sunt ticluiri' 
aşa, zise de studiu, în care aşezăm pe inamic unde şi cum vrem 
noi, pe când întâmplările la care înşine am participat sau au 
participat real alţii sunt învăţăminte practice, reale, cu adevărat 
aplicate sau aplicabile, odaţă, şi cu constatarea rezultatelor ce 
au dat. Nu trebui exercitări de lungă durată, dar numai mo- 
mente de clară şi atentă privire asupra problemei şi mai ales 
interes viu de a ne folosi, de a servi instrucției noastre, binelui 
nostru. 

A domnit destul timp pentru ofiţerimea de prin birouri, 
metoda instrucției ei pe calea problemelor lui Griepenkerl «re- 
zolvări de teme tactice», care dădeau variaţiune şi metodă de 
resolvat probleme pe chartă, sau teme cu date fixe, cu momente 
ce aparțineau mentalităței autorului lucrărei, dar nu înamicului, 
care alcătuia realitatea, din cele două elemente absolut în stă- 
Pânirea şi voinţa lui: focul şi manevra! 

Iusă o cerință imperioasă este contactul cu trupa, cu sol- 
datul. 

INIȚIATIVA. 

Şcoala noastră de răsboi, rutina, şi spiritul de disciplină 
rău înţeleasă şi mult timp practicată în armată, nu au îngă- 
-duit nici chiar elementelor de nivel mai ridicat sub raportul 
inteligenţei și cunoştinţelor, ca să poată lua dela dânşii o mă- 
„sură cerută, de imediată, nevoie a unor împrejurări ivite î în afara 
prevederilor superioare.
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Şi nicăeri ca în răsboi nu întâlnim mai des asemeni ca. 
xuri în care depărtarea şefilor de locul unde nevoia sau înicapa- 
citatea lor cere luarea repede a unei măsuri, ne obligă să-i sub-. 
stituim; alegerea măsurei de luat în sensul reuşitei întreprin- 
derei aparţinându-ne e la început şi până la obţinerea, rezul- 
tatului, prin consecinţele sale angajează întreaga răspundere. 
Această răspundere implică judecată în procedarea, noastră, toc- 
mai pentru că în graba alegerei unei hotărâri prin mijloacele: 
noastre și executarea ei, ambele acţiuni se confundă fără a mai 
da loc unui ultim gând. Astfel trebuește înţeleasă inițiativa mi- 
litară. In timp de răsboi, în operațiuni, iniţiativa unui şef nu 
poate îi limitată numai la interesul propriei lui acţiuni, ci şi 
la cel general, întrucât acţiunile să leg în timp şi spaţiu între: 
ele pentru atingerea scopului comun. Obişnuit inamicul tocmai 
asupra inerției noastre își întemeiază acţiunea sa şi lucrează 
prin urmare în consecință; e locul producerei unei inițiative 
pentru a-i întrerupe drumul spre succes şi a întoarce istânda 
în partea noastră, sau a micşora consecințele rele pentru noi 
în cazul isbândei inamicului. 

Scoasă din cadrul unor astfel de împrejurări, consecinţele: 
unei iniţiative atrag grave răspunderi celor care abuzează de 
dânsa, chiar numai când produce oboseală trupelor făcându-le 
improprii acţiunilor ce s'ar ivi sau la care ar trebui să intervină 
aiurea. Şefii cari fac asemenea abuzuri compromit succesul 
şi prin urmare în interesul operaţiunilor şi a exemplului, tre- 
buesc sancţionaţi :). Abuzul de inițiativă nu poate în nici un 
caz a determina o încătușare a spiritului de iniţiativă, căci 
atunci gravitatea, consecințelor este cu mult mai mare?). Şi 

-2 

  

1) Lăsat propriei sale iniţiative, Generalul Arghirescu în luna  Angust 
1916 şi-a nimicit puterea de acţiune a divisiei sale, în trambalarea trupelor de la 
și la Bazargic. . 

22) Casul Generalului Castriş, făcut răspunzător pentru recunoaşterea or 
donată, pe Olt, în prma parte a răsboiului.
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apoi, mai trebui avut în vedere şi obiceiul atât de des în uz la. 
noi, că dacă o asemene iniţiativă dă rezultate bune, şefii celui. 
ce a uzat de dânsa îşi atribue meritul 1); în caz de eșec, apasă 
asupra executantului. 

DATORII ŞI DREPTURI 

Trebuie recunoscut că, suferinţele răsboiului pentru luptă- 
tori — ofiţeri şi trupă — sunt foarie mari; însă ei găsesc în. 
pregătirea lor suufietească, dacă e complect făcută, toată pu- 
terea a le primi şi purta cu bucurie fiind pentru ţară şi neam, 
E vorba, de datorie. Aceste suferinţe nu mai trebuie sporite 
însă cu mâna şi cu voința a lor tăi, căci atunci cu pregătire 
sufletească chiar, dar mai ales cu lipsa ei, se face teren favo- 
rabil abaterii de la datorie. Iată de ce ar putea prinde părerea 
ca mai folositor, pe câmpul de luptă, în timpul răsboiului, să 
nu se facă nici o distincţie, nici o recompensă, decât pentru cei 
pe care armele iau sortit să închidă ochii mai înainte de aşi ve-. 
dea recunoscută, şi de cei de departe, bravura şi devotamentul ce 
au dovedit în luptă şi recunoscute atunci, pe loc şi de cei mar- 
tori la faptă. 

Nimie nu omoară moralul mai sigur decât răsplătirea ne- 
meritoşitor. Răsplătirile pentru împlinirea, datoriei se pot aplica 
în acele armate în care cineva n'are obligaţie aşi face în anume 
fel această datorie; dar în acele armate în care stăpâneşte prin- 
cipiul obligativităţii apărărei ţărei, a urma acestui principiu este 
o datorie şi pentru împlinirea ei nimeni nu are drepti a cere ceva. 
mai mult pentru aceasta, şi nimeni nu este obligat nici a da. 
Căci doară nu's mai răsboinice armatele de astăzi decât acele 
mai de mult; cu toate aceste pe acele timpuri nu domnia men- 

  

1) Comandantul batal, 2 din regt. Dâmboviţa 22 simțind că la Mărăşti 
inamicul a făcut gol în faţa sectorului acestui batalion, a provocat atacul po-: 
siţiei inamice, aducând victoria de la Mărăşti.
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talitatea, răsplătirei că nu ai fugit din rânduri, de exemplu; 
aceasta nu trebuie să se întâmple cu atât mai mult astăzi, căci 
atunci neîmplinirea datoriei devine regula şi împlinirea ex- 
«cepţie. 

Dacă îi cerem ofițerului integrala satisfacere a nevoilor 
serviciului în timp de pace şi la fel şi în răsboi, este o obligaţie 
absolută pentru şefii săi ca să vegheze să nu i se ştirbească 
nimic din drepturile lui. La noi sa făcut o mentalitate strâmbă 
pretinzându-se că... recompensele .nu se cer, ci se acord. La Jiu, 
după victoria, de la 14 Oct. 1916, comandantul divisiei nu a cerut 
decât decorarea şi înaintarea Sub. Lt. Pătrăşcoiu, pentru actul 
isău de bravură, singurul judecat că a depășit împlinirea, dato- 
riei. Am rămas toţi surprinşi că s'au văzut înaintați şi decorați 
alţii nepropuşi . „tot pe socoteala Jiului. Atunci adevărul ră- 
mâne, că ofițerul are drept aşi pretinde răsplata când simte că 
o merită și când vede că acesta este procedeul nemeritoşilor, 
'Şi când trăeşte î in o societate care judecă după încărcătura piep- 
tului, meritele decoratului şi invers. 

In Mai 1917 Generalul Averescu a prezentat Regelui, venit 
pe frontul armatei II, pe Colonelul Dejoianu ca, fiind «Eroul de 
1a Jiu». Comandat-a. Generalul Averescu vre-o trupă la Jiu? Fă- 
cutui-a şeful ierarhic al Colonelului Dejoianu vre'un raport? de 
două ori, nu! Atunci, ce amestec a avut Generalul Averescu să 
continue şi în răsboi, favoritismul obişnuit de Domnia-Sa în 
timp de pace? şi cum s'a putut acorda ordinul bravurei, fără, 
raportul special al şefului prezent pe frontul de luptă când Co- 
lonelul a făcut act de bravură? 

Cerceteze ori cine clasele de decoraţiuni la acelaş fel de 
ofițeri și la aceleași “grade şi se va convinge de anomalia, ce 
“domneşte în decorări: Generali care au conâus bine trupele lor, 
au decoraţiuni în clase inferioare celor a foştilor lor subalterni. 
"Ofiţeri decoraţi cu ordinul Mihai-Viteazul, ordin care prevede 
anumite condițiuni şi speciale rapoarte, decoraţi de a, căror
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fapte de bravură nu ştie nimeni; atunci, cine, ia propus căci au 
vut. șefi, au servit în unităţi sau. servicii comandate...? sau. 

clădit atâtea, legende asupra multor bravi suspecți, încât mo- 
rala, stă sub grea apăsare, până ce se vor putea face ştiute din. 
numeroasele memorii de campanie ținute şi păstrate încă, în 
taină de mulţi ofiţeri. Regele Ferdinand ştia că mai puţin de. 
jumătate din decoraţii cu ordinul Mihai-Viteazul, au decoraţiile 
pe merit. «Dar ceilalți Majestate» ? Răspunsul: «Şefii ierarhici 
îs vinovaţi»...! 

Desigur că nici într'o armată nu s'au răsplătit cei neme- 
ritoşi, nu s'au -amnestiat desertori, nu sau împroprietărit fu-. 
giţii etc. şi au rămas nerăsplătiți acei meritoşi şi care şi-au. 
făcut datoria fără a fugi îndată după răsplată. Acestea sau în-. 
tâmplat în armata, noastră. Regulamentele învățase și pe şefi şi. 
pe subalterni, cum să se conducă în răsboi dacă, prin merite 
deosebite de a celorlaţi vor să se vadă citați prin ordine de zi, 
decoraţi, înaintați etc. Se cereau: realitatea faptului meritoriu, 
locul şi ocazia făptuirii, un raport al şefului sub ochii căruia. 
sa petrecut faptul, o confirmare a şefului superior unităţei 
din care făptuitorul şi şeful care a făcut raportul, aparțin. Răs-. 
plătirile acestea se înțelegeau şi urmau a, fi făcute în timp, pen- 
tru ca, ele să încurajeze şi pe alţii, acesta fiind în imediat al 
doilea, rând. Decoraţiuni şi chiar înaintări se mai pot acorda. 
și face şi mai târziu întâmplărei faptului, dar cu aceleaşi reguli, 
în plus justificarea causei de ce răsplata nu s'a făcut la timp. 

Indrăsnelile celor cari au forțat mâna, trebuiau conside-. 
rate ca nerușinări și pedepsite după cercetări, bine înţeles. Nu: 
se putea ca să fi dispărut şefii legali şi autorizaţi a, cere răs-- 
plătirea, şi să se acorde răsplată după cererea personală a în-. 
drăzneţului respectiv. In armata rusă o nereușită asemenea în-. 
drăsneală: «am fost literalmente indignat căci nu îmi puteam: 
închipui că un ofițer să poată, solicita o recompensă şi prezenta. 

» un raport descriind propriile lui isprăvi. Mi s'a părut cu atât:
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„mai mult de necrezut că asemenea mijloc ar fi fost cu putinţă, 
-când era vorba, de «Crucea Sfântului Gheorghe», cea mai înaltă 
distineţie militară. In cursul tuturor luptelor la care am luat 
parte şi în aceea de care e vorba aci, n'a fost îndeplinit nici un 
act de eroism şi n'am putut vedea nimic decât împlinirea simplu 
Şi cinstit, conştiincios, datoria de soldat». Faişificarea adevă- 
rului, cu privire la fapte de axrae, atacuri, rezistenţe, rezultate 
de luptă, lucrări executate, dar care nu erau existente, cuceriri 

-de poziţii, numai în imaginaţie, asocieri de ofiţeri pentru «xcro- 
„carea unor episoade; însușirea lor de unii etc. ete. au determinat 
o ruptură între ofițeri şi a cărei consecință va apărea şi se 
'va simţi, după intrarea lucrurilor în viață şi mersul normal. 

Nerăsplătirea ofițerilor, după merite şi mai ales răspiă- 
tirea nemeritoşilor ca şi multele nedreptăţi săvârşite cu mulţi 
„ofiţeri, a săpat o prăpastie între ofițerii de diferite categorii, 
a slăbit disciplina, a ruinat camaraderia şi a scoboriît prestigiul 
otițerilor risipind încrederea, în şefi şi în comandamentele mari, 
“cu aceste răni am întrat în epoca de pace! 

Nestabilirea unei deosebiri, între împlinirea datoriei pe 
front şi între aceea îndeplinită, înapoia frontului, departe de a 

“fi nivelat asperităţile de ordin moral și disciplinar a, corpului 
nostru ofițeresc, a, descoperit şi a lăsat deschisă viitorului ne- 
voia unei asanări morale, fără de care spiritul de corp şi de 
„disciplină, rămân în suferință, compromiţând soliditatea viito- 
rului nostru organism militar, 

Când pregătirea sufletească ar fi complect făcută atunci 
„multe rele cu urmări grave vor dispărea; un asemenea rău este 
şi execuţia în timpul răsboiului în propria armată: neexecu- 
“tarea de ordin, greşeli de îndeplinire, neglijenţe ete. pedepsite 

«cu moartea imediat. Acel care e silii a aplica asemeni sanc- 
țiuni desigur că nu o face din plăcere sau dorinţă de a suprima, 

“Ci O consideră ca o nevoe; însă, în răsboi e deajuns un singur
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“cas de nevinovăție pedepsit cu moartea, pentru a, determina un 
mare act imoral 1). 

Nimic nu slăbeşte disciplina şi încrederea, în şefi, aceasta 
mai ales în răsboi, decât nedreptăţile ce se făptuesc de coman- 
damente sau de cei mai mari celor în sub ordine. Tot ele sunt în 
stare a rupe dintre luptători legătura aceea sfântă numită şi 
invocată atât de des camaraderie, căci nu principiul egoistic 
al omului naşte legătura cu altul, dar acel al împlinirei aceleiaşi 
chemări către aceeaş ţintă: patria. Toţi ştiu că sunt nevoi de 
ale trupelor de îndeplinit înapoi, dela front până la cealaltă 
margine a ţărei; dar tot așa, micşorează puterea, suferinței şi 
a pericolului vieţii fiecăruia, dinainte înapoi şi atunci în răs- 
plătire dacă ai admis-o este imoral să nu fie: dreaptă şi să 
nu fii sincer păzitor regulelor cu care trebuie îngrădită răsplă- 
tirea aceasta. Decoraţiile, avansările să se facă, în răsboi cu pa- 
radă, simte acel ce a devenit cineva... 

Pe ziua de 14 Octombrie 1916 «necunoscuţi» au propus şi 
au fost înaintați pentru merite ce ar fi avut în bătălia dela Jiu, 
locot. Colonelii: Dumitrescu Constantin, Găvănescu, Dejoianu, 
înaintați la gradul de colonel; asemenea Maiorul 'Truşculescu, la 
gradul de locot. Colonel! ? 

Nu este rău mai mare pentru sdruncinarea. disciplinei, de 
asemenea, decât amestecul politicei în cariera ofiţerească. Ofi- 
țerii au o ierarhie şi o lege de înaintare, strâns legate între ele 
şi legate şi cu tradiţia. Răsboiul încă respectă aceste reguli, 
fiindcă ideia, de dreptate stăpâneşte şi în pace şi în răsboi. 'To- 
tuşi se constat abateri grave săvârșite cu înaintările, fără ca 
acei care le fac să-și dea seama că dărâm moralul ofiţerilor şi le 
răpese încrederea în acei în mâna cărora, instituţia a aşezat 
drepturile lor. Exemple sunt numeroase, nu vom da decât două: 

  

1) Ofiţerul Ciulei a fost împuşcat pe nedrept de către Colonelul Moșoiu, 
s'a dovedit dreptatea sa, însă reabilitarea sa nu a mai putut să-l învie !
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Generalul Râmniceanu, şeful casei militare regale, care nu 
a luat parte la răsboi, a fost înaintat general de corp de armată, 
cel mai mare grad înfiinţat şi aplicat în timpul răsboiului, după. 
ce fusese înaintat general de divisie când dela grăniceri a trecut 
în Statul Major regal. 

In luptele din Dobrogea, un maior comandant de batalion, 
numit Marcovici, a fost batjocorit de către comandantul său de 
regiment, Colonelul Petrescu Ion, în faţa camarazilor săi, pentru 
că lăsat în rezerva corpului, la înaintarea regimentului la 
atac, cu toate chemările șefului său de a intra în foc, a stat 
ascuns cu batalionul său într'un lan de porumb; regimentul său 
a fost respins de către inamic cu pierderi, deoarece efortul său 
nu a fost susţinut la timp de ce trebuia: rezerva. Căzut prizo- 
nier bravul Colonel Petrescu, la înapoirea din captivitate a. 
avut nefericirea, să se vadă el tot colonel; iar nevrednicul său 
subaltern, general şi încă «general şi consilier» între Ministerul 
Armatei și Preşedinţia Consiliului de Miniştri! Era tare sub 
oblăduirea Regenţei, care rășluia adânc în tradiţiile de cinste 
şi integritate ale oştirei noastre. 

Intr'o broșură apărută în anul 1900 sub titlul, «Spiritul 
Armatelor moderne», am arătat cât de rău este tratamentul ofi- 
terului nostru, din punct de vedere moral, căci sub raportul ma- 
terial deși s'a, făcut un progres în mai bine, nu este însă ceeace 
trebuie ca să fie, pentru a, se putea, substrage ofițerul de la . 
grijile existenţei sale, dela grijile ce-i procură cerinţele carierei 
sale, de la, sarcinile ce-i incumbă familia sa.. Prin urmare viața 
trebui ușurată de aceste griji şi preocupări în propriul interes 
al armatei. Şi sub acest raport, trebueşte: 

Inlesnite ofiţerilor călătoriile în afară de țară, ca să vadă, 
să prindă, să se desgheţe, făcându-i să cunoască, şi alți oameni, 
alte armate, alte obiceiuri. 

Ofiţerilor ce vin a urma şcoli speciale pentru pregătire 
specială sau tehnică, să aibă indemnizaţii speciale căci să pre-
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gătesc spre folosul armatei. Ofiţerilor căsătoriţi, nevoile cer 
aceasta, să li se acorde îndemnizaţii pe numărul copiilor. 

Ce se poate spune de ofiţerii puşi în retragere pentru îm- 
plinirea vârstei și a anilor de serviciu, pe care Statul şi Armata 
drept recunoștință, îi aruncă mizeriei, demoralizărei şi chiar 
batjocurei în Societate! Şi nimeni nu-şi dă seama cum se sapă 
cu aceasta, fundamentul moral al instituţiei noastre militare. 

Prin o dispoziție specială, ofiţerii generali în loc de a fi 
puşi în retragere, să fie aşezaţi în cadrele reservei dacă cer, 
poziţie ce li se cuvine, până la moarte. 

INSTRUCȚIA GRADAȚILOR. 

O chestiune de toată însemnătatea este instrucţia şi pre- 
gătirea gradaţilor din unităţi, pentru a, fi în stare să înlocuiască 
imediat pe şefii lor care cad în luptă; dacă un locotenent trebue 
pregătit să conducă un batalion în luptă, apoi un subofițer tre- 
bue pregătit să conducă o companie, iar caporalul un pluton. 

Şi trebue prevăzut în acelaș timp mijlocul ca aceştia să 
cunoască datele ce trebue să aibă șefii titulari ai acestor uni- 
tăți, pentru scopul şi conducerea unităţilor în acţiunea, la care 
participă. Nu numai la noi în luptele ce am purtat în răsboiul 
acesta, dar şi în alte armate, necunoştința de ce se face, lipsa, 
de știri de la comandamentele superioare și chiar de la şefi 
prezenți pe linia de luptă, a dat loc la, numeroase cazuri de cap- 
turi, de distrugeri qe unităţi, de desnădejde. 'Trebuesc dar toţi 
lămuriţi asupra, ce au de făcut, scoborându-se cu această pre- 
tenţie la soldat chiar. După un timp oarecare de viaţă de front, 
omul se face apt a înțelege privitor la partea lui de lucru, rostul 
lui, în acţiune; deaceia, i se poate comunica tot ce se referă la 
scopul de îndeplinit şi de atins chiar când șefii lui dispar.
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SOLDATUL, 

Insuficienţa timpului de instrucţie, de exemplu, acum este 

foarte ușor de dovedit, ea este în dauna asigurărei luptătorului 
în răsboi contra primejdiei morţei şi în dauna siguranţei ţărei, 
că se poate sprijini pe armata ei. , 

Răshboiul actuai a recules pe Francezi cu privire ia durata 
serviciului sub arme, iar pe Englezi şi pe Americani i-a pre- 
dispus la o mai soiidă, organisare militară pentru viitor. Nu 
încape nici o îndoială, cu cât anii de serviciu militar sunt mai 

numeroşi, omul se formează mai bine şi poate apoi sta mai li- 
niștit la vatră şi poate inspira încredere la, ai săi, că se va mai 
întoarce la dânşii dintr'un răsboi, se va mai întoarce la casa sa. 

«Omul — spune Mareșalul de Saxa — este cea dintâi 
uneltă de luptă, iar inima omenească este punctul de plecare 

a tuturor lucrurilor răsboiului». 

Pregătirea militară, trebue astfel făcută ca să asigure nu 
numai instrucţia tehnică 2 omului, dar şi educaţia lui, disci- 

piina, iubirea de şefi, încredere întrînşii. Ori, ca să se înțe- 
leagă această nevoe, oamenii trebuese pregătiți înainte de a 
veni la casarmă. Această pregătire anticipată să dea dreptul la 
grade şi distincțiuni şi chiar unele foloase după părăsirea ser- 
viciului. O nevoe absolută este ca, timpul de serviciu sub arme 
să fie împărțit în trei părţi egale, între instrucția, individuală 
şi instrucţia tehnică a armei şi instrucţia armelor combinate. 
76. adevăr, sunt multe de făcut cu omul, multe trebue să i se 
spună şi tot pe atâtea să i se ceară. 

Sa dovedit că sufletul la majoritatea recruţilor este ne- 
format; cunoștințele sau noţiunile: asupra însuşirilor ce trebue 
să poseadă, omul sunt nule, căci nimeni nu i le-a dat în sensul 

_ folosirei lui în viață. Armatei îi trebuese oameni sănătoşi în 
toate clasele din care îşi completează ea efectivele de răsboi;
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este această cerinţă împlinită la noi? In câte din satele ţării 
nu se face visita medicului la telefon şi deasemeni câtă ţără- 
nime bolnavă, se prăpădeşte neîngrijită, din causă că are frică 
de spital, de care are adevărată groază. Chiar şi tineretul, nu 
numai dela sate, dar chiar şi de la oraşe, când este recrutat, 
are ca om numai ce primeşte instinctiv prin moștenire dela, pă- 
rinţi şi ce vede în jurul său. E] foarte rar simte. 

«Armata națională trebue să aibă ca, motor sufletul na- 
ţiunii». «Maşina sufletului este biruinţa răsboiului». Noţiunea, 
de patrie, de obligaţiunile către dânsa, de legăturile sale .cu 
trecutul, de ordine, morală, de religie, de dreptate, de adevăr, 
etc. etc. mare nici o idee, sau are o vagă idee care se şterge 
uşor când stă în faţa pericolului şi din causa, asta se molipseşște 
mai curând de exemplul cel rău decât să se inspire de cel bun. 
«Patriotismul este condițiunea esenţială a forţei morale a, solda- 
tului. Să fim nebuni de patriotism». (Louis Blanc). 

Trebue să iasă din capetele unde a pătruns credința că, 
după exempluul Angliei, Americei, țările îşi pot forma arma- 
tele în timp destul de scurt, atunci când au nevoe; această ex- 
periență s'a făcut pe spinarea Rusiei, a României, a Serbiei, a 
italiei şi chiar a Franţei, în acest răsboi, pentru care, în aştep- 
tarea, acestei formări, sau făcut destule jertfe în plus în oa- 
meni şi materiale, s'a prelungit răsboiul şi nu s'a putut încheia 
o pace durabilă. Abea mai dincoace, târziu după răsboi, ţările 
au băgat de seamă că trebuese armate solide, cu nevoile lor 
împlinite complect. Pregătirea ofițerului şi a soldatului, de 
timp de pace, s'a dovedit până acuma cea nai bună; numai acel 
om s'a dovedit luptător conştient, care a cunoscut perfect arma, 
întrebuinţarea și efectele ei individual şi în comun, în înțelesul 
absolut al scăpărei propriei sale vieţi şi a celorlalți camarazi, 
nu ascunzându-se sau fugind de moarte, dar opunându-se în- 
verșunat ei; de aceia și armatele în răsboi să caute a împlini 
misiunea lor dela început şi repede, căci calitățile celor cu care 
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mai târziu vor căuta să dobândească acelaş rezultat, să atingă. 
acelaş scop voit la început, nu mai sunt ca ale acelor dintâi. 
Numai aceştia care au cunoscut mai precis şi sigur tactica de 
luptă sunt adevărații buni luptători. 

Instrucţia bine dată este economie de sânge. Trebue cerut. 
cu încăpățânare în toate ocasiunile, ca fiecare să facă, să pro- 
cedeze ca în răsboi: să se adăpostească, să se culce, să folo- 
sească terenul fără a înceta să vadă, să rămână cu sânge rece 
şi stăpân pe toate mişcările în timpul schimbărilor repezi de 
loc sau de posiţie, a se aplica la tragere ca şi cum viaţa de- 

- pinde de efectele tragerei, a gândi necontenit să-şi ajute vecinii 
și a da seamă faţă, de şefi. Din contra, ofiţerul şi soldatul for- 
mat în timpul răsboiului, a fost un improvizat luptător, for- 
marea lui fiind zădărnicită de graba ce s'a pus, de lipsa de 
timp și de linişte, de lipsa de mijloace și de metodă, din lipsa 
de buni instructori, de numărul prea. mare de oameni de in- 
struit şi de lipsa de legătură, sufletească între dânșii și instruc-- 
torii lor. .. 

«Odată în conâițiuni normale, un stagiu de 4 luni era so- 
cotit abea deajuns pentru a putea acorda, unui elev ofiţer pri- 
mul său conceâiu, era minimum de timp necesar a-i iniţia cu- 
noștinţele elementare ce se cer unui soldat. Acum se caută a 
se forma în aceste patru luni, şefi de companie». 

Educaţia consistă a profita de orice instrucție, pentru a 
familiariza pe toţi soldaţii cu noțiunea pericolului, cu ideia po- 
sibilităţii morţei, astfel că purtarea de avut în faţa, acestei re- 
dutabile eventualităţi devine înăscută, firească, nediscutabilă, 
de neînlăturat; să nu se creadă că aceasta lar face pe soldat 
fără grijă şi fără suflet, ci din contra cu moralul său oțelit prin 
această sugestie repetată des, devin naturale pentru dânsul no- 
țiunile de datorie, de devotament, de sacrificiu împins dacă e 
nevoe, până la moarte.
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Din orice prilej de contact a instructorului cu subalternii 
în casarmă, să facă o lecţie, 

Educaţia, spre înţelegerea vieţii militare, începută de 
“acasă, se dă înainte de toate prin exemplu şi prin influenţa, me- 
diului unde trebue să domnească disciplina, ordinea, bunăvoința 
şi buna ştiinţă, în casarmă. Aceşti factori sunt mai puternici 
de cât teoriile şi conferințele. Patriotismul şi spiritul de sacri- 
ficiu nu se învaţă la date şi ore fixe; ofiţerul să sesiseze oca- 
siunile favorabile, incidentele vieţii militare sau curente, din 
țară sau străinătate şi va trage învățămintele de infiltrat min- 
ței oamenilor săi. 

Germanul soldat, descris de autorul «Suvenirile unui că- 
pitan de grenadieri de Caucas»: «această, disciplină de fer a 

„unui popor părăsind ca un singur om propriile lor căminuri, 
era nu se poate mai bine ilustrată, de cât prin o gravură pe 
care am văzut-o într'o casă a unui german, probabil soldat de 

"reservă. Această gravură represintă în acelaș timp o diplomă 
şi este intitulată «suvenir din serviciul meu militar»; se vede: 
fotografia proprietarului diplomei însuşi, cele ale împăratului 
şi a familiei sale. Marginile ilustrate ale acestei atestaţiuni sunt 
'0 serie de lecţii prin imagini, arătând cum trebue să asculte 
soldatul german. Un sergent comandă unui rând de soldaţi 
«în jumătate-marş». Apoi el gândeşte la altceva sau vrea să 
vadă ce se întâmplă dacă nu ar comanda: stăi! Şi tablorurile 
următoare înfățișează, cum soldaţii germani neprimind ordinul 
de a se opri, merg mereu, fac ocolul pământului şi revin iar de 
unde au plecat. Iubirea de împărat şi de patrie stă deasupra 
tuturor. Aceasta se vede din numărul de fotografii ale familiei | 
domnitoare, din inscripțiile şi rugăciunile de care sunt împodo- 
biţi pereţii unei case germane. Toate acestea, se cuprind într'un 
singur imn lui Dumnezeu, Impăratului şi Patriei; şi fără să vrei 
te simți coprins de respect pentru o naţiune pătrunsă de tra-
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diţii aşa de sănătoase şi aşa de puternic imprimate din copilărie 
pe băncile scoalei>. | 

Răsboiul a scos în evidenţă multe nevoi, a pus în practică 
multe lucruri noui, ceiace a sporit cu mult numărul categorii- 
lor de întrebuuințări a oamenilor în luptă :); deaceia resultă 
numeroase şi variate feluri de instrucţii de specialisare. Sub 
acest raport, Foch spune: «batalionul a schiinbat de caracter. 
In loc de a fi compus numai din soldaţi de infanterie, el a de- 
venit o adevărată pepinieră de specialități. Specialiştii aceştia, 
au sporit în unități şi aceasta cere o variată întrebuințare a 
timpului şi a oamenilor, fără ca răsboiul să. fi determinat Și 
putinţa sporirei efectivului lor»; pe dealtă parte, pierderile în 
oameni causate de mijloacele de luptă, pun în prima linie ne- 
voia ca, acelaș luptător să înveţe mai multe specialităţi, spre a 
se înlocuui pierderile în specialişti care sunt mult mai expuşi 
din causa, naturei efectului ce acţiunea lor prduce adversarului. 
Dar tocmai faptul introducerei maşinăriei la unităţile luptă- 
toare a îngreuiat formarea oamenilor care trebue, în interesul 
folosirei de dânsele, să le cunoască, în amănunt. Insăşi practica 
răsboului, aceia, de luptă, a luat o formă abstractă a întrebuuin- 
țărei omului şi cere acestuia a-și potrivi atitudinea după aceia 
a adversarului, după mijloacele care acesta le variază în timpul 
luptei. 

«Am vorbit de nevoia de a desvolta, bunul simţ, agerimea 
spiritului, facultatea de a se orienta, repede în o situaţie oare- 
care. Niciodată un răshoi nu se aseamănă cu altul; greşelile 
dela început sunt inevitabile, de şi studiul răsboaelor anteri- 
oare elimină multe. Are însă mare avantaj partea capabilă a se 

„orienta cea, dintâi. Ofițerii de la trupă să găsească procedeele 
ce convin casului și momentulni şi asta cât de repede, sub 
gloanţe şi obuze. Soldatul care a învăţat a-şi da bine seama, 

  

1) General A. Niessel.
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ge va adapta dela sine împrejurărei. Ca şi în timp de pace, 

ofiţerul va da exemplul: nu numai acel al curajului, a sângelui 

rece care micşorează pierderile, nu-i mai puţin de folos şi cap- 

tarea foarte repede a iubirei oamenilor şi a încrederii lor în- 

tr'însul> 1). 

Formarea oamenilor pentru întrebuințarea lor în culege- 

rea de ştiri, recunoașteri, încă are nevoe de instrucţie specială; 

pregătirea omului spre a-l face apt unei așa întrebuinţări, cere 

metodă şi timp. In acest scop este de bun efect adunarea într'o 

cărticică, a tuturor casurilor şi a tuturor peripeţiilor prin care 

trece o recunoaştere, care cărticică nu numai că pregăteşte pe 

om dar îl încurajează pentru asemenea acte de îndrăzneală în 

răsboi, care procur aşa de mari foloase, armatei. 

CONCLUZIUNI 

Ca încheere a studiului critic de până aci al răsboiului în- 

tregirei neamului, să evidenţiez conclusiuni: Politice, Naţionale 

şi Militare, asupra cărora să pot face următoarele considerațiuni 

concrete şi sumare: 

A. Politice; cu privire la, alianțe bazate pe legături econo- 

mice, agricole, industriale, comunicaţii, culturale, sanitare, fi- 

nanciare (valute), toate la un loc complectând siguranța unei 

pregătiri comune şi solide de apărare. 

B. Naţionale; legi, libertăţi, protecţia conaționalilor, drep- 

tate, administraţie cinstită, stare prosperă, încurajarea mun- 

cii, producţiei, eftinătate, stare sanitară, datine și obiceiuri, 

educaţia poporului pentru nevoile răsboiului. 

C. Militare; cariera ofițerească apostolat, tratament cores- 

punzător chemărei, dreptate în recompense şi drepturi, în pen- 

siuni. Soliditatea instrucției, trai comun în lagăre cât mai mult 

a ofițerului şi trupei. 

  

1) General A. Niessel,



104 GENERAL 1. ANASTASIU 

A) Politice. 

Alianţele prin natura intereselor, trebuie să fie folositoare 
fiecăruia în parte şi în comun; să fie solide şi durabile. Inte- 
resele obișnuit sunt schimbăcioase, numai cele de rasă pot fi 
invariabile, exemplul cel mai elocvent este alianța noastră cu 
Austro-Ungaria care a încetat îndată: ce interesele de rasă au 
venit la ordinea zilei, De specificat asemenea casul aliatei noa- 
stre Polonia, care nu poate fi și aliata, Cehoslovaciei, care e 
aliata, noastră; acest lucru adică «interese separate ale româ- 
nilor de ale polonilor, constituie parte slabă a alianţei româ- 
no-polonă»; alianţa Germaniei cu Austro-Ungaria, Franţa cu 
Italia, etc. Rase diferite au şi interese diferite. Sub orice formă 

| alianțele trebui să fie eficace, adică clausele din ele să fie exe- 
cutabile în orice moment şi în complectul lor, fără frecări. Ele 
trebuie să fie drepte şi echitabile în mod reciproc. Principiul ar 
fi ca fiecare aliat să găsească la el tot ce-i necesită viața de Stat 
şi a locuitorilor săi; să-și dea, prisosurile unul altuia şi să pri- 
mească lipsurile. izolare complectă în interiorul lor, a statelor, 
nu se poaie; încearcă Italia în dorinţa de a reînvia trecutul de- 
părtat să trăiască pe cont propriu; totdeuna însă va avea ne- 
voie de bani străini sub orice formă şi care creiază o depen- > 

dință mai apăsătoare decât cea, agricolă, comercială sau indus- 
trială. 

Schimburile de orice natură, să fie pe bază cinstită şi echi- 
tabilă. Vecinătatea cu un stat aliat este preferabilă. Scopul 
alianțelor fiind apărarea în cas de răsboi, toate nevoile indus- 
triale, comunicaţiuni, sanitare etc., trebuie prevăzute şi armo- 
nizate în interesul răsboiului, 

B) Naţionale, Natura şi scopul alianțelor grupează statele 
de aceiaşi parte, aşa că prin natura, lucrurilor, naţionalităţile 
aparținătoare statelor în afara acestor grupări, devin duşmă- 
noase statului unde trăiesc. Neputându-se cere credinţă deplină 
contra naturei, Statul trebuie să fie circumspect în tot ce se
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vejeră la asigurarea unui bun mers al răsboiului când, el ar is- 
bucni-. Sunt instituţiuni strâns legate de operaţiunile unui răs- 
boi, cum bunăoară căile ferate, poşta, telefon, telegraf, Radio 
însuși, chiar periculoase servite de străini. 

Chiar școala, biserica şi presa, sunt şi pot fi aţâţătoare şi 
mijloc de înireţinerea dușmăniei în ascuns și deci greu de îm- 
piedicat mai ales în timp de pace. Organizarea militară în pri- 
mul rând şi pentru acest motiv, trebui să fie făcută improprie 
unei desagregări pe timpul răsboiului. Dacă, pentru naţionalită- 
ţile de natură duşmănoasă, Statele trebui să facă restricţii na- 
turale şi justificate, pentru proprii najionali, ele trebuesc să fie 
cât mai drepte prin legile lor organice de orice fel, să înlăture 
prin măsurile apiicatoare legilor orice nemulţumire în popor, 
să înlăture complect necinstea și apăsarea administrativă şi po- 
litică, să scutească de lipsuri populația, să încurajeze munca, 
să îmbunătățească condițiile de muncă, să le facă oricum 
mai productive, fiscalitatea să nu apese pe muncitor casă com- 

- plecteze ce ar [i să datoreze substraşii avuţi, să asigure sănă- 
tatea, să respecte datinele şi obiceiurile, tradiţiile care-s isvor 
bogat de virtuţi. Cârmuirile să nu înăsprească peste limite prin 
politică, relațiunile dintre Locuitori, să nu-şi dea mâna cu străi- 
nul spre a guverna, pe ai săi, lăsând ca fiecare cetățean prin el 
însuși să vadă unde e răul şi unde e binele țării. 

Nu măsuriie cât de aspre conira comunismului, împiedie 
boişevizarea ţărei, ci întronarea dreptăţei, a cinstei şi a mora- 
lei de sus până jos, asigură liniştea. 

Viața în desfătări și distracții fără măsură pentru un po- 
po? este un mijole sigur de abatere de la preocupările serioase, 
de la gravitatea asupririlor de tot felul, dela grijile pentru ziua 
de mâine. In aşa stare de viață, cei care au interese, pescuesc în 
apă tulbure, să obișnuește lumea cu bunul trai, să desvață de 
greutăţile ce vor avea de suportat în răsboi, să cheliueşte banul 
şi sănătatea, să macină moralitatea publică şi socială, să atro-



"106 GENERAiî. î. ANASTASIU 

fiază bunul simţ, să procură duşmanilor prilej cu dovada stă- 
biciumei noastre morale şi materiale, să supune judecăţei lumei 
un întreg popor, pentru nimui o parte din el. In așu jel alian- 
fele devin slabe, valoarea de resistență. scăzută scade şi scopul 
abanţelor care nu să mai poate atinge. Poporul însă trebuie 
educat pentru a suporta răsboiul şi mereu trebui a i se aminti 
de suferințele îndurate în răsboiul trecut. 

Până ia răsboiul din urmă, răsboiul mondial, ţările să mul- 
țumiau cu pregătirea armatelor pentru a face răsboiul, lăsând 
nepregătit restul populaţiei civile, care nu'şi spunea cuvântul 
de cât în casurile rari de asediu când puteau determina depu- 
nerea armelor de către garnisone, pentru a nu expune așa zi- 
sele guri nefolositoare la suferinţe. Această ponu:aţie mai era 
oarecum ocrotită şi de aşa numitul drept al ginţilor, care nu 
îngăduia adversarilor a maltrata pe bătrâni, femei şi copii, spi- 
tale, biserici ete. Răsboiul ce! mare a tăiat din legile sale aceste 
privilegii şi a considerat ca vrăjmaşi «armatelo» luptătoare 
tot ce ţine de inamic şi de teritoriul seu. Prin urmare ţările să 
găsese astăzi în nevoia imperioasă de a-și pregăti de răsboi 
toată, populaţia, aceasta fiind o condițiune esenţială în ajutarea 
rezistenţei luptătorilor şi a dobândirei succesului. Acesta a de- 
venit prin urmare un principiu de stat şi de siguranța existen- 
tei lui. 

Să-l aplicăm la noi. Am spus şi aiurea, este o mare datorie 
de suprem interes național și social, ca prin orice mijloc să se 
înlăture tot ce nedreptăţeşte populaţia, tot ce o învrăjbeşte con- 
tra statului şi autorităţei, tot ce învrăjbesc între ele şi fac să 
se urască partidele politice, clasele sociale, nenaţionalii, biseri- 
cile, credinţele ete. Sămânța revoluției ruseşti a fost dusă de 
vântul sovietic mai peste tot pământul; focare au apărut în toa- 
te ţările şi din nenorocire şi în țara noastră unde a dat peste 
pământ bun și rodeşte sub aceiaș formă comunistă şi cu aceiași 
ţintă: destrămarea politică, socială şi cu năzuinţi şi spre cea
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militară. Aceasta trebuește socotită ca prima fază a răsboiului 

nedeclarat de dușmanii noştri, fază poate cea mai principală: 

plugul comunist sfarmă, grapa răsboiului propriu zis nivelează. 

Pe un teren așa pregătit de atacatori, apărătorii nu mai pot 
clădi biruinţe, căci li se ruinează temelia resistenţei şi puterea. 

Cât iirap răul este la început, e nădejde să i se poată curma dru- 

raul. Cei în drept şi datori a face ca lumea să deschidă ochii şi să 

desfunde urechile, sunt cei care au luptat, luptătorii răsboiului, 

cei care sau sacrificat dar şi care vor răspunde în faţa istoriei şi 

a neamului că dacă au mărit ţara, de ce nu au continuat a sta 

de supraveghere şi pază de cum o întăresc politicianii. 

Pe lângă pregătirea premilitară a tineretului şi cea sufle- 

tească şi patriotică postmilitară, ţara este datoare să-și pregă- 

tească populaţia civilă, pentru a-şi păstra calmul, a se păzi și a 

întâmpina cu curaj, sufletește şi fiziceşte, terorizarea sub toate 

formele cu care inamicul va însoţi operaţiunile sale militare. 

" Elementul de terorizare este aviația, care din primul moment al 

isbucnirei răsboiului va, şi invada țara cu gândul ca, pe calea te- 
rorismului să. silească populaţia a forța mâna statului să nu 
pornească sau să pună capăt răsboiului. 

Insă un popor educat cu pildele străbunilor peste care au 
trecut atâtea vijelii care n'au putut clinti existenţa neamului, 
un popor pregătit în acelaș timp, se va resemna bizuindu-se pe 
vrednicia și devotamentul apărătorilor acestui pământ strămo- 
şesc şi va aștepta cu încredere biruinţa. 

Insă, am mai spus şi repet: starea aceasta de continuă 
petrecere, de desfătare, în care trăim de la răsboi încoace, ne 
clasează cu drept cuvânt în rândul întâi al popoarelor fără grija 
zilei de mâne. Patria mai nădăjdueşte în credinţa ostaşilor sei 
din casarme și de la vetre, adică acei de astăzi de sub steaguri 

și cei de eri care şi-au apărat şi purtat prin jertfe la biruință. 
C) Militare. Este necontenită nevoia, a se atrage luarea 

aminte a guvernanţilor asupra armatei. Inâiferent de clasă, o
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ară trebuie să-şi pregătească numai luptători, ofiţeri şi sol- 
daţi, guvernele politice au datoriă a nu să desinteresa de ar- 
mată, a nu îngădui părtiniri sau diferențieri în armată indife- 
rent dacă armata are un ministru așa zis al ei. Ranele urmalei 
se datoresc lipsei de îngrijire, de solicitudine şi de control, a 
guvernelor; căci, niciodată un ministru al armatei nu-şi pocte 
recunoaşte vre-o vină în nepregătirea armatei; toţi o aruncă 
guvernelor. Interesele ţărei cer atunci ca guvernele să nu îm- 
gară răspunderea lor cu nimenea. Grija de ofiţer, sub toate ra- 
porturile, fie el activ, de reservă sau în reservă, procură sigu- 
ranța unui comandament fără reproş; legile militare la acest 
țel să tindă. Zrebuie înlăturată lipsa de conștiință în aprecierea, 
calităților şi a debitului de serviciu a ofiţerilor de toate gradele. 
Ofiţerii nu trebuie să bănuiască măcar că ar exista în mijlocul 
lor camarazi care să bucură de prolecţii ca să ia gradele mai 
lesne, sau sufăr de persecuții, când tributul de viaţă şi de sânye 
este la fel pentru toţi. Numai așa şefii pot înlătura din corpuri 
trândăvia, lipsa de conștiință şi de caracter şi vor asigura un 
mers normal, sigur şi uniform, al pregătirei de buni luptători, 
a ofiţerilor săi. Acea ce se pretinde pentru ofițeri să cere dease- 
menea imperios şi pentru subofițeri, aceste mâni drepte a ofi- 
țerilor. O instrucţie solidă şi un control eficace din partea celor 
ce vor conduce marele unităţi, în răsboi, sunt absolut impuse; 
trebuesc armonizate cerinţele vieţei de luptători pentru ofițeri, 
gradaţi şi trupă, revenindu-se la acel trai în comun în lagăre şi 
tabere de instrucţie; aceasia fiind o bună şcoală de răbdare şi 
îndrumare de timp de pace pentru împlinirea datoriei în timp de 
răsboi. Cât mai mult trebuie convinsă lumea că sunt trei cariere 
de apostolat în viaţa țărilor: cea de învățător, cea de preot şi 
cea de ofiţer; câte trele îndeamnă și poartă omenirea către bi- 
nele şi folosul ei. 

Ca încheere şi în interes general al țărei, o absolută nevoie 
națională cere conducătorilor ei o reculegere şi înțelepciune.
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Vrăşmăşia intrată între partidele noastre politice, dăunează 
cumplit patriei. România este absolut întârziată în calea ei spre 
progres şi bine, din causa luptelor politice care au înrăutățit 
starea ei. Au ajuns românii să regrete unirea ţărilor şi să râv- 
nească, la mica lor ţară dinaintea răsboiului! Aceasta este vina 
politicianilor noştri, care sau dovedit a fi mai prejos decât cer 
vremurile și nevoile. Şi cu toate acestea, ce ne prevedeau însăşi 
dușmanii noştri, spre ruşinea noastră nici nu am pornit spre a. 
realiza; 

«Din noile ținuturi, România câştigă aproximativ 4 milioa- 
n& de locuitori români, cu aproape jumătate milion de soldaţi. 
Bogăţiile exploatate de numeroase instalațiuni industriale, pre- 
cum şi desvoltarea înfloritoare a economiei de vite, bogăția căr- 
bunilor de piatră, în munţii Vulcan, ar putea desvoliu România 
așa încât să devie un factor economic de primul ordit, nutână 
astfel obține în concertul popoarelor europene, dreptul ce i se 
cuvine prin aceastaa.



PRELUDIUL INTRĂREI NOASTRE IN RĂSBOI 

STAREA MORALA. 

Intrarea noastră în răsboi a fost precedată de un an de pre- 

gătire fără foios a frontierelor noastre pentru rezistenţă, în 

care timp s'a, sieit puterile trupei, fizic şi moral, s'a deteriorat 

echipamentul, sa neglijat instrucţia de luptă a infanteriei, în 

prima linie tragerea :), s'au distrus pădurile, sau hrănit fără 

nevoe sute de mii de oameni luaţi muncei agricole, s'a dai tin:p 

fugarilor de front să treacă la servicii adăpostitoare de peri- 
cole, ca: etape, părți sedentare, cuartiere, misiuni, etc. fiecare 

după putinţă, protecţie, greutate şi dare de mână. 

La trecerea pe picior de răsboi, mai peste tot, necomba- 

tanţii au fost schimbaţi, cei de meserie Gin timp de pace, cu 
dosiţi de front, oameni de vază şi cu protecţii, care nu s'au sim- 
țit de loc jicniţi, îndeplinind serviciul de conducători de trăsuri, 
crdonanţe ofițereşti, automobilişti, etc. etc. 

  

1) Am fost vinovaţi şi de timiditate nejustificată; comandantul Regimen- 
tului 3 Dâmboviţa 22 a cerut să facă experienţa lucrărilor executate de regi- 
mentul său la Pasul Bran, făcând trageri din tranşee în ţinte mişcătoare sau 
fixe, pe diferite direcțiuni și nu i sa îngăduit, sub motivul ca să nu se dea 
loc la reclamaţiuni diplomatice, pe când noi auzeam necontenit tunul unguresc 
la Tohan peste drum; iar locuitorii de pe Valea Jiului românesc din Transil- 
vania ne-au afirmat că Austro-Ungarii în 1915 au făcut trageri de răsboi cu 
artileria, dela Haţeg până la pasul Vulcan; aşa să şi explică precizia cu care 
trăgea artileria lor, care bătea exact şoselele noastre în lung şi în lat până în 
punctele cele imai ascunse, luminişurile, cum şi intrările şi eşirile localităţilor 
lor, necăzând aici o lovitură în interiorul localităţilor pe care le :menajau.
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Cu privire la această epocă, sar putea, scrie volume între- 
gi, descrie şi inedi romane, din care nu lipsesc cazurile de spio- 
naj şi trădare, de îmbogăţire în câteva zile a o mulţime de go- 
lani, depe urma facerei rostului de vagoane pentru exporturi, 
a permiselor de export și a îngăduelilor de import: şi învârteala 

era, generală, pretutindenea, eşise ca din pământ întreprinză- 
tori, procuratori, ofertanţi, samsari, amestecături de oameni sus 
puşi cu misiţi ordinari; comisiuni de aprovisionare, de echipa- 
mente, de muniții, de furaje, ete. 

Comisiuni alcătuite din oameni politici, amestecați cu ge- 
nerali și colonei, unii din ei însăşi proprietari, fabricanţii, ofer- 
tanţi, ofițeri asimilați sau combatanți, profesori ofertanţi de foi 
de cort (adevărată pânză de strecurat brânza) toţi cu mâinile 
băgate până în cot în punga ţării, nu aveau preocuparea nici 
de cât furau, nici de ce cumpărau sau adunau pentru folosinta 
trupelor, ci se îngrijeau ca să nu isbucnească, răsboiul înainte 
de a-şi face suma cât mai rotundă, profitând de încordarea ce 
cuprinsese toată suflarea românească, de nebăgarea de seamă 
a lumei cinstite şi credule în cinstea persoanelor sus puse, civile 
și militare, ce-și dase mâna în a, ajuta pregătirea ţărei (?) pen- 
tru ceasul cel mare ce venea. Fabricanţi, negustori, particulari, 
desfăceau tot; aceia ce altă dată se respingea din pricina, cali- 
tăţii proaste, acum se primea. cu braţele deschise şi spre a se 
încuraja ofertele se sporise prețurile, aşa că faimoasele comisii 
si samsarii să-şi poată trage de la ofertanți, câştigurile cât mai 
mari. Dar, despre îmbogățirea civililor, fie ei miniştri, secretari 
generali sau particulari influenţi sau numai protejaţi, nu ne vom ocupa, vom accentua îmbogățirea militarilor din acel fel de lucrare a, aprovisionărilor, fapta lor fiind o crimă, ei cunoș- teau nevoile armatelor şi efectele relei lor împliniri. Aceşti eri- 
minali, mici și mari, sunt cunoscuţi de subaltternii lor şi de ca- marazi şi aceasta o știau bine şi ei, făptuitori. 

Un exemplu va ilustra acest lucru, fiind petrecut faptul cu
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Regimentul 22 Infanterie și care arată, îndeajuns starea de imo- 
ralitate în care am căzut, când trebuia să fim de o curăţenie su- 
fletească la înălțimea evenimentelor prin care treceam. Un cojoc 
plecat de la ţăranul vânzător cu 1 leu trecea de la samsar la 
comisie cu 3 lei, iar în conturi ajungea 8—10 lei. Fabricantul 

„Rizescu din Brăneşti (Dâmboviţa) a câștigat câteva zeci de 
mii de lei din nişte cojoace care nu erau ale lui, el având răs- 
boae de țesut pânză; aceste cojoace nu se puteau întrebuința, 
unele fiind mici ca pentru copii, altele cu părul (lâna) căzut de 
pe ele, altele de oi Tâioase, altele vechi, uzate. Comandantul re- 
gimentului a refuzat primirea lor şi a plecat imediat la Bucu- 
rești la, Minister, arătând casul Colonelului Iancovescu, Şeful 
de Stat Major al Serviciului Intendenţei; nu a mai făcut nici o 
formă către Minister, căci numai după această simplă, convor- 
bire cu Colonelul Iancovescu s'au ridicat toate cojoacele şi sau 
dat altui corp, iar Regimentului 22 i s'a dat altele mai bune. 
Comandantul Brigadei de care ţinea regimentul, Col. Vasilescu 
Paraschiv, a aflat de acest lucru și a observat pe comandantul 
regimentului că de ce nu i-a raportat lui. 

I sa răspuns că, chestiunea, era de resort administrativ, că 
întru cât corpul a fost satisfăcut imediat, nu. mai era nevoe să 
raporteze oficial. Colonelul Vasilescu fiind în termeni răi cu Co- 
lonelul Iancovescu, a afirmat că acesta din urmă, în calitate de 
președinte al comisiunei de aprovisionare a profitat din apro- 
visionările de cojoace și căciuli, sume fabuloase şi că să facă 
regimentul raport scris brigadei, asupra acestui cas cu cojoa- 
cele, ceiace regimentul a executat 2), 

Ziarele, atât cât au şi ele curaj şi sunt imparţiale să vor- 

1) In timpul răsboiului după 14 Octomvrie 1916, Generalul Vasilescu Pa- 
raschiv, comandantul Armatei l-a, după Generalul Petala, venind la Tg. Jiu 
cu generalul Berthelot a spus Colonelului Anastasiu, comandantul Diviziei l-a 
şi fostul comandant al Reg. 22 Inf., că Ministrul Al, Constantinescu a râs când 
i-a raportat casul cu cojoacele şi că i-a spus: lasă să biruim pe Nemţi şi apoi 
vom sta de vorbă şi cu lancovescu. 
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bească de afaceri necinstite, au dat la iveală nume de oameni 
mai mult sau mai puţin însemnați, de unii militari chiar, care 
făceau pe samsarii sau intermediari, ori stăruitori pe lângă or- 
ganele de conducere a licitaţiilor, sau a simplelor învoeli în apro- 
visionări, care deschideau cu ușurință mare atât de numeroasele 
şi scârțâitoarele uşi ale Ministerului de Răsboi; totul însă a 
trecut fără nici un sdruncin de conștiință nici la cei ce stăruiau, 
nici la cei ce aprobau, deşi faptele erau destul de strigătoare şi 
cunoscute public. Fii, nepoți, cumnați de miniştri sau de prie- 
teni de ai acestora, cu osârâie mai mult de cât desinteresață 
pentru... binele armatei și deci a ţărei, aprindeau țigările secre- tarilor generali, a preşedinţilor de comișii de aprovizionare la furaje, de conserve, pânzeturi, etc. etc. cu bancnote! 

Toţi aceşti profitori nu mai ştiau de masă, nici de casă. Scările Ministerului de Răsboi erau asaltate în urcat şi scoborit de asemenea răpitori ai cinstei autorităţei şi treburile îşi urmau cursul ca, şi cum acesta era, normalul vieţei în ţara noastră, 
Starea aceasta de decădere morală este drept că atinsese 

numai 0 parte din societatea românească, partea cea mai mică şi acea putredă; mulţi profitau de această stare prin contagiune 
şi îndemn, căci îndemn se chiamă când cunoscânâu-se vinile şi vinovaţii, nu se ia nici o măsură contra, lor1). Este îngrositor 
de gândit ce va fi la, un nou răsboi, când s'a dobânâit o aşa ex- 
perienţă, căci sunt ştiute casuri de oameni care până la răsboi, unii nu aveau ce mânca, iar alţii prea bogați ca să fie bănuiți 

  

1) Cu câtva timp înainte de declararea răsboiului, au fost însărcinați Miniştri, cu aprovisionarea celor trebuitoare hranei trupelor pentru răsboi şi cu formarea depositelor pe. diferite puncte ale țărei şi la oborul din Capitală. S'au încredințat milioane la disposiţia lor pentru a cumpăra şi aduna. Nimeni nu a mai dat vre-o dovadă de întrebuinţarea banilor, nimeni nu a justificat vre-o sumă primită, sau vre-o marfă predată şi primită cu vreun control, Afacerea cu depositele dela Dorohoi şi dela Huşi, cea cu moara Likiardopol, depositele de pe Prut, trenuri încărcate şi rătăcite, etc., etc. şi care au făcut obiect de anchete doveditoare de vinovăţii; au fost închise şi uitate, fiindcă la sfârsitul sfârşitului am câştigat victoria (! ?). 

8
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în stare de a-şi mai spori averea, deopotrivă au prădat ţara 

ajunsă nepăzită, ridicându-se pe fiecare zi bogaţi, sau mai bo- 

gaţi decât eri şi mai dispuşi pentru răsboi, răsboi care trebuia 

grăbit ca să vie până nu se prinde de veste tâlhăriile şi până 

nu e timp de răspunderi. Ofiţeri până mai ieri săraci, dar în 
roșturi delicate și legate de secretele operaţiilor ce urnau să 
aibă. loc, îşi petreceau viligiatura la Sinaia, şi plecând sărbăto- 
rile cu documente, crochiuri, date, din Bucureşti, iar nevestele 

lor se înapoiau a doua zi la Bucureşti cu blănuri, bijuterii, iar 
peste această Sodomă, Dumnezeu făcea semnele sale de pedea nză 
şi de suferință 1). Ziarele adevărat că adesea publicau aşa de 
deochiate prânzuri, chefuri, vorbeau de sume fabuloase pierdute 
la jocurile de noroc, etc., însă aceste descrieri nefiind povestiri 
în stilul Scherlok Holmes, publicul nu: da atenţia cuvenită şi 
caravana mergea înainte! 2). 

“Ţara românească s'ar fi ales cu mai puţine suferinți, mi- 
zerii şi pierderi depe urma, acestui răsboi, dacă mulţi din fii ei, 
militari sau civili, nu ar fi profitat de această situație, spre a 
se îmbogăţi *), sau spre a dobândi pe nedrept grade, funcţii 
înalte, onoruri. Au rămas credincioşi Patriei ţăranul civil şi m; 
litar şi o bună parte a ofițerimii noastre. 
rr m aa 

1) Amintitoare rămân acele cutremure de pământ din anul precedent, declarărei noastre de răsboi și a căror regiune de desfăşurare era întreg lanțul Canpaţilor, 

2) Se dau nume de: Diamandeşti, de Ardeleni, etc. care circulă în gura publicului şi nimeni 'nu se tulbura da aceasta. Nimeni nu a sancţionat casul Likiardopol, anchetat pentru fraudă dovedită, etc. . 
Un prieten al meu, Suhamel, mi-a povestit odiseea câtorva vagoane de ceai oferite Ministerului cu 2,70 lei kgr. zefusate de Minister și primite peste 2—3 zile cu 6,50 lei kgr. când oferta a fost presentată la Minister de o altă 

persoană cu trecere. 

3) Miniştri, deputaţi, senatori şi prefecţi ai României în 1914, 1915, 1916 se îndeletniceau cu permise nepermise de treceri prin granițe la dușmani, a cârduri de vite, care cu Provisii, etc. trecute acestea prin trecătorile munţilor noştri (Conferinţă rostită la 13 Martie 1926, în sala Fundaţiei Universitare Carol I. din Bucureşti, de către d-l Inginer Inspector General Silvic M. P. Florescu, deputat),
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Şi ne mirăm cum că în acelaş popor care trecea prin spăi- 
imântătoarele scene ale răsboiului, să fi putut exista două clase 
de oameni: una care lupta cu inamicii, cu miseria, cu boalele şi 
'şi vedea distrus avutul și gospodăria și altă clasă care specu- 
lând toate acestea se îmbogăţea, constituind acea categorie a 
faimoșilor îmbogăţiți de răsboi. De unde provin îmbogăţirile? 
Numai câteva exemple care vor explica sursele: 

Ia timpul răsboiului, când au funcţionat legi prohibitive de 
speculă, un grâu în valoare de 5 milioane şi jumătate, a costat 
pe stat la morile rechiziţionate 1.200.000 lei transformarea aces- 
tui grâu în făină! 

Pentru 6 milioane lei avans unei comisii de aprovisionare, 
sa primit următoarea justificare: «nu mai cereţi alte acte pe 
care comisia nu este obligată (?) a le întocmi și care se vor 

-complecta de Minister... când se va putea». 
Sute de mii de lei date unor persoane pentru grâu fără să 

se fi întocmit acte doveditoare că marfa sar fi predat sau dacă 
s'a predat, cantitatea, calitatea... nimic. 

Alţii, drept justificarea sumelor primite, au răspuns că,.. 
«actele sunt în Rusia, când vor fi aduse de acolo!» 

Vânzări de obiecte pentru deposite, recepționate de însăşi 
vânzătorii... 

Milioane plătite pe lucruri şi alimente, dar pentru care nu 
s'a presentat nici un act că ele au fost primite. 

Piăţi de indemnităţi, misii pentru efectuare de servicii dar 
neexistând nici o dovadă sau act că serviciul sa îndeplinit, 

Sute de mii de lei date înainte pentru servicii de îndeplinit, 
dar nici un act doveditor că serviciile s'au executat. 

Starea aceasta de lucruri a fost semnalată autorităţei inte- 
'zesate cerându-se ca «să se obțină imediat o lege specială prin 
care pentru un timp determinat şi pentru a se putea îndeplini 
controlul de cum s'au făcut cheltuelile dela 1 Aprilie 1915 la 
1 Aprilie 1918 de către toate organele sau persoanele mânui-
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toare de fonduri ale armatei sau în legătură cu armata, să poată 

face prin comisiile ce va orândui orice investigaţii şi chemări 

la răspundere a orice persoană, din sau afară, din armată, pen- 

tru felul cum a întrebuințat sau obţinut banul Statului pentru. 

nevoile ce a avut statul pe timpul şi cu ocazia răsboiului. In 

deosebi trebue cercetat dacă nu cumva în une locuri furnisorii, 
fabricele, persoanele interesate, ete. nu au făcut înțelegere cu 

agenții Statului — civili sau militari — pentru a se folosi şi unii 
şi alţii, în paguba statului mărind sau micşorând valoarea, sau 
cantitatea obiectelor pentru a se putea înlesni câştig ambelor 
părţi în dauna, Statului», ete. ete. 

ACOPERIREA FRONTIERELOR 

Dacă nu se mai îngăduie întărirea frontierelor, ele totuşi 
trebuese acoperite prin măsuri chibzuite, cele mai bune luate 
în interior ca, să fie la adăpost de invazia teritoriului. Sarcina 
aceasta cade trupelor din regiune, cu efectivele reduse a tim 
pului de pace. In acest cas sistemul acoperirei să sprijină pe cele 
2 elemente posibile: supraveghere bună şi manevră. Inamicul 
caută să vadă, să afle şi să știe, să, împiedice cea ce se face la 
noi la mobilisare. Să cere dar serviciului de acoperire să asigure 
înapoia frontierei linişte complectă în executarea mobilisărei, să. 
asigure concentrarea, să, asigure intrarea, trupelor în situaţia. 
inițială; însă să poată face față, unei invazii în forţă, sau să o 
putem face noi deci pe o durată de timp relativ scurtă, acope- 
rirea să împedice aceste acţiuni din partea inamicului, fie că 
s'ar îndeplini în aer, ori pe pământ prin detașamente de cava- 
lerie, sau prin detașamente uşoare de cele 3 arme şi chiar deta- 
gamente mai mari. Acoperirea trebui să culeagă și informaţiuni 

de la inamic, deci în resuimat: culegere de informaţii, oprirea. 

inamicului de a se informa, întârzierea mersului forţelor ina- 

mice asupra trupelor noastre nepregătite a face față imediat.
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Prin urmare avem de a face cu un dispositiv activ de apărare, 
nu de atac; sunt şi casuri când acoperirea e agresivă, când tru- 
pele de la, trontieră străbat teritoriul inamic înaintea acestuia, 
pun stăpânire pe puncte de trecere, defileuri, gări de debarcare, 
comunicaţii etc. şi disputarea lor inamicului întârzindu-i înain- 
tarea. în casul când frontiera este vecină unei regiuni de naţio- 
nalitatea celor de peste frontieră, în asemenea împrejurare nu 
trebui trecut peste frontieră, căci acţiunea este periculoasă. 
Sunt casuri când acoperirea constă în părăsirea, unei regiuni ve 
cină frontierei şi retragerea vremelnică mai în interior. Siste- 
mul de acoperire, în dispositivul în acoperire, depinde de mai 
multe elemente: de timpul cât trebui ținută acoperirea, de de- 
păriarea de regiunea unde se execută mobilisarea, de depărta- 

"rea zonei de adunare a trupelor din interior şi a gărilor de de- 
barcare, de valoarea, trupelor însărcinate cu acoperirea, de na- 
tura populaţiei din zonă. 'Trebui neapărat un pian. Dispositivul 
este strâns legat de teren şi de forțele ce i sau afectat; el pre 
vede împărţirea, acestui”teren în regiuni, zone, sectoare, subsec- 
toare, de acoperire, toate determinate şi în sensul adâncimei, 
prin o linie peste care inamicul trebui în mod absolut oprit să 
treacă. Să stabileşte întâi posiția de resistență absolută, înain- 
tea liniei limitei din adâncime opusă frontierei, posiţie determi- 
nată de teren astfel ca să țină în afară, de lovituri teritoriul 
din spatele liniei peste care inamicul nu trebui lăsat să treacă, 
posiție care să întăreşte şi să aşază central în cantonament pe 
dânsa, grosul unităţei de acoperire, în dispositiv de apărare, 
ceiace înseamnă că a 3-a parte din efectivul ei să fie gata a 
interveni oricând pe frontul de luptă pe care să şi găseşte. Inain- 
tea ei, la 5—6 kil. de frontieră se aleg posiţiile determinate pe 
o linie paralelă, frontierei pe puncte importante de pe teren ce 
pot face sistem sau pot da flancări; pe aceste posiţiuni se aşez 
așa numite posturi mari care întăresc punctele de sprijin, ca 
“terme, păduri, defileuri, poduri, sate, noduri de comunicaţie,
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capete de comunicaţii etc. Pe frontieră sau în imediata ei apro- 

piere observatori susținuți înapoi la 1-2 kil. de posturi de susţi-- 

nere așezate pe comunicaţiuni sau pe punctele ridicate pe teren, 

în sate, ferme, păduri, etc. Posturile de susținere ca şi posturile 

mari, se leg între ele prin patrule de cavalerie, iar în adâncime: 

prin patrule de infanterie. Intre frontieră şi linia, posturilor de 

susținere terenul se observă ziua de vedete (cavaierie) sau bi- 
cicliști, noaptea, de patrule de infanterie date totdeauna ce uni-- 
tăţile dinnapoi spre cele dinainte. Posturile de susținere de ur; 
ploton cu 1—2 miltraliere şi 8—10 călăreţi. Posturile mari 1 ba- 
talion, o baterie, un escadron. Posiţiunile bune ce cad în sub 
sectorul lor şi pot servi ca centre de registență, mai ales făcând 
sistem cu posiţii, la fel apropiate, din subsectorul vecin să or- 
ganisez şi se dau în seama unei companii. Ordinul de acoperire: 
să prevadă conduita ce trebue să aibă trupele posturilor de sus- 
ținere şi a posturilor mari; în principiu resistenţa se face nu- 
mai pe liniile organizate către care trebui să conveargă aceste: 
posturi. Acest ordin mai coprinde scopul de atins, durata resis- 
tenţei, ştirile de cules, înlocuitorul Ia comandă, postul de co- 
mandă. Ordinul e însoțit totdeauna de instrucţii pentru acope- 
rire în care se arată: modul şi dispoziţiile adusului detaşamen 
telor de complectare din interior, sau din zonă, către unitățile 
de acoperire după debarcarea lor. Modul şi 1nijloacele de le- 
gătură şi transmisiuni, evacuările suspecților și de prisosuri re- 
chiziționabile, hrănirea, măsuri sanitare. Formarea dosarelor: 
de sector, de subsector etc. 

Forţa unui sector, un regt, infanterie, un division artile- 
rie, 2—8 eseadroane, trupe technice, front 15—20 Kil., un sub- 
sector 4—5 Kil. Forţa unei zone, o brigadă mixtă; cea a unei 
regiuni, de o divisie. Un batalion cu un escadron, și o baterie 
constituie o unitate de acoperire. Două, trei, unităţi de acope- 
rire, constituese un grup de acoperire, 2—3 grupe un detaşa- 
ment de acoperire; 2—3 detagamente, o forţă de acoperire. De:
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regulă dispositivul de acoperire corespunde la 3 faze distincte: 

în faza I-a avem dispositiv de acoperire de moment, adică acel 

în care ne aflăm când ne găseşte mobilisarea. 

In mod concretizat: mitraliere cât mai numeroase; colo- 

nizare cu elemente naţionale și recrutare locală, aşa că în 24 

de ore, oamenii să fie la post, fără ca venirea, lor să fie expusă 

la, pedici cum ar fi cu trenurile. In interior şi în regiunea. fron- 

tierei, 2—3 divisii gata a fi transportate pe frontieră în 2—3 

zile, pe calea automobilelor. | 

| Acoperirea frontierelor pare a fi devenii astăzi greu de 

executat din punct de vedere al pătrunderei inamicului în ţară, 

pe calea aerului; nu să poate tăgădui că iupta terestră s'a în- 

greuiat din aceiaș pricină, avioanele inamicului vor acoperi pă- 

nântul cu proiectile, gaze etc. sub care luptătorii apărărei vor 

fi sfărâmaţi. Insă tot astfel şi aviația amică, după, cum şi arti- 

leria antiaeriană bine precizată, pot fi solide piedici în calea 

avioanelor dușmane. Accidentele în aviaţie în liniștea, timpului 

de pace sunt destul de numeroase; dar în răsboi când sburătorii 

sunt terorizaţi şi de sus şi de jos, aceste accidente se vor în- 

mulţi, vor demoraliza, vor produce zăpăcială, în avioanele ca- 

marade, astfel că nu vor putea trage prea mult folos din îndrăs- 

neala lor iniţială. Pe teren, zonele vecine frontierelor expuse, 

să vor crea din timp adăposturi solide şi în zigzaguri permi- 

țână tunurilor antiaeriene încrucişeri de focuri cu gaze, proec- 

tile, nori întunecoşi etc., în calea avioanelor şi contra lor. 

Asemeni adăposturi betonate, cu intervale mari, pe grupe 

de unităţi de mitraliere pot complecta, pe teren siguranţa zone- 

lor expuse amenințărilor la frontieră. 

Să nu se creadă că terenul să păstrează pe calea aerului, 

el să câştigă și să păstrează parcurgându-l pe jos nu în sborul 

paserei.
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PLANUL DE RĂSBOL. 

Dacă politica răsboiului fusese rău aşezată, de către gu- 
vernul ţării, aceasta nu putea scuti organul cu răspunderea efec- 
tuărei părței militare, de a-şi face datoria. Acest organ, care 
este Mare Stat Major, trebuia să-şi aibă adunate pentru toate 
împrejurările, informaţiunile necesare, să le verifice şi la timp 
să ştie care trebue să fie procedarea în executarea, pianului 
hotărât. Părerea că dacă li s'ar fi cedat bulgarilor, partea. din 
Dobrogea anexată prin pacea de la Bucureşti, ei nu ne-ar fi 
atacat, este absolut greşită întrucât bulgarii pedeoparte aveau, 
siguranţa victoriei finale a puterilor centrale şi al doilea ei tot- 
deauna au pretins întreaga Dobroge şi când aveau acum prileju] 
a-şi realiza pretenţia; iar în ultima argumentare stă faptul ci 
angajamentele Bulgariei faţă ae Austro-Ungaria şi cu ture 
aliați puterilor centrale în spate, Bulgaria cu visuri de realiza) 
în Macedonia, nu să putea desface de angajamentele luate la 
tin:p faţă de puterile centrale. 

Și ca Marele Stat Major să-şi acopere răspunderea, avea 
datoria să informeze guvernul despre imposibilităţile execută- 
rei unui plan de răsboi prin armată, nu prin politică. Pro- 
babi! însă că odată având sentința dată a impesibilităţei exe- 
cutărei planului nostru de răsboi de către cei în drept 1), ace- 
ştia n'au mai pus interesul şi n'a mai avut nici timpul să stu- 
dieze în complect un plan ce avea convingerea, că nu va reuși 2). 

  

1) Ispectorii generali de armată: General Culcer, Al. larca, Seful Marelui 
Stat Major General Zottu şi Subşeful M. St. Major General Cristescu, adică 
acei îndreptăţiţi a se pronunța asupra posibilităței de a se executa planul de 
răsboi, adică operaţiuni pe două fronturi de-odată, au declarat categoric Primului 
Ministru că aceasta este imposibil, 

2) Dacă nereuşita a fost causa sinuciderei Generalului Zottu, şeful Ma- 
relui Stat Major, atunci a fost o victimă a uşoarei sale judecăţi asupra vino» 
văţiei sale proprii.
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Şi cu toate acestea chiar şi aşa trebuiau făcute sforţări ca, să 
se lucreze conştiincios în ideia realizărei acestui plan de răs- 
boi impus contra vederilor celor cu răspunderea executărei, 
doar era soaria ţărei în joc 1). 

De neajunsul acesta al lipsei surselor informative, Marele 
Stai Major a avut a suferi pe tot timpul răsboiului adică şi 
după ce s'a transformat în Marele Cuartier general, mai ales 
că într'o conflagraţiune generală începută lipsesc mijloacele do- 
bândirei de ştiri adevărate, diplomaţia fiind peste tot absenţă 
sau tăcută circumspectă sub raportul militar. 

Iar ştirile ce parvin Marelui Cartier General din jos în sus 
pe timpul răsboiului, sunt de obicei bănuite de neexactitate şi 
deci nu să pune temeiu pe ele 2). 

Atât de puţină legătură s'a pus între plan *) şi execuție, 
încât toate sau petrecut la întâmplare: să se întrebe Şi nu va 
răspunde afirmativ, ori ce ofiţer din armata ţărei, că a fost 
pus să lupte, să reziste, acolo unde un an a lucrat cu trupa lui; 
să spună ofiţerii dacă sau folosit undeva acele faimoase lucrări 
de pe tot întinsul lungei noastre frontiere, lucrări care au costat 
atâta trudă, atâţia bani şi atâta pagubă locuitorilor şi ţărei. 
Și nu este de mirat de aceasta, când stim că Marele Cuartier 
general nu a condus nici o operație, dar absolut nici una, chiar 
când luptele au fost târâte în interiorul țărei. Este unicul caz 
în analele răsboiului, când un Comandament suprem, lasă în 

  

1) In Franţa, Consiliul apărărei naţionale a trebuit să revie asupra ce 
sa făcut de doi ani şi acestea iar refăcute la 1 Iulie. (Carnetele Generalului 
Gallieni). 

2) Sau exagerate, mentalitate care uşor se însuşeşte la organele în sub 
„ordine şi de aici se întâmplă absurdul; nu văd bine cei de la fața locului şi 
văd cei depărtaţi şi din acest punct de vedere, trebue ştiut că odată un fapt 
aflat şi ştiut, el trebue crezut, admițând că sunt şi casuri că teama acolo unde 
este şi pericolul, să tindă la exagerare, căci este o gravă greşală să nu ei măsuri 

-a preintâmpina răul. 

3) Este cu desăvârşire nedreaptă acusaţiunea ce s'a adus generalului 
litescu,. că el ar fi întcerit planul de. răsboi.
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mod vădit conducerea, răsboiului, inamicului şi conducerea ope- 
raţiilor în mâna comandanților de unităţi, grupe, detașamente, 
care au operat cum au putut, alţii cum au voit:). «Napoleon 
în capuul unei invazii — spunea Foch în Memorialul său — mar 
fi stat ca Moltke 3—400 Kil., înapoi fără contact personal cu 
principalii săi locotenenţi, să se lase la decisiile lor, la inițiativa 
lor, să se supună evenimentelor în loc de a le dirija». «Coman- 
dantul en şef este acei care dirijă bătălia». 

Lipsind astfel coordonarea, eforturilor, unele unități ce ar 
fi putut avea soliditate pe teren, erau antrenate de alte unităţi 

vecine a părăsi înainte de timp posiţiile ţinute până atunci în 
anumit scop tactic şi cu sacrificii de vieţi. | 

Unele au stat espectative cână cu concursul lor s'ar fi putut 
dobândi victorii. Totul se resumă îi comunicatele Marelui Cuar- 
tier general care înregistrau poveştile depe front, ascunzându- 
se realele rapoarte: «m'am retras fiindcă nu mai era nimeni în - 
dreapta şi în stânga mea». 

Părţile slabe ale frontului nostru, şi au fost destule, nu 

au fost mascate prin acţiuni locale, nici jos la, trupe, de infan- 
terie şi artilerie, nici sus, prin avioane, care lipsea frontului 
nostru. De altfel comandamentul superior divisiei, îi luase ace- 
steia, dreptul de iniţiativă sub acest raport. 

«La Marele Stat Major — spune Generalul Al. Iarca — 
până la plecarea Generalului Averescu, n'au existat de cât pla- 

nuri de campanie imaginate de un creer plin de fantezie». 
Planul nostru de răsboi a fost întocmit la Marele Stat 

Major Român, în pripă şi în ajunul răsboiului? Când și cum 
s'a, adunat materialul său de construcţie? Cu un an înainte de 
intrarea, noastră în răsboi, nu aveam decât 2 ipoteze: A şi B.; 

  

1) Sub ce aspect să putea prezenta lumei noastre, în preajma răsboiului 
versiuni ca aceasta, planul apărărei ţărei a fost făurit în berărie Ja Căpitanu, de 
către Generalul Iliescu şi Maior Sârbu, versiuni ca toate versiunile care prind 
şi care las urme, chiar dacă nu sunt adevărate, cum probabil că e şi acest caz.
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iar în preziua răsboiului curgeau la ipoteze: C, A' A”, C* ete. 
Prin urmare planul după care s'a făcut răsboiul nostru, s'a în- 
tocmit în pripă şi ca tot ce se face în pripă, iesă rău. Un 
plan de răsboi ca să fie real, cere timp şi studiu în toate di- 
recţiile spre a fi întoemit; măsurile de punerea lui în executare, 
cer un şi mai mult timp prin natura variată a găsirei mijloacelor 
şi a conta sigur pe ele, la executarea planului. Când se con- 
strueşte o casă, se adun materiale, cari să corespundă așezărei 
lor la locul hotărât în plan. Marele Stat Major primise târziu 
sugestiunea politică a guvernului, ca bază a întoemirei acestui 
plan. «Intrarea României în răsboi a fost pregătită de diplo- 
maţi aparte de militari, de aceia preparațiunea militară, eocor- 
donarea eforturilor ete., a fost neglijată, nu a fost nici o legă- 
tură. între sforțările diplomaților şi cele a militarilor»? :). Acea- 
stă sugestiune nu a fost aprobată de către executorii planului, 
căci prevedea lupta pe două fronturi; deci împărţirea. forţelor 
noastre, fără posibilitate ale reuni şi fără posibilitate de dobân- 
dit superioritatea, asupra inamicului, nici pe unul din fronturi, 
pentru că, între aceste două fronturi de operaţiuni, ne lipsea o 
a treia forţă egală cel puţin cu una din cele destinate primelor 
operațiuni, pentru a asigura susţinerea lor şi a determina un 
succes. Asupra planului nostru de răsboi aprecierile dușmanilor 
erau întemeiate: «răsboi înseamnă urmărirea politicei cu ulti- 
mile mijloace. Greşeli în calculări politice sunt greşeli de ca?- 
cule în judecarea situaţiei strategice». 

Totuşi factorul politic a impus concepţia, Marele Stat 
Major a pus-o în studiu, însă după cum se va, vedea, fie că 
studiul nu a fost complect și nici nu să putea altfel, fie că pre- 
vederile executărei lui au lipsit adică nu au corespuns planului, 
acesta nu a, reușit şi mai mult decât atât, a compromis şi toate 
operaţiunile ce au avut loc, până la stabilirea, frontului pe cursul. 
de jos al Siretului. 

  

Î) Le Memorial de Gânâral Foch.
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Acest plan de răsboi a fost supus asentimentului Aliaților 
noştri, care l-a dat, fie că s'au întemeiat pe convingerea că Ro- 
mânia nu putea face un plan ce nu-l putea, aduce la îndeplinire, 
îie că au subscris la el, cum fac cei ce subscriu «cum nu ştiu 
nimic, aşa să nu se întâmple nimic». Dovadă că tot ce a fost 
în sarcina lor, cu privire la aplicarea planului nostru de răsboi, 

nu s'a îndeplinit :). 

«Un plan strategic valorează numai prin felul cum va fi 
executat» ?). «Germanii au avut un excelent plan de răsboi în 
1914 dar au perdut bătălia pentru că acest plan a fost rău exe- 
cutat, sau nu a fost executat de loc» 5). 

Un plan de răsboi trebui să prevadă pentru cel care îl 
face, nu și pentru executorii planului, și casul de reuşită dar 
și pe cel de nereușită, şi în consecinţă şi prevederea măsurilor 
de a se putea exploata succesul şi a se micsora pericolele ne- 
succesului. «Să cere să combini cu îngrijire planul, lăsând cât 
mai puţin loc hazardului; partea cea mai grea, este execuția lui 
şi pentru asta trebui înainte de toate cunoaşterea oamenilor; 
trebui să ştii ce poţi cere fiecărui care colaborează fiină dat 
caracterul său, temperamentul şi cum să-i ceri asta» 4). 

In adevăr, planul nostru nu a avut precis o ideie strate- 
gică, sau dacă a avut, nu a urmărit-o «Statul major German 
— spune Foch — a, făcut planul dar a neglijat executarea lui». 
«La fiecare moment generalismul german lăsă pe executanţii 
săi să iasă din încurcătură cum vor putea, el nu intervenea în 
nici un fel în hotărârile lor, în iniţiativa lor»: iar şi întrun 
cas şi în altul, nu a prevăzut mijloacele şi nici nu le-a indicat. 

  

  

1) Nu numai că efectivele trupelor trimise la Salonic nu corespundeau 
misiune! ce li se dase de a împiedica atacul contra noastră de către Bulgari, 
dar nu exista nici acordul aliaţilor asupra acestei acțiuni şi nici comandantul 
acestor forţe nu întrunea condiţiile de a lucra pentru reuşită. «Sarail pleacă 
contra voinței sale la Armata de Orient, la Salonic» (Les Carnets du Gânâral 
Galieni). 

2) 3) 4) Le Memorial de Foch.
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S'a hotărât ca plan de răsboi: ofensivă asupra Ardealului şi 
defensivă, pe frontiera, de Sud a Dobrogei. Fost-a acest plan pus 
în executare pe temeiul cunoaşterei situației? Nu a fost pus, 
căci dacă. se cunoştea situaţia, procedarea, era, cu totul alta, de 
cât acea urmată de Marele nostru Cartier. Cu privire la de- 
fensivă, ca şi cu privire la, ofensivă, a lipsit îndeplinirea, unei 
cerinţe strategice de toată însemnătatea: gruparea forţelor. Or, 
în loc de grupare, am avut o împrăștiere de forţe pe o întindere 
de 1500 Kilometri, care la declararea răsboiului, oamenii au 
lăsat sapa şi-a început să urce munţii, de acolo unde se aflau 
la lucru; iar în Dobrogea, s'a dus fiecare să-şi ocupe sectoarele 
hotărite din timp de pace şi fără a se avea vre-o indicaţiune cu 
ce forţe vor avea să lupte și din ce parte vor fi atacați. Şi 
atunci s'a, întâmplat ceace trebuia să se întâmple: 

a) la; nord şi nordvest, s'a înaintat pe rând; unii au stat 
pe loc la trecătorile munţilor (grupul Cerna) alţii au înaintat 
până la Petroşani (grupul Jiu) si sa întors iar pe frontieră 
ca să înainteze mai pe urmă iar; alţii au ajuns la Brașov (gru- 
pul Olt, grupul Predeal) asemenea, trupele de pe fontiera, Mol- 
dovei. Fiecare grupare a fost stăpână pe timp, pe spaţiu şi pe 
mijloace. Unii au stat pe loc ne fiind atacați de inamic şi nici 
ei nu au atacat; alţii au mers în direcţii dinaintea lor mai re- 
pede sau mai încet, fără a lega operaţiunea, de un obiectiv de- 
finit şi obligator a, fi atins în anumit timp şi ţinut sau depăşit; 
alții au dat peste forţe superioare inamice şi w'au fost spriji- 
niți nici din'napoi nici din lături; în fine, alții mulţumiţi cu 
succese ușoare, nu au profitat spre a împinge forţele lor înainte 
spre a degaja pe cele vecine. O cooperare deci pe frontiera. mun- 
toasă a lipsit cu totul, grupurile nu numai că nu s'au legat ope- 
rativ în timp şi spaţiu între ele, dar nici nu s'a ştiut de unul, 
situaţia celuilalt. 

Fiind stabilit că frontiera Austro-Ungară a fost la început 
în general slab ocupată şi cum pretind austro-ungarii, numai
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supraveghiată, urma dela sine ca Marele Cuartier General, după 
ce a săvârşit greşeala plecând la ofensivă cu palma, nu cu pum- 
nul, nu a acţionat în aşa fel ca să grăbească eşirea din munţi 
în platoul Transilvaniei, unde să se grupeze forțele pentru ma- 
nevră, profitând, dacă a ştiut că forţe puternice dușmane nu 
avea în prezenţă. «Dar pentru asta trebui să fii la fața locului, 
să fii informat de tot, să dirijezi tot». Insă şi în aceasta se 
constată ușurința, cu care s'a judecat la noi situaţia strategică, 
întrucât s'a contat că în Transilvania se găsesc trupe neregu- 
late austriace, când acolo, grupele noastre invadatoare au dai 
peste trupe germane «aşa că în loc să surprindă ai noştri, ger- 
manii ne-au surprins pe noi». «Românii nu s'au aşteptat la atac 
din partea germanilor pe cari i-au crezut incapabili a mai putea, 
ajuta pe aliata lor Austro-Ungaria». Inamiceii noştri considerau 
ca pericol decisiv o înaintare românească în Ardeal în unire şi 
la aripa stângă rusească, ce opera contra Austro-Ungariei, înain- 
tare care «era menită a pecetlui soarta, Austro-Ungariei». «Era 
vorba a se da lovitura de graţie Monarhiei dunărene care era 
în ajunul prăbușirei sale». Incetineala operaţiunei grupurilor din 
causa neprecisărei unui obiectiv final comun de atins în anumit 
timp și a lipsei de legătură operativă între grupuri, a înlesnit 
dușmanul să înlăture pericolul, a dat timp inamicului să se 
adune și l-a, înlesnit să reuşească până şi în greşelile tactice ce 
însuşi săvârşea 1). Dacă Marele Cuartier general român ştia. 
însă că în afara trupelor de acoperire, inamicul are înapoi gru- 
pări susținătoare, ne asigurând o cooperare a forţelor noastre, 
le expunea să fie bătute separat şi pe rând, la eşirea lor din 
munți. Şi într'o ipoteză şi în cealaltă, desinteresarea de ce iese 
din operaţiunea grupelor pornite pe defileurile munţilor a fost 

  

1) Ne ataca fără a mai aştepta sosirea tuturor trupelor ce constituea 
unităţile sale. Pe unele locuri, inamicul îşi aducea nesupărat trenurile Qi trupe, 
până în bătaia- trupelor noastre,
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o greşală ca şi aceia a nu le fi asigurat o reservă înapoia, lor :). 
Prin ce s'a făcut manifestă acţiunea de conducere superioară 
a Marelui Cuartier General, în executarea ofensivei noastre în 
Ardeal? Xixista, pe acest front o conducere unică, un front unic 
şi delegase Marele Cuartier General pe cinvea cu comandamen- 
tul superior a acestui front în locul său? Marele Cuartier Ge- 
neral cu un picior în scară peste Dunăre şi cu altul în scară 
peste munți, călărea un cal peste puterile sale al stăpâni. Şi 
Generalul Gallieni afirmă pentru conducerea superioară a, arma- 
telor franceze, că: «Niciodată Marele Cuartier General nu şi-a 
dat seama de situaţia armatelor». Şi deasemenea: «fiecare ar- 
mată, opera, pe contul ei; datu-s'a vre'un ordin armatelor pre- 
sate de inamic? Ele fac ce pot, să dau înapoi, se apără». Exact 
ca şi la noi. «Napoleon — spune Foch în Memorialul său — în 
capul unei armate de invasie, mar fi stat ca Moltke la. 3—A09 
Kil. înapoi, fără contact personal cu principalii săi locotenenţi, 
să se lase la decisiile lor». 

b) Cu privire la defensiva pe frontul Dobrogei, aceiași 
greşeală; şi dacă faţă de operaţiunea ofensivă, trupele noastre 
au putut face faţă fără ruşinea unei capitulări, fiindcă inami- 
cul a făcut la rândul lui destule greşeli, pe frontiera defensivă 
a Dobrogei, trupele noastre au fost supuse injuriei dușmanului 
în prima linie Gin pricina, procedării iniţiale în aplicarea ideiei 
strategice. 

Sunt regule impuse de ştiinţa militară; când nu cunoşti 
direcţia sigură de atac a inamicului, nu-l aştepţi împrăștiat. 
Sistemul împărţirei terenului pe sectoare de apărare în aefen- 
sivă, nu impune şi ocuparea acestor sectoare cu trupele desfă- 
şurate, fiindcă cel care atacă, alege punctul de atac și se poate 

  

1) Armata I-a avea prevăzută divisia I-a ca rezervă la Bumbeşti. Ea însă nu a putut face acest oficiu, fiind plimbată când spre sud, când spre nord, cu scop, dar fără efect. |
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întâmpla, sau el ştie, şi-ţi cade cu grosul forțelor sale pe sec- 

torul cel mai slab, în caz când repartiţia trupelor apărărei nu 

este deopotrivă împărţită pe sectoare. Dar chiar dacă este deo- 

potrivă, repartiţia, trupele afectate altor sectoare şi deja aşe- 

zate în apararea lor, cu greu să pot strânge şi aduce în ajutorul 

sectorului atacat. Numai în cazul că sunt trupe suficiente şi se 

găsesc reserve de sector disponibile, atunci se poate face apel 

la ele şi încă cu posibilitatea nesosirii la timp. 

Oricare însă ar fi fost soluția aleasă, un comandament 

unic la faţa locului se impunea, comandament care să lucreze 

efectiv, energic şi cunoscător al situaţiei în orice moment şi cu 

mijloace la îndemână spre a face față şi cunoscutului şi necu- 

noscutului 1). Aci trebuia un dispositiv şi un general manevrier, 

pătruns de misiunea ce avea. Defensiva în Dobrogea a eşuat, 

ea a fost culminată prin o capitulare, act necunoscut armatei 

române, în tot trecutul ei 2). 

Tată prin urmare lipsa competinței Marelui Cuartier Ge- 

neral şi în ofensiva din Ardeal?) şi în defensiva din Dobrogea. 

Nu s'a ştiut precis de comandanții ce operau în nord ce se vrea 

nu-i deajuns că se arată lumei că idei au existat, dacă ele nu 

au fost realizate căci nici s'a tins la aceasta, s'a ştiut de cei de 

la sud, dar nu au fost puşi în situaţie de a executa. Aceasta, a 

  

1) Dovada neindeplinirei acestei condițiuni, a făcut-o acuzaţiunile ce 

şi-au adus reciproc comandanții superiori, 

2) Nici lon Vodă cel Cumplit, la Cahul, nu a capitulat mai înainte de 

a fi îndeplinit tot ce cerea onoarea militară unui comandant, 

3) Noi am intrat în acţiune când nu se făcuse încă legătura între diferi. 

tele grupări române care operau în sudul ţărei. La nord de Petroşani, se afla 

o grupare română fără contact nici spre dreapta, nici spre stânga. «Grosul arma- 

tei române, tot aşa izolat se găsea înaintea oraşului Sibiu şi flancul stâng al 

armatei a l-a, care opera contra Sighişoarei, se găsea fără sprijin la vest de 

Făgăraş, în valea Oltului. Încercarea armatei a Il-a de a întinde flancul spre 

vest de Porumbac şi valea Oltului, dă greş» (Neue Freie Presse No. 18724 din 

11 Oct. 1916). In munţi, acea ce voia armata lIl-a şi trebuia, intra şi în grija 

Marelui Cuartier General, întăriri dinapoi înainte.
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fost prima lecţie ce am primit dela inamic şi cea întâi dovadă 
de nepregătirea răsboiului şi din punct de vedere operativ 1). 

De vinovăția, Marelui Cuartier General au fost făcuţi răs- 
punzători Comandanții de mari unităţi, unii din trânşii ofiţeri 
generali de mare valoare; totuşi, marele Cuartier General a 
avut şi satisfacția a vedea şi în mod oficial — pentru Dobro- 
gea — confirmată prin o anchetă care a stabilit afacerea ca 
«un episod dureros fie din cauza superiorităței inamicului, fie 
a greşelilor diferitelor comandamente». «Dezastrul Turtucaiei, 
datorită insuficienţei comandamentului local, slabei lui condu- 
ceri». Iar între gradele ofițereşti subalterne «mici abateri dela 
datorie şi onoare, datorite greşelilor comandamentului trupelor 
Turtucaiei». Sancţiunile? «Aprobarea închiderii dosarului 'Tur- 
tucaia», 

In concluuzie asupra, ofensivei 2) şi defensivei armatei noa- 
stre: Fără ca invazia în Transilvania, să fi cauzat inamicului 
pagube; fără ca vreun avantaj strategic să se fi obţinut pe acest 
front în vederea de operaţiuni ulterioare sau cel puţin împie- 
dicarea sosirelor de ajutoare trupelor austro-ungare pe acest 
front, aveam deja o dureroasă înfrângere în Dobrogea, dela 
care s'a obținut demoralizarea, generală cu simţitoare resfrân- 
geri asupre celorlalte armate şi aceasta exact o lună de la de- 
clararea, răsboiului. 

  

1) «De fapt România nu era pregătită pentru o campanie în stil mare>. 
(N. Fr. Presse acelaş număr). »In Dobrogea, nu am dat timp României să se 
pregătească şi i-am surprins pe. români în curs de preparaţie« (Norddeutsche . 
Aigemeine zeitung). 

2) Sunt de sigur anume reguli de îndeplinit pentru executat ofensiva; în- 
frângerea francezilor la Charleroi a fâcut pe Generalul Gallieni să treacă în 
carnetul său de campanie: «hotărît armata noastră nu are spiritul ofensiv» (Les 
Carnets de Gallieni p. 38). Idem: «nici o putere ofensivă, insuccese în atacuri, 
e imposibil de gonit germanii retranşaţi foarte în liniile actuale», etc.). 

9



MARELE COMANDAMENT 

Este drept că buna reputaţie de care sa bucurat armata 

germană între celelalte armate europene, să datorește pregăti- 

rei sufleteşti a soldatului german şi a puternicei influenţe a 

ofițerului asupra-i. In tot răsboiul şi pe toate fronturile înadins 

împrăștiată armata germană, preserată între aliaţii ei, a fost 

exemplu de curaj şi de disciplină. Cu câtă durere în suflet trebui 

să mărturisim că alături de trupe excelente sub acest raport 

la noi, au fost şi corpuri întregi cărora le-au lipsit educaţiunea 

sufletească și disciplina, le-au lipsit şefii, le-au lipsit exemplul 

curajului și împlinirei datoriei la ofiţerii lor şi au dat prilej 

dușmanilor cu care au luptat să arunce asupra armatei noastre 

oprobiu și ruşine 1). Nicăeri pe nici un front de luptă pe întreg 

teatrul de răsboi mondial, nu sau pomenit atâtea casuri de 

delăsare morală ca în armata noastră 2). «In plină bătălie, Gal- 

  

1) Bulgarii şi-au îngăduit să spună că femei ar fi putut mai bine apăra 

Dobrogea. 

Colonelul Gherculescu pe frontul Moldovei la invasia în Ardeal a plecat 
şi a doua zi sa reîntors la unitate după ce i sa' spus că inamicul s-a retras; 
iar la Călugăreni s'a dat înapoi cu trupa sa, aceasta nu l-a împedicat să fie cinstit 
de rege cu eghilete regale și cu ordinul Mihai Viteazu (declaraţia Colonelului 
Mihăilescu). 

2) a) Comandantul Capului de pod Turtucaia, astfel descrie calitatea 

sufletească a trupelor cu care a obținut ruşinoasa înfrângere de la "Turtucaia: 
Corpurile de trupă formate din reservişti bătrâni, concentrați periodic, erau 
deprimaţi înainte de a începe răsboiul şi amenințase pe comandant prin scrisori 
anonime. La regt. 76 inf., când nu s'a mai putut învoi oamenii câte 2 zile săp- 
tămânal, nemulţumirea a fost generală şi dese lipsuri la apel. Batalioanele al 
4-lea din regimentele 40, 75, 80, cu toate ordinele date nu au încetat de a fi
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dieni a primit sdrobitoarea sarcină din partea Ministerului de 
răsboi ca o imperioasă datorie de a reforma înaltul comanda. 
ment şi de a substitui o ordine salutară desordinei inerte unei 
-organisaţiuni abandonată iuturor întâmplărilor» :). La noi să 
luau comenzile fără nici un scrupul. 

Sub raportul capacităţei marelui nostru comandament, 
"duşmanii noștri erau edificaţi. S'a găsit la un ofiţer german 
Juat prizonier un ordin de operație a generalului Makensen prin 
care spunea trupelor germane să fie fără teamă «înaltul coman- 
-dament este nul» 2). 

DEDUCȚIUNI TRASE DIN EXAMENUL GENERAL 
DE MOMENT AL CONDUCERII ȘI EXECUTĂREI 

OPERAȚIILOR. 

Nenorocirile care au trebuit să se abată asupra ţărei, nu 
sau atribuit atât asupra executanţilor cât asupra, alcătuitorilor 

  

deversorul elementelor celor mai rele din regimentele lor. b) Din Regimentul 
de infanterie aparţinând regiunei, s'a predat iriamicului la Costeşti (Teleorman) 
peste 100. de oameni, când în retragere Divisia 1/17 a ajuns la această localitate. 
Arderea bisericii din Costeşti a fost un semn de pedeapsă dumnezească, iar nu 
o întâmplare. c) Reg. Buzău 8 şi cel de Râmnicul Sărat 9, sau predat în unităţi 
complecte în luptele din August 1917 (8—9—10 August). Familii de ofiţeri din 

-o întâmplare. c) <Reg. Buzău 8 şi cel de Râmnicul Sărat 9, s'au predat în unităţi 
Buzău şi Râmnicul Sărat, ar fi aşteptat pe ai lor înapoia frontului duşman>. 
(Comunicat de Col. Mihăilescu care ştia aceasta de la Lt. Col. Solomon bravul 
comandant al reg. 54 infanterie ce ocupa posiţie în stânga divisiei generalului 
Razu, căruia aparţineau regimentele citate şi aflate la dreapta posiţiei). d) La 
6 Aug. 1917 Colonelul Anastasiu, comandantul brig. 27 inf. a primit ordin să 
facă el recunoaştere în locul comandantului divisiei a 14-a Colonelul Bunescu, 
care sta la postul său dinapoi. Şi cât de frumoasă conduită au avut în schimb 
pe câmpul de luptă, corpuri ca reg. 22 infanterie, 2| Artilerie, 2 Vânători, 9 

“Vânători, reg. 55 infanterie şi altele, 
1) Les carnetes de Gallieni (Preliminaires). 
2) Sa voit în Franţa pe timpul răsboiului, «a se instala la "Marele Cartier 

«general un consiliu de răsboi pentru generalii incapabili». La noi, figura un 
consiliu anonim care opera; şi de şi regele era comandantul suprem, nu i se raporta 
numirea comandanților de mari unităţi şi înlocuirea lor, deşi comunicările înce» 
:peau cu formula «din Inalt ordin»,
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planului nostru de răsboi şi a conducătorilor de directive îm 

executarea lui. 

Avem prin. urmare un indiciu pe urma răsboiului şi prin: 

răsboi, că şefi de Stat Major la servicii necombatante, şefi de 

secţii la Marele Stat Major, adjutanţi regeşti, comandanţi de: 

școli etc. care în viaţa lor nu au comandat companii, batalioane, 

baterii, divisioane, regimente, nu pot fi puşi în fruntea briga-. 

delor, divisiilor, etc. ca să, le comande în faţa. inamicului. 

Este evident, Serviciul Sefului Statului Major general al 

Armatei a fost în trecut în mâna unui general .care cu puţini 

ani mai înainte fusese îndepărtat dela, acelaş serviciu pentru că. 

nu era destoinic. 

După plecarea acestuia, serviciul acesta atât de însemnat 

şi atât de greu, trece în mâna altui general absolutamente ne- 

pregătit a conduce acest organ, deşi asupra inteligenţei sale: 

nu este nimic de zis şi dela acesta trece la al treilea și în mai 

puţină măsură a-l conduce, 

Nu trebui comparată situaţia armatei noastre cu acea a; 

armatei germane, de exemplu, unde stat majorul german nu: 

avea nevoie a combina la fiecare pas ansamblul operaţiilor ar- 

matelor care erau așa de bine comandate, excelent încadrate 

şi cu staturi majoare la înălțimea situaţiilor şi în o neîntreruptă, . 

legătură între ele. Este curios la noi nu a fost nicăeri front 

unic de comandament, nu am avut combinaţiuni de acţiuni între 

grupări şi deși armatele operau unele lângă altele şi deşi exista. 

un organ anume de conducere, care era Marele Cuartier Ge-. 

neral, am avut o împrăștiere de forţe, o retragere generală com- 

plect dezordonată și distrugătoare a trupelor, care dovedeşte o 

abandonare a datoriei de conducător, în momentele cele mai 

critice ale armatei noastre pentru a se ajunge la o rezistență, 

masată, la Mărăşeşti, un zid de pepturi, o masă inertă, de carne: 

care dovedește recurgerea la un neputincios mijloc de apărare 

stând pe loc şi primind loviturile atăcătorului.
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Greşeli mari s'au acumulat asupra armatelor noastre, 
“chiar de la începutul răsboiului şi greșelele iniţiale cu greu pot 
fi îndreptate mai pe urmă, ele influenţână asupra moralului 
trupelor şi a, comandanților lor şi cu atâi mai muli nu se pot 
îndrepta când ai intrat complect sub stăpânirea iniţiativei ad- 
versarului. Inamicii noștri au executat contra noastră multe 
“operaţiuni temerare, bazate pe lipsa, noastră de experiență, ope- 
raţiuni de care comandamentul nostru Suprem nu a știut pro- 
îita spre a sărobi pe dușmani şi nu a ştiut profita din cauza 
;complectei ignoranţe asupra modului cum operează ei. Vor în- 
-dica numai câteva -casuri: | 

— La 14, 15 şi 16 Oct. 1916, dacă comandamentul suprem 
ar fi susținut grupul Jiu şi l-ar fi întărit, acest grup găsea pe 
iinamic în criza concentrărei :sale și în flagrant delict al înain- 
tărei sale în Valea Jiului; manevra acestui grup acoperită de 
“grupul Vâreiorova, ar fi permis trecerea lui în Valea Jiului 
transilvan şi rabaterea, asupra flancuiui şi spatelui trupelor ina- 
mice care operau, încă ne pregătite de atac, contra grupului 
Olt pe care l-ar fi degajat complect, aceasta Comandantul gru- 
pului Jiu a semnalat-o Marelui Cartier general, dar fără re- 
:sultat. 

Grupul Schmettow executând manevra, de separare a, for- 
țelor române între Sibiu şi Făgăraş, se băga între ele şi să ex- 
punea a fi luat între două focuri. Insuşi inamicul recunoaşte 
că acest plan de a se băga între armata I-a, şi armata II-a vo- 
mână, era cu totul temerar, mai cu seamă, operaţiuni în munţi. 
Singur inamicul spune că «a contat pe lipsa, de experienţă și de 
grijă a românilor». Comandamentul suprem român a fost ab- 
sent și a perdut trenul unei victorii hotărîtoare asupra, inami- 
“eului. 

«Dacă românii ar fi continuat marșul lor înainte (la înce- 
putul campaniei 1916) nu numai grupul armatelor Arhiducelui 
“Carol ar fi fost complect învăluit, dar si drumul către inima
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Ungariei și contra comunicaţiilor noastre cu peninsula, Balca- 

nică ar fi devenit liber şi astfel am fi fost învinşi». (Ludendorf).. 

Când Generalul Von Arz abea îşi mai putea menţine tru- 

pele între Mureş şi Târnava şi chiar «raportase generalismului 

Falkenhayn că va trebui să se retragă împreună cu armata I-a. 

Austro-Ungară în direcţia Mediașului, dacă armata de nord şi 

armata II-a române spărgeau frontul Armatei I-a Austro-Un-. 

gare, cădeau în flancul şi spatele armatei a IX-a germane». Co- 

mandamentul suprem român neexercitând efectiv conducerea. 

superioară peste armatele sale şi mai ales şi din necunoaşterea 

i nesesizarea momentelor critice de la adversar, nu a impus. 

conlucrarea, în timp şi spaţiu a celor două armate, cea de nord 

şi armata II-a, aşa că a perdut ocazia unei victorii sigure și 

decisive asupra inamicului, câre a fost lăsat liber să pregă-. 

tească dezastrul frontului românesc, în cea mai periculoasă 

parte a sa. 

Când între Sibiu şi Făgăraș luptele date până la 9 Sept.,, 

slăbise de tot pe inamic şi un efort mai mare din partea noastră 

l-ar fi pus în retragere, nu numai că românii nu au mai dat 

vre-un atac spre a pronunța sigur de partea noastră succesul, 

dar din contră, spune însuși dușmanul, «spre surprinderea ne- 

așteptată a dușmanului românii s'au retras de pe unele părţi a 

frontului părăsind posiţii pe care le luase precedent cu destule 

sacrificii»; or un atac general dat de trupele române în acest 

sector, suprindea pe inamic în aducere de noi ajutoare, în criză. 

deci şi care criză a durat până la 12 Sept. permiţând astfel 

Guşmanului a pregăti în liniște lovitura ce plănuise. Şi de data 

aceasta comandamentul suprem român era fără iniţiativă, străin 

de ce se petrece pe frontul de deasupra frontierei şi în com- 

plectă necunoştință, de impasul în care se găsea inamicul cel 

mai principal cu care luptam. | 

Când armata generalului Averescu la Mărăști străbătea. 

îrontul inamic pe care-l surprinsese, Armata vecină a genera.--
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lului Presan stătea în espectativă, iar comandamentul suprem 
român nu intervenea, deşi avea, ştiinţa că între cei doi generali, 
căpetenii de armate, existau animozităţi dăunătoare binelui pa- 

triei. «Intre Jofre şi Foch, au avut unul pentru altul o încre- 
dere, o stimă nelimitată» 1). 

Istoria răsboaelor trecute este martoră, că prilejuri de aşa 
natură au făcut iluştri o mulţime de generali şi i-a încărcat 
de glorie. 

Puţin importă că asemeni neajunsuri sunt şi aiurea; pe 
noi românii ne dor sancţiunile asupra, noastră, puțin ne pasă 
că armate mai puternice au avut a suferi de aceiaş criză: 

«Moltke, nu este adesea, informat de cât după, ce se petrece 
lucrul. Cartierul său general este mult prea departe de teatru 
de operaţii. El nu ştie exact ce se petrece, el lasă, expres princi- 
palilor săi locotenenţi o întreagă libertate de care aceştia, au 
uzat şi abuzat» 2). 

«De ce proceda el așa? Din slăbiciune, frică, mediocritate 

de spirit fără îndoială» 5). 

«Inţelepciunea, bunul simţ, sfătueşte de a nu acorda ina- 
micului nici o oprire, de început cât mai repede posibil, cu mij- 
loacele ce se dispune» +). 

«Pentru ca, să ai iniţiativa, operaţiilor, trebui să alegi ju- 
dicios locul unde trebue lovit, repeziciune în lovituri, nelăsând 
inamicului nici un moment de răsuflare». 

Răsboiul mondial a pus de multe ori în evidenţă, lipsa de 
coordonare a operaţiunilor ca să se poată obţine atingerea unui 
scop direct sau indirect, comun, prin colaborarea eforturilor în 
aceiaş direcție. Exemple: operaţiunile pe frontul rusesc cores- 
punzând nevoilor de descongestionare a frontului apusan aliat; 
«Colaborarea aşa de indispensabilă, aşa de capitală, cu armatele 

  

1) Raymond Recouly. 

2) 3) 4) Le memorial de Foch.
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rusești, n'a fost fixată cum trebuia să fie» :); operaţiunile de 

la Salonic, necorespunzând cu nevoile descongestionărei fron- 

tului sud român şi ale ușurărei ofensivei pe frontul de nord. 

Dar chiar pe acelaş front atât în apus cât şi la noi, armatele 

aliate nu au concentrat simultan eforturile fie spre a slăbi 

presiunile inamicului, fie prin operaţiuni cari să ajute mișcările 

ofensive asupra acestuia. Această lipsă de conlucrare sau de 

“legătură operativă, întâraplătoare, sau voită, sau interesată, 

a prelungit răsboiul şi nu a putut procura, Europei o pace so- 

lidă prin înfrângerea desăvârşită a inamicului, care a fost slăbit 

de lupte susţinute, dar nu învins, adică a fost mai curând obosit 

de cât înfrânt. Şi în operaţiunile de pe frontul român, Coman- 

damentul suprem şi nici vreunul de armată, afară de Coman- 

damentul armatei I-a, Generalul Culcer în Septembrie 1916 şi 

cel a armatei a II-a Generalul Averescu în 1917 la Mărăşti, nu 

au combinat vreo manevră, vre-o luptă înapoi care să poată 

împedica, s'au întârzia marșul inamicului; nu a combinat nici o 

operaţie pe vre-un flanc sau aripă inamică, nu a combinat vre-o 

spargere de front, deşi ocazii favorabile inamicul a prezentat 

destule și deşi astăzi numeroase scrieri şi publicaţii germane, 

dau pe faţă destule cazuri de situaţii critice în care trupele 

lor împrăștiate şi hazardate s'au găsit, din causă că dobândise 

convingerea că armata română intenţionează a se retrage ne- 

contenit, până la capătul pământului 2) ; în schimb cred că Ma- 
rele Cuartier General soluţionase ca unic remediu şi insufla 

“Comandamentelor de mari unităţi, acel nenorocit stimul «rezis- 

tenţă până la ultimul om, sau să moară toţi până la unul pe 
———— 

1) Le “Memorial de Foch. 

2) «După victoria asupra armatei întâia, generalul Falkenhayn sia găsit 

în fața Armatei a il-a. Odată cu înaintarea s'a ivit însă şi teama că afacată 
deodată atât de armata a Il-a cât şi de armata a IIl-a, armata germană ar putea 

fi complect sdrobită, Atacurile s'au produs însă pe rând, iar faptul acesta a 
înlesnit victoria lui Falkenhayn». (eFrankfurtter Zeitung». Berlin, 9 Decem- 
vrie 1936).
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poziţie», care a avut de resultat perderea fără folos a o sumă 
de ofițeri subalterni valoroşi şi desagregarea fronturilor. 

Insă din punct de vedere al interesului istoric, constatarea 
această cată să facă pe viitor obiectul preocupărilor celor care 
iau parte la încheierea tratatelor de alianţă dintre state. Din 
punct de vedere însă al nostru, avem tot dreptul a semnala, ca 
lipsite de simţul patriotic şi camaraderesc acele procedări de 
care s'a vorbit mai sus care au produs grave neajunsuri arma- 
tei noastre făcând-o improprie a-şi face cum trebui datoria, 

întinderea frontului de operaţiuni combinate care urmă- 
resc şi concur la dobândirea unui acelaş resultat tactic sau stra- 
tegie, a impus nevoia comandamentelor superioare şi adhoc, 
puse sub directa conducere a Marelui Cuartier General. «Ne- 
via unui conducător unic al răsboiului care să întrunească în 
persoana sa şi partea, politică, a fost pusă în evidenţă cu ocasia 

răsboiului mondial cână în Franţa s'a emis părerea numirei lui 

Clemenceau ca director suprem al răsboiului cu Foch ca, Şef 

de Stat Major» 2). Cel mai. superior asemenea comandament 

1a noi este acel de grup de armate, (Grupul General Averescu) 

vin apoi de corpuri de armată şi în fine de divizii, cura am avut 

şi noi. 

Comandanții unor asemeni grupări sunt colaboratori şi ei 

strebui aleși cu îngrijire» 2); cu anume misiune, sunt obligator 

executori în atingerea, misiunei sau scopului care i-au creat; 
astfel de misiuni tocmai pentrucă sunt cu răspundere, las de- 
plină inițiativă, şi libertate de acţiune acestor comandanţi. Este 

o mare greşală şi poate compromite isbânda, dacă Marele Cuar- 

„“tier General după ce şi-a spus hotărît cuvântul asupra. resulta- 

tului operativ ce voiește a dobândi şi a pus pe comandat în 

scară, (situația inamicului generală şi specială relativă misiu- 

  

1) Le Memorial de Foch. 

2) General Foch.
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nei, a trupelor amice și în special a trupelor ce constituesc gru-- 
pul respectiv, disponibilul de mijloace sigure ce se pot pune: 
la disposiţie în spaţiu şi timp determinat), indică mijloace pe 
care numai comandantul grupului le poate găsi şi alege în in- 
teriorul limitelor ce i sau tras: iniţiativă, libertate, scop şi re- 
sultat. Amestecul ordonatorilor, oricare ar fi forma, în execu- 
tarea în detaliu a orâinilor chiar date de dânșii este o mare 
greșală căci demoralizează. pe şefi şi compromite operaţia. 

Este drept, răspunderea în răsboi angajează conştiinţa. 
oricărui luptător, dar mai ales pe acea a, conducătorilor, Și acea- 
stă răspundere este proporţională cu numărul luptătorilor în-. 
credințaţi conducerei lor şi cu misiunea ce li se încredințează; 
însă sunt casuri când această răspundere să micşorează sau nu. 

mai este de loc, dacă executorul unei misiuni nu a fost ales 
între cei mai apți a o îndeplini, scara ierarhică nu influențea- 
ză 1) şi nici nu scuză alegerea, greșit 2) şi dacă fiind judecat. 
apt a fost lăsat ca din imposibil să-și creieze mijloacele spre 

a-și executa însărcinarea. Disciplina împiedică pe orice co- 

mandant a refusa executarea unui ordin sau a unei însărcinări; 

însă ar fi lipsit de conştiinţă un comandant dacă neprevederea 

superiorilor ar compromite reuşita însărcinărei ce i sa dat 

şi el totuşi acceptă răspunderea. *). Rămân vinovaţi acești co- 

mandanți pentru pierderea acţiunilor ce au condus în asemenea, 

condițiuni şi însăși prestigiul lor îi împedic a, invoca ordinul 

  

1) De multe ori iniţiatorul unor dispoziţiuni operative şi chiar dirigui- 

torul lor, în numele generalului, este un Colonel, Lt. Col. sau Maior inferiori 

în grad executorilor. 

2) Cazul Generalului C. Teodorescu, comandantul Capului de pot Tur- 

tucaia. - 

3) Generalul de divisie arca Alex., fiind convins de nevoia participărei 
la răsboi alături de Franţa, a declarat categoric regelui Carol 1 că el nu poate 
comanda nici un soldat alături de Austro-Lingaria, De asemenea Inspectorii ge- 

nerali de armată şi deci comandanții de armate în răsboiul nostru au declarat 

formal imposibilitatea pentr noi a lupta pe două fronturi. (Generalii Iarca, 

Culcer, Zottu).
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ce au trebuit să execute :). Nesuccesul unei întreprinderi mi-- 
litare, când toate măsurile au fost luate în limitele posibilităţei. 
reuşitei, nu este condamnabil şi deci nu atrage răspunderea, 
căci se poate ca inamicul să ne fi întrecut în mijloace, ajutat de: 
artă sau de natură 2). Numai în acest sens conștiința poate ajuta. 
unui comandant ca, să, se descurce în situaţiile cele mai grele- 

pe timpul luptelor, nefiind terorizat de răspundere. Asemenea 
comandanți superiori pot impune încredere trupelor numai. 

prin reputaţia bună de care se bucură în faţa lor, chiar dacă. 
nu au fost vre-odată comandate de dânșii; «Şeful care conduce: 
o bătălie nu trebue să fie nici nervos, nici impresionabil 5). (Ana-- 
stasiade, Mladian); însă când se vor găsi subordonați inca-- 
pabili sau inconștienţi +) nesuccesul se va datori în bună parte 
acestora iar restul, organizaţiei care nu i-a îndepărtat la timp. 
din capul unităţilor subordonate. , 

Nemăsurata dar întindere de front pe care a, avut să lupte 
armata noastră; lipsa unei cooperări combinate atunci când s'a. 
încercat remedierea întinderei frontului în prima parte a răs- 
boiului şi s'a voit a se lua un altui mai potrivit cu. efectivele 
noastre, amândouă acestea s'au desfăşurat spre folosul ina- 

micului. 

Zidul de carne de la Mărăşeşti este opera de sacrificiu a. 

soldatului şi a ofițerului din imediata lui apropiere; ceiace ar 

fi fost spre meritul Marelui Cuartier General era datoria de a 

împuțina, perderile, prin vreo manevră, pe care nici n'a încer-. 

cato, întrucât au fost trupe care n'au luat parte efectiv la luptă; 

1) Generalul, Gallieni, G-l Brussilov, G-1 Zaiontskovski, Sarail, etc. (me- 

morii, amintiri publicate şi documentate asupra obiecţiunilor ce au făcut la. 

timp celor în drept asupra prevederilor de nesuccese în operaţiuni). 

2) Ion Vodă cel Cumplit în răsboiul cu turcii la Cahul. 

3) Le Memorial de Foch. 

4) Cum s'au găsit în operațiunile din Dobrogea: Generalii Basarabescu,. 
Arghirescu.
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“şi nici prin vreo pregătire a rezistenţei, din timp, prin lucrări 
de acoperirea, susținerilor şi a reservelor. Operă de comanda- 

- ment superior mai era şi o aliniere a eforturilor trupelor și mai 
-ales acea a artileriei, pe timpul luptelor de la Mărăşeşti. 

Tot în aceiaş ordine de idei trebue menţionat că noi nu 
-am avut un sistem de comandament erarhic în sensul adânci- 
mei, atât la început pentru fronturile eventuale din prima, parte 

„a răsboiului, cât şi în a doua parte. Cu un cuvânt, pe lângă co- 
„mandamente de armate, am avut comandamente de grupuri, un 
resultat din nevoi operative speciale, comandamente de corp 
-de armată, comandamente de Divisii, comandamente de brigade 
„mixte libere, între divisii, nesubordonate ca ansamblu de ac- 
țiuni. De multe ori detașamente din vecinătatea, unităţilor mari 
de luptă, erau conduse de armate şi chiar de Marele Cuartier 
"General, acestea depărtate de front şi în complectă necunoştință 
“a situaţiei, din partea armatelor sau a Marelui Cartier. 

Așa a fost cu grupul Cerna, pierdut de Marele Cuartier 
General, prin spatele inamicului în Oltenia; la fel cu detașamen- 

“tul de Dunăre a Col. Vaitoianu, pierdut în aceaşi regiune. Cu 

grupul Cerna, procedarea, a fost clasică. La, început acest grup 

-a fost sub ordinele Divisiei I-a, a trecut sub ordinele grupului 

Jiu, apoi iarăşi sub orâinile Divisiei I-a până la un moment; 

„apoi a fost dirijat de Corpul 1 de armată, a trecut iar la Di- 

visia I-a, apoi direct sub ordinele armatei, apoi sub conducerea 

Marelui Cuartier General care la urmă ne mai având cui î-l 

trece, l-a trecut inamicului. De notat că grupul Cerna a avut 

„acelaş front de la, început până la capturarea, sa. Când Gene- 
ralul Vasilescu Paraschiv, comandant al Armatei I-a a at 

“ordin acestui grup să vină a se ralia celorlalte trupe, ordinul 

-a fost contramandat de Marele Cuartier şi Generalul Vasilescu 
“înlocuit la comandă. 

La fel sau petrecut lucrurile şi cu unităţi de cavalerie
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şi chiar cu mici detaşemente speciale). Câte-odată peste co-- 
mandamentele de Divisie erau corpurile de armată, cele natu- - 
raie, erarhice; altădată, neerarhice; altă dată direct armata, 
fără ca vreo împrejurare tactică sau vreo modificare a ei să, 
fi cerut aceasta, de notat că acestea se petreceau pe acelaş. 
front, adică trupele operatoare nu se deplasau pe alte sectoare, 
fronturi, sau zone, ca să, justifice asemeni anomalii de care au. 
suferit şi operaţiile şi moralul trupelor în persoana ofițerilor 
lor care de multe ori au rămas nerăsplătiţi sau au fost nedrep- - 
tăţiți din cauza acestor continui perturbaţiuni aduse în co-. 
mandamentul erarhic, superior 2). 

Dar anomalii ca, acelea de punerea unor ofițeri mai vechi: 
sub ordinile altora mai noi, sau mai mici în grad 3). 

  

1) La Jiu, un detaşament special de geniu a primit ordine directe de la. 
Marele Cuartier, fără ca să ştie Comandantul căruia îi fusese afectat şi ce mi-- 
siune i se dase şi pe când Comandantul său aştepta sosirea trenurilor cu trupe - 
de ajutor, şeful detașamentului de geniu distrugea în spatele lui gara T. Jiu, 

2) La 14 Oct. 1916, are loc victoria de la Țiu, acţiunea fiind condusă: 
de Colonelul Anastasiu Ion, comandantul grupului Jiu. Generalul Dragalina, 
Comandantul armatei L-a, fiind rănit şi plecat din capul Comandamentului, nu. 
a rămas nimeni mai mare care în cunoştinţa realităţilor să propună a fi decorat: 
cu Ordinul Mihai Viteazu, cel căruia i s'a datorat victoria. Şi astfel s'a putut: 
săvârşi imfamia făcându.se propuneri de recompense celor ce nu aveau nici un 
drept, de către improvizaţi cunoscători şi apreciatori de fapte la care nu au. 
fost de faţă şi nici de departe nu au participat. 

3) La armata La în prima parte a răsboiului s'a găsit Comandant Armatei 
Generalul Stratilescu având gradul de general de brigadă, sub ordinele sale - 
generalul de brigadă Pătraşcu, Comandant de corp de armată mai vechi în grad; 
şi sub ordinele acestuia, generalul de Divisie Costescu Alex. Când Colonelul: 
Anastasiu Ion comanda Divisia 1/17, era Colonel, i: s'a pus sub ordinele sale- 
Divisia 1 de Cavalerie comandată de Generalul Botea |



ORDINE ŞI RAPOARTE 

«Dă ordine ferme şi clare şi vei fi ascultat», 

Ordine. «In viaţa mea — spune Foch — n'am dat vre'un 

:ordin care nu mi-a părut absolut clar și precis». «Nu voi da 

niciodată inferiorilor mei ordin pe care nu-l înţeleg eu». 

Toată puterea morală în armată stă în ordin şi în execu- 

“tarea lui; până și dorințele şefilor sunt ordine pentru subalter- 

ni). Un ordin al divisiei 19 (Generalul Arghirescu): «pentru 

operaţiile viitoare, doresc ca divisia să fie întrunită având ca 

xcentru, ete.» (!?). In timp de răsboi, ordâinile sunt sentinţe de 

moarte sau de biruință prin moarte. De aci se vede marea în- 

-semnătate a ordinului în armată şi din acestea resultă anumite 

-condiţii ce trebui să îndeplinească un ordin şi câtă grijă să puie 

“acel care îl dă. Regulamentele militare, temele și aplicaţiile pe 

hartă şi pe teren, manevrele, cu toate călătoriile de comanda- 

ment şi de instrucţie ce le preced, toate sunt numai şcoli de 

ordine, adică ne învaţă cum trebui dat un ordin; comenzile 

însăși sunt ordine şi aceste comenzi suntem învăţaţi cum anu- 

-me trebui să le dăm ca să resulte exacta lor îndeplinire. Iar 

“pentru partea. operativă, regulamentele merg până acolo că dau 

“formulare anume de ordine. Ordinile nu trebui să fie lungi 

«ca să, încurce mintea executorului, dar nici scurte ca să-l lip- 

-sească pe acesta de înţelesul scopului urmărit de cel ce dă ordi- 

— 

1) Ordinul divisiei a 9-a Arghirescu, dat trupelor sale.
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“nul. Un ordin al divisiei 19 (idem) dat la 24 Aug. 1916 către 
“trupe: «încetaţi lupta şi rămâneţi (?) pe câmp unde vă găsiţi 
(?). La ora 11 începeţi retragerea, luând toate precauţiunile 
ca să nu fiţi urmăriţi (?)». Pentru ordinile operative sunt 
“formulare anume prevăzute, care nu sunt alt decât răspunsuri 
pe care trebui să le dea acel de la care emană ordinul. Obliga- 
țiunile de a executa ordinile implic observarea reguleior de a fi 
date; fără împlinirea acestei condițiuni, răspunderile sunt mari 
pentrucă şi consecințele sunt mari. De aceia sunt cazuri când 
neexecutarea unui ordin scapă de răspundere pe un subaltern, 
dacă în locul ordinului dat neexecutabil, s'a substituit iniţiativa : 
„proprie ca să asigure îndeplinirea scopului propus şi care nu 
s'a atins. 

Scara ierarhiei militare este mijlocul perfecţionărei dărei 
ordinilor, pentrucă plecând de la simpla comandă individuală, 
merge la executarea prin un număr din ce în ce mai mare de 
oameni, de subîmpărțiri, de unităţi. Cu cât un ordin vine de la 
o depărtare ierarhică mai mare, cu atât el deschide un mai 
“mare loc inițiativei şi răspunderei celui căruia ordinul îi este 
-dat să-l execute. Impedicările neprevăzute trebuese învinse, ele 
neintrând în scopul urmărit de cel care a dat ordinul. In orice 
cas, operaţiile în răsboi nu admit ordine lipsite de logică, (Or- 
dinul dat de Marele Cartier General detaşamentului Cerna de 
a rămânea pe loc, când întreaga, apărare a Olteniei era în re- 
tragere; detaşament, ce a fost în urmă capturat de inamic) şi 
care pun pe comandanții în subordine în confusie sau în aspra 
judecată a acestora asupra capacităței şefilor. (In urma unei 
acţiuni din ziua de 21 August 1916 Divisia 19-a a fost silită 
să, se retragă; totuşi, comandantul divisiei dă următorul ordin 
„pentru ziua de 22 August: «la 21 August, după informaţiuni s'a, 
constatat (?) că inamicul s'a retras spre graniţă (?). Pentru 

„22, trupele divisiei 19 au rămas pe posiţiile pe care s'au retras 
(?). După informaţiuni inamicul a ocupat Bazargicul cu avan»
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posturi. Pentru operaţiile viitoare (?) doresc ca divisia să fie 
întrunită având ca punct central... Bazargicul! (?). Brigada 
17-a se va găsi în dimineaţa, de 23 Aug. deasupra Bazargicului 
având avanposturi spre sud Bazargic etc.». Cum s'a constatat? 
Dacă inamicul s'a retras spre graniță, de ce s'au retras trupele: 
divisiei 19-a? Dacă inamicul a ocupat Bazargicul, cum mai do- 
Tește comandantul divisiei să-şi întrunească centrul divisiei în. 

Bazargic? Dacă, Bazargicul era ocupat de inamic, cum spune 

prin acelaş ordin, şi păzit cu avanposturi inamice probabil spre 

nord, cum era să se găsească brigada 17-a deasupra Bazargi- 

cului şi cu avanposturi spre sud? Asemeni ordine zăpăcese: 

complect trupele şi dacă sufer eşec, sunt trași comandanții lor 

pe nedrept la răspundere. Iar când asemeni ordine zăpăcite se 

dau pentru servicii care nu pot lupta, soarta lor este garan-- 
tată: căderea în mâna inamicului. (In acelaş ordin de operaţie 

cu No. 14 din 22 Aug. 1916 al Div. 19-a se găsesc şi următoa- 
rele dovezi pe mâna cui au fost încredințată viaţa, şi hrana tru- 

pelor acestei divisii. «Aprovisionarea se va, face în gara Ghelen-. 
gic, semicoloana de muniții şi subsistențe la Elibei». (Uitasă. 

Divisia că ordonase brigadei 17 să execute o recunoaştere ofen- 

sivă spre Bazargic, căci din informaţiile ce avea, divisia, oraşul 

Bazargic şi iilibei (unde îşi aşeza divisia aprovisionarea, sub- 

subsistenţele şi uniţiile) erau ocupate de inamic (!) (?). 

în operaţiuni, ordinile trebui să conțină scopul operaţiu- 

nei ordonate, căci altfel trupele să expun la surprinderi care le- 

pot causa pierderi nefolositoare şi condamnabile pentru șeful 

care a ordonat mișcarea fără a determina şi scopul. (Şi sub: 

acest raport Divisia, 19-a a bătut recordul: deși se dădeau lupte 

în sectorul Bazargic, divisia totuși dă brigadei a 5-a mixtă ordi- 

nul următor: «mâine dimineaţă la ora 5 a. m. vă puneţi în miş- 

care cu brigada, traversaţi orașul Bazargic şi bivuacaţi înv 

Suiungiuc şi Malco-Ciarmurli». 

Nici o ştire despre inamic, nici un scop, nici o misiune!
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La 21 August. aceleiaș brigade, ordinul: «Inamicul înain- 
tează la sud spre Bazargic; ridicaţi tabăra (?) şi înaintați spre 
est spre Suiungiuc în şoseaua Caraomer unde veţi lua, posiţia 
marcată prin lucrări uşoare de regi. 40. Trimiteţi trenurile 
înainte». In ce scop se făcea această, operaţie? ce fel de dispo- 
siţiune este aceasta, întrucât ne găsim în răsboi şi în prezenţa 
imediată a inamicului ? 

Incepând de la cea mai mică, mișcare individuală sau gru- 
pată, până la cea mai mare manevră este o comandă represen- 
tând un ordin verbal sau scris, angajână executarea, imediată 
şi urmată de răspunderea celui care l-a primit, Execuţia, cu 
răspunderea unui ordin, sunt două acţiuni strâns legate între 
ele și cu cel cărui i s'a adresat, Regulamentele sunt clare şi 
categorice în cele ce prevede: ordinul, darea lui înţelesul şi pă- 
trunderea, din partea celui care îl primește, dovada acordului 
între ordonator şi executor asigurând resultatul voit. 

In răsboi darea şi executarea unui ordin privind direct 
viaţa sulalternilor noştri, comandamentul de unde emană ordi- 
nul este obligat să ţină seamă de aceasta mai mult decât acel 
ce va executa ordinul, chiar în casurile când să cere sacrificii 
de făcut în scop imperios şi folositor în acelas timp. Aceasta, 
iinplică prin urmare răspundere faţă de prescripţiile regula- 
mentelor exprimate mai sus; putem indica o mulţime de ordine 
—— Cunoscute şi de alţii — neprecise, neclare, fără indicarea 
scopului, fără indicarea. drumului, fără termenul plecărei sau 
cel al ajungerei, fără şitiri asupra inamicului, fără ştiri asupra 
trupelor amice, fără locul unde să fie primite rapoartele, etc. 
lipsuri care causez rele operaţiilor, căci este ştiut că cele mai 
mari prejudicii în operaţiuni, sunt tardivitatea ordinului, ne- 
ştiutul și neprevăzutul, (Ordinul lui von Busse dat trupe 
lor sale ce operau la Jiu la începutul bătăliei dela Jiu 14 
Octombrie 1916 care spune prevenitor, atac probabil din par- 

19
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tea inamicului la Arcani), fac pe comandantul trupei şi trupa, 

a nu-şi putea îndeplini cum trebuie misiunea şi în acest cas 

răspunderea, se micşorează din partea acestora, trecând asupra 

celor ce au ordonat. In deosebi contra-ordinile nu numai că 

obosesc, dar şi indispun trupele, le provoc, le fac proprii indis- 

ciplinei, | 
"Nu este îngăduit unui comandant superior să pună în miş- 

care o trupă fără a o îngrădi în elementele strict necesare care 

să o pună la adăpost de surprinderi; (la 22 August 1916, divi- 

| sia 19-a dă trupelor sale un ordin de operaţie care spune: «ina- 

micul a ocupat Bazargicul cu avangărzi (?); pentru operaţiile 

viitoare doresc ca, divizia să fie întrunită având ca punct cen- 

tral Bazargicul». Ce făcea comandantul divisiei a 19-a în acest 

ordin inept, decât trimitea pe rând trupele sale (care erau 

împrăştiate dacă le întrunea) să le înghită inamicul care ocu- 

pase Bazargicul cu mai multe (?) avangărzi; fără să-i indice 

scopul, să-i prescrie direcţiile de mişcare, legăturile cu trupele 

care concură la aceeaş misiune; precisiunea unui ordin înles- - 

nește executarea lui; iar sacrificiile ce se fac de trupă în exe- 

cutarea ordinului, devin justificate şi în ce priveşte pe cel ce a 

ordonat şi pe cel ce a executat o operaţie. Scopul de atins trebuie 

să corespundă forţelor întrebuințate pentru aceasta şi cu resul- 

tatul dobândit; numai astfel se poate absolvi răspunderile con 

secințelor chiar celor întâmplătoare la care dă loc. (Faimo- 

sul ordin cu No. 14 din 22 August 1916 a divisiei a 19-a este 
tipul unui ordin inconştient, cu grave consecinţe şi totuşi ne- 

sancționat de nimeni; prin el, prin ordin, se prescrie brigadei 

17 Ianfanterie să execute o recunoaştere ofensivă spre Bazar- 

gic. Această brigadă dispune ca, regt. 40 infant., să atace de 
front, având în stânga brigada 5 de cavalerie. Prin urmare 2 
brigade însărcinate cu o recunoaştere ofensivă în care divisia 
din «informaţiile căpătate», ştia deja că oraşul Bazargic şi sa-
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tele Ghelengie şi Flibei (şi unde comandamentul divisiei totuşi 
am văzut că îşi aşeza, dela birou aprovisionarea trupelor cu sub- 
sistenţe şi muniţiuni) sunt ocupate de inamic. Care a fost re- 
sultatul recunoaşterei ofensive ordonate? să vede din raportul 
făcut asupra-i: «lupta a fost crâncenă, infanteria noastră a avut 
mari pierderi». Apoi raportul continuă: «atunci constatându-se 
că Bulgarii au forţe superioare, sa dat ordin de: retragere şi 
inamicul — deduce comandamentul divisiei din imaginaţie — 
ocupă înălțimile de la nord de Bazargic, cu mai multe batalioane 
infanterie şi 3—4 baterii». Acestea, erau avanposturile de care 
vorbea ordinul de operaţie al divisiei şi pe care trimisese a fi 
recunoscute de o infanterie fără nici un tun (!). Principiul cu- 
noscut și stabilit pe experienţe vechi, că ordinile şi contra-ordi- 
nile sunt desordine, a fost nesocotit de către unele din coman- 
damentele noastre, cu grave consecinţe şi fără răspundere din 
partea. nesocotitorilor. (Brigada trimisă spre Bazargic, a dat 
peste posiția inamicului, a fost primită cu focurile a 4—5 ba- 
terii, cu focuri numeroase de infanterie și de mitraliere şi co- 
maândantul ei a dat ordin de retragere spre Caraomer cum îi 
ordonase comandantul divisiei 19-a. Pe drum însă, tot divisia 
îi revoacă ordinul şi o opreşte în altă direcție, însă nu s'a putut 
duce şi a staționat aiurea». Brigada 5-a mixtă, punându-se în 
retragere spre Carales — faimosul ordin 14 a divisiei 19-a — 
aude tunul la Bazargic, ajunge la Carales și vede cum reg. 40 
se retrage în desordine şi voeşte a începe şi ea acţiunea spre 
a executa ordinul ce avea; — abea începe mişcarea, şi primeşte 
ordinul comandantului divisiei de a se retrage. Comandantul 
brigadei ducându-se la comandantul divisiei spre ai raporta că 
a început acțiunea, acesta «apreciind (?) că. forţele care. ocupau 
Bazargicul sunt superioare, a, crezut nefolositor de a mai vărsa, 
sânge mai înainte de a sosi ajutoare» (!) şi a menţinut ordinul 
de retragere. Când Brigada executa ordinul de retragere şi 

„ajunsese pe posiţia ce i se ordonase și trupa lua, masa, primeşte
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alt ordin: «să, se ducă spre Caraomer»!? La ora 2 se pune în 
marș pentru executarea acestui nou ordin şi pe când executa 
marșul, primeşte la ora 5 ordinul: «să revoacă ordinul de a vă 
retrage spre Caraomer, schimbaţi direcţia (ca şi cum ar fi zis 
schimbaţi macazul) spre est şi rămâneți noaptea aceasta în 
Ciobancuius». 

Mania aceasta crudă pentru trupe cu schimbarea maca- 
zului era o obişnuință la divisia 19-a 2). 

«M'am pus în marş conform ordinului la ora 7,30 dimi- 
neaţa — spune brigada a G-a mixtă — pe drum se primeşte 
următorul ordin: «suntem în luptă cu forţe bulgare la Carales, 
Brigada se retrage la Musubei». Brigada ducându-se spre Mu- 
subei, aproape de acest sat primeşte următorul ordin: «atacul 
ce am dat astăzi la Bazargic n'a reuşit; — sunt hotărit a mă 
retrage cu toată divisia pe linia întărită dinaintea Caraomeru- 
lui. Se revoacă ordinul de a vă retrage spre Cercheschioi (?). 
Schimbaţi direcţia spre răsărit şi dormiţi noaptea, aceasta, în 
Ciufuteuius». Brigada a sosit în Ciufuteuius noaptea târziu la 
ora 20,10 executând în acea zi un, marş de 63 kilometri! Mai 
puteau fi în stare de a lupta, asemenea trupe? şi totuşi, genera- 
lul Arghirescu comandantul acestor nenorocite trupe care sigur 
pe operațiile sale negative, prevedea pentru ziua de 24 August 
în faimosul său ordin 14 «că dacă inamicul nu va. ataca din timp 
(alt termen tactic 1a divisia 19-a) atunci ziua de mâine va fi 
întrebuințată numai pentru marş de apropiere!» (?!). Gene- 
ralul administra, următoarele hapuri eroice înainte de a semna. 
ordinul: «ziua de mâine sau (?) poimâine va trebui să fie pen- 
tru orice ostaș care simte româneşte o zi mare, o zi de glorie 
care să se reverse asupra, întregului neam românesc, ca să ne 
arătăm la înălțimea victorioasei (?!) armate imperiale ruse, cu 

  

1) Comandantul ei Generalul Arghirescu, a fost scos de Maiorul Averescu, 
pe Vremuri comandantul şcoalei de răsboi, al doilea la clasificaţie şi brevetat 
de Stat Major !
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care luptăm cot la cot (?). Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, trebui 
să învingem, plecaţi cu acest gând şi vom învinge desigur> (!?). 
Consecința unor asemenea ordine superioare, aduce executări 
de către unităţile subalterne a operaţiuni lipsite de logică, şi 
care cost vieţi şi prestigiu, folosind inamicului; (divisia a 19-a 
la 19 August 1916, îşi antrena trupele pentru luptele viitoare, 
prin următorul ordin de operaţie dat brigadei a 5-a mixtă: «să 
se pună în marş cu 2 batalioane şi una baterie, înaintând în 
direcţia Tanăclar-Curud-Jakioi şi de acolo spre Balagea, 0pe- 
rând după cosuri» (79). Brigada raportează asifei asupra ope- 
raţiei sale, după casuri: înștiințat (?) că Aioromanul e ocupat 
de inamic şi că o companie din 40 a fost făcută prisonieră 
acolo, a dat ordin unui batalion (al treilea din regim. 39) să 
înainteze spre Aiorman, apoi acelaş ordin a dat la încă 2 ba- 
talioane (regt. 33/73) tot în aceeaș direcţie, aceasta, la ora 3,30; 
primind o altă ştire, dă la ora 5,20 alt ordin ca regt. 33/73 să 
atace şi să ia satul Sainar Sahiuler, ocupat de 6 companii ina- 
mice, iar batalioanele din 34 şi 74 cu o baterie, să, ocupe Aior- 
manul «așteptând ordine». Iată ordine date fără, nici o legătură 
cu ştirile primite, fără nici o precisie, prevăzând măsuri fără 
nici un criteriu, cu atât mai mult cu cât ştirile se băteau cap 
în cap între ele şi cu realitatea. Mai departe brigada raportează 
că ocupându-se satul Balagia fără luptă, a primit ordin de la 
divisia 19-a, să se retragă. Această, procedare ușoară din par- 
tea comandamentului diviziei va aduce ulterior câteva, lupte 
pentru această Balagia. (Un asemenea ordin tardiv de retragere 
a dat şi Generalul Spirescu la Filiaşi divisiei I-a). 

Fără sancţiuni în operațiuni presente executate pe baza 
unor asemenea, ordine nesocotite, nu se pot trage învățăminte 
pentru viitor, căci răsboiul este singurul învăţător şefilor şi tru- 
pelor; — însă din punct de vedere moral, este de condamnat 
autoritatea superioară care dacă nu sancţionează, justifică prin 
inconstiența sa actele de incapacitate ale subalternilor, trans-
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formându-le în acte meritorii. Deşi activitatea comandamen- 
tului divişiei 19-a este aşa precum documentat s'a arătat mai 
Bus, armata 3-a laudă acest comandament inept: «plin de ini- 
ţiativă şi activitate ţinând în frâu forţe superioare respingân- 
du-le chiar peste frontieră» (!?). Armata III-a a rămas datoare 
să arate când şi unde a dat dovezi comandantul divisiei 19-a 

de asemenea însuşiri şi succese. 

Un ordin de operaţiuni trebui să fie complect, fie acel 

ordin de orice natură; însă complect sau necomplect, ordinul 
în orice cas trebuie să cuprindă situaţia inamicului şi unde se 

găseşte sau se va găsi comandantul care dă ordinul, aceasta 

pentru legătura de comandament absolut necesară operaţiuni- 

lor. Generalul Artur Vaitoianu, comandantul corpului III de 
armată da pe timpul răsboiului ordine pe câte 7 zile. Atât de 
puţin interesat era acest general de situația trupelor sale, să 

vede din ordinile ce da trupelor şi de absoluta lui necuno- 
știnţă de realitatea lucrurilor. Inamicul opera în spatele trupe- 

lor sale pe linia, de trenuri a acestora, pe când după ştirile des- 
pre inamic din ordinile sale de operaţii, trupele îl aşteptau din 

nord şi din vesi (a se vedea ordinul de operaţii al corpului II 

armată din ziua de 22 Noembrie 1916). Generalul indica ocu- 

parea unei posiţii de resistenţă pe care inamicul nu era obligat 
a o ataca, ocolindu-o numai, punea mâna pe dânsa cu trupe cu 

tot. Ce efect avea posiția dintre Mislea-Buştenari, faţă de co- 

municaţia mare Câmpina-Ploeşti direct la disposiţia inamicului ? 

Dovada este că deşi ordinul 214 prescria că până la ora 3 p. m., 

trupele să se afle pe aceeaş posiţie, corpul de armată raporta. 

Armatei a 2-a că în seara de 23 (seară în Noembrie este de pe 

Ja ora 5 în munte) — deja inamicul ataca la Plopeni ete. «arier- 

gardele trupelor»! așa de bine era informat corpul de armată 

asupra inamicului în cât acesta de trei zile pregătea înconju- 

rarea divisiei a 4-a și capturarea ei. Această legătură în primul



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI I5t 

„rând e necesară a putea fi înștiințat în casul schimbării situa- 
„ țăei petrecută de la darea ordinului şi trecerea, la, executare. 

Desigur că o conducere întemeiată pe date neexacte, pe 

rapoarte inducătoare în greşală, nu poate fi decât fictivă şi 

“atunci ne aflăm la discreţia inamicului. 

Așa ne-am găsit noi în prima parte a răsboiului când Ma- 

rele Cartier General român era asigurat de reuşita mișcărilor 

| armatelor şi credea în cea ce i. se raporta. 

Rapoarte. 

Un element însemnat al ordinilor, este acel al rapoartelor 

"care pun direct în cunoştinţă pe şefi, de realitatea lucrurilor, 

de situaţia de la faţa locului unde are a se îndeplini un ordin 

sau executa, o operaţiune ce se va ordona. Este necondiţionat 

că cea mai însemnată calitate a raportului este exactitatea, lu- 

erului raportat, deaceea şi regulamentele — şcoală prevăd că 

nu se va înainta un raport de a cărui exactitate ce-l care îl 

trimite, nu s'a încredințat; aceste regulamente, ca.-şi pentru 

ordine, dau formulare şi norme cum trebuesc întocmite şi ce 

absolut trebui să coprindă. Rapoartele ce sosesc la un co: 

mandament, dela trupele sale, se verific şi coordonez, după 

care se îndrept locului unde ele să așteaptă şi unde se hotărese 

scopul şi natura operaţiunilor ce au a se ordona. O situaţie falş 

presentată atrage disposiţiuni greşite şi periculoase, greu apoi 

de îndreptat şi cu consecințe rele pentru operaţiile ulterioare. 

Este o faptă condamnabilă când se induce în eroare fără voinţă, 

o autoritate în timp de pace, este o crimă în timp de răsboi când 

inducerea în eroare este intenţionată spre a acoperi răspunderi 

personale sau pe ale altora. (In prima parte a răsboiului 

nostru pe timpul retragerei armatelor către Siret, Generalul 

Averescu comandantul armatei a II-a, inducea în eroare Marele 

Cartier General cu raportul No. 2151 din 23 Noembrie 1916, 
astfel: «Mişcarea de retragere sa efectuat în bune condițiuni
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la corpul III de armată, care nu a fost urmărit de inamic şi a 
putut scurge în siguranță întreg materialul de artilerie de pe 
posiţiile indicate prin tabela de mişcare. Corpul II de armată 
a continuat retragerea, fiind însă puternic urmărit de inamic». 
Iar la urmă, raportul se încheie astfel: «Ariergardele corpului 
III de armată (ale divisiei 4 şi 16) ocupă în dimineaţa de 23 
linia Telega-Băicoiu». Raportul însă nu spune nimic de ce pă- 
țise divisia a 4-a, iar asupra. divisiei 16, armata II-a intenţionat 
ascunde adevărul, întrucât, dacă de divisia a 4-a, corpul III nu 
spunea nimic de grav în situaţia ei, neștiind precis ce se întâm- 
plase cu dânsa, de divisia a 16-a raportase armatei a II-a: «di- 
visia 16-a, trupele acestei divisii inclusiv artileria, antrenate 
în cursul nopţii dela, 22 la 23 ae retragerea în desordine a divi- 
siei a 12-a la trecerea, ei prin Băicoi, sa răspândit în parte în 
regiunea Cocorăști-Mislea-Măgurele-Podeni». Atunci cum se ra-. 
porta de Armată Marelui Cartier: «Corpul III a ajuns în noap- 
tea de 22—23 pe posiţiile indicate în tabela de mişcare» ? Nu era 
aceasta o inducere în eroare a Marelui Cartier General din par- 
tea Armatei II? In acest raport 2151 se vorbeşte de retrageri 
în bune condițiuni, de retrageri regulate; însă raportul corpului 
II No. 1012 şi 1013 către armata II spune limpede: «resturile? 
divisiei 12 şi 22 sau retras fugind. Că oameni mulţi din brigada 
12 călăraşi şi regimentul 42 infanterie, s'au predat fluturând ba- 
tistele!» Alt raport al aceleași armate a Il-a cu No. 26 care 
înainta Marelui Cartier, în copie, ordinul 2154 dat trupelor ar- 
matei a II-a de General Averescu, pentru ziua viitoare de 24 

„ Noembrie, era neexact, întrucât trupele acestei armate trecuse 
în grabă la 23 pe stânga Teleajenului, ...fără ştirea armatei a II-a, 
(parcă ar fi ghicit planul strategic al generalului Averescu). 
In răsboi puţine ordine sunt datorite iniţiativei, cele mai multe 
sunt provocate de cerinţe sau nevoi operative din jos sosite pe 
calea rapoartelor dela comandamentele sau unităţi în subordine. 
De regulă ar trebui ca judecate că vin de la faţa locului, deci
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făcute şi pornite dela încredințarea că coprind lucruri exacte 
şi reale, să fie crezute. Sunt însă rapoarte în care imaginaţia 
a participat în mare măsură, de exemplu, la afirmarea unor 
forţe inamice la faţa locului de unde pleacă raportul. Această 
falşificare a lucrurilor poate fi atribuită lipsei de precisie a 
ştirilor ce sosesc dinapoi înainte şi invers, sau exagerări dato- 
rită, teamă-i de pericol, adică se exagerează pericolul din teamă. 
Odată o trupă în faţa pericolului oricare ar fi el, nu poate afla 
scăpare decăt prin luptă, căci de frică o trupă având o însăr- 
cinare sau fixare, nu poate părăsi un loc sau o posiţie, ea este 
ca o sentinelă pusă acolo. Exagerarea pericolului sau imagi- 
naţia proporţiilor lui şi a efectelor ce ar produce, au ca, resultat 
panica, care este resultatul fricei produse de exagerări, de lipsa 
de ştiri neprecisate şi mai ales neverificate, asupra realităţilor 
și înainte de toate de lipsa de încredere în noi de a, putea face 
faţă pericolului. In panică, oricâtă valoare ar avea un coman- 
dant nu poate influenţa punerea în ordine a unei trupe în pa- 
nică. (Un raport a unui ofiţer din divisia a 9-a dela 24 August 
1916 «Flancgarda dată pe stânga coloanei ea şi coloana trimisă, 
în recunoaștere spre Alfatar-Turtucaia, deşi a, întâlnit resis- 
tenţă slabă şi era în forțe superioare, a stat pe loc, iar din 
causa, unei panice, flancgarda a fugit lăsând aripa coloanei 
centrale descoperită. Aşa mai mult din panică şi rea conducere, 
divisia a 9-a a avut pierderi mari în această zi). Retragerile 
precipitate fără. luptă produse din teama de multe ori nejusti- 
ficată a face faţă, inamicului căruia nici nu i-am încercat pu- 
terile, când avem destule mijloace pentru aceasta, produc pa- 
nică şi desordine; sau dacă am încercat, nu ne conformăm prin- 
cipiilor tactice de a ne substrage unei lupte neegale, prin mă- 
suri care să nu sporească perderile şi să nu producă, dezastrul. 
(Un raport al divisiei a 9-a dare de seamă 14 August—17 Sep- 
tembrie) misiuni date trupelor (regiment 66 infan. 3 de inf. 
regi. 9 art.) nu au putut fi îndeplinite din causa, reiragerei
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desordonată a trupelor. Comandantul divisiei, cu ofiţerii săi de 
Stat Major, au încercat să oprească trupele în debandadă; re- 
petate ordine trimise pentru oprirea acestei retrageri ruşinoase, 
nu au fost executate! Retrageri târzii, este ştiut compromit 
şi acţiunile viitoare. Rapoarte care coprind neexactităţi sau exa- 
gerări cu intenţia de a micşora răspunderile şi a acoperi gre- 
gelile, sunt condamnarea morală a autorilor lor prin judecata. - 
inferiorilor şi a sacrificiilor de sânge şi de vieţi aduse prinos. 
executărei ordinilor primite. Dar şi rapoarte sincere, cuprin- 
zând realităţi, făcute şefilor superiori şi necrezute, însă dove- 
dite ulterior că au fost exacte, sunt condamnarea morală a su- 
periorilor şi eşirea de sub răspundere în cas de eşec a unei 

„operaţiuni din partea inferiorului, (La 29 Septembrie 1916 ina- 
micul bombarda 'posiţiile noastre la Jiu, pasul Vulcan şi Meri- 
şor, cu tunuri de 100 și 150 şi se raporta armatei I-a; Statul 
Major al acestei armate însă, nu dădea crezământ rapoartelor, 
ba răspundea categoric. «Nu este adevărat». La rapoartele ce 
veneau din Dobrogea asupra Bulgarilor, Marele Stat Major ast- 
fel le aprecia şi judeca bazându-le pe «se pare», «probabil», «im- 
posibil din spre partea inamicului», «pe distrugerea inamicului 
din partea noastră». (Secţia III-a operaţii, Șef Colonel Rășcanu). 

Trebuesc date cunoștinței tuturor casurile întâmplate în 
răsboiul nostru, în care ordine sau rapoarte au fost şi rămân 
tipul inconștienţei celor de la care au emanat şi care sunt do- 
vada, pentru acei ce au ajuns a fi răsplătiți cu grade şi deco- 
raţiuni, a mijloacelor ce au întrebuințat ca să ajungă a pretinde 
cu neruşinare respectul semenilor lor. 

„ Comandantul Capului de pod Turtucaia, raportează la 20 
August 1916: «pentru ca trupele noastre care au ocupat satele 
Daidir-Antimovo-Sarighiol-Bolgar Cusui, să nu fie capturate în 
retragere de cavaleria, inamică, am dispus să fie evacuate şi 
distruse. S'au luat toate măsurile pentru rezistență serioasă 
(2)>. Mai există alt exemplu de incoherenţă, de incapacitate.
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dovedită din partea unui comandant superior care să facă un 

așa, raport şi care să fi executat astfel de acţiuni în răstioi? Şi. 

cu toate acestea era păstrat în capul trupelor sale de către şefi 

lipsiţi de conștiință în îndeplinirea, atribuţiunilor lor. | 

Acelaș comandant, iată ce raportează asupra operaţiunilor 
începând de la 19 August şi care cu drept cuvânt inducea în. 
eroare pe şefi şi pe Marele Cartier General, asupra capacităţei 
de apărare și asupra capacităţei comandantului şi a statului său. 
major: «In timpul nopţei o companie de miliții ce lupta pe 
frontul Siahlar fiind atacată, s'a retras antrenând retragerea. 

în parte şi pe restul frontului. Intervenţia energică a comandan- 

tului divisiei a restabilit situaţia». Insă de nicăeri din rapoar- 
tele din subordine, nu să constată: unde, când, şi cum s'a făcut 

această intervenţie. 

La 22 August, Capul de pod Turtucaia raportează: «Sta- 
roselo a fost atacat violent de două ori de un regiment de in- 
fanterie şi artilerie de mare calibru; ambele atacuri au fost 
respinse», deşi antecedent — 20 August — raportase-că «tru- 
pele bulgare au pătruns în Staroselo şi se menţin cu greu». Când 
dar fusese luat Staroselo de către trupele noastre de la bulgari? - 
Tot la 22 August, Comandantul Capului de pod, care în alt 
raport către superiorii săi spunea ieri 21, că a respins atacurile 

inamicului, azi 22 în ordinul ce dă trupelor sale care cunoşteau 

care era realitatea şi adevărul, deci nu le putea, înşela, spunea 
limpede: «In urma luptelor de ieri, trupele noastre au fost silite: 
să se retragă». Comandantul capului de pod tot la 22 August. 
raportează: «dela, 3—6 p. m. lupte trăgănitoare pe tot frontul, 
mai multe atacuri în masă au fost respinse cu mari perderi.. 

pentru inamic (?). La ora 1.30 este atacat din nou eşindul Sta-- 

roselo şi străpuns (?). Până să intervină| reservele, inamicul 
pătrunzând la compania 11-a, cade în spatele companiei 10, 4 
şi 3 care să retrag după ce au perdut ofițeri şi soldaţi morți, 

răniţi şi prizonieri» şi astfel retragerea devine un dezastru. Apoi:
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dacă erau reserve, acestea nu erau în spatele trupelor ? Cum 
a putut inamicul cădea în spate acoperite? Capul de pod spe- 
riat de o brigadă de cavalerie inamică cu 2 batalioane şi 2 ba- 
terii, perde jumătate din cele 2 batalioane dislocate în acoperire. 
(După aşa dezastre, totuşi Armata III-a a Generalului Aslan, 
raporta la 22 August în sus şi afirma că «situaţia la Turtucaia 
şi Silistra este îmbunătăţită»; iar în darea de seamă raporta 
Marelui Stat Major: Capul de pod Turtucaia atacat de 2 divisii 
bulgare le-a respins cu desăvârşire înscriind o pagină glorioasă 
în îstoria răsboiului nostru (1?). Insă la ora 7.30 inamicul aşa 
respins cu desăvârşire, a luat Staroselo ştergând pagina glo- 
rioasă scrisă în istoria răsboiului nostru de către comandantul 
Armatei III-a şi comandantul capului de pod și scriind în loc 
ruşinea, apărărei şi demna, apreciere pentru comandanţi făcută 
de scriitori bulgari «că Dobrogea nici de femei nu ar fi fost 
aşa de prost apărată, cum a fost de trupe». În darea de seamă 
însă armata mai irăgea, nădejde, sau făcea pe Marele Cartier 
să o tragă, că Staroselo, «rămâne să fie reluat în urmă prin 
contra-atac». Nu ştia Generalul Aslan că aceste contra-atacuri 
nu se dau în urmă, ci imediat până ce inamicul nu se reculege 
şi întăreşte pe posiţia ce a ocupat! Iar telegrama către Marele 
Cartier General şi mai limpede asupra cernelei cu care s'a scris 
pagina glorioasă: «la ora 11 noaptea, producându-se o ruptură 
în frontul de luptă, trupele sectorului sau retras nu destul de 
în ordine», deşi tot armata cu un ceas mai târziu, raporta că 
de la ora 9 p. m. şi până la, 3, a fost linişte complectă (!?). 

Alte exemple de rapoarte inducătoare în eroare Şi consta- 
tatoare de halul în care erau conduse trupele noastre şi starea, 
în care ele erau aduse de comandanții lor superiori: 

La, 23 Noembrie 1916, Armata II General Averescu, ra- 
porta, Marelui Cartier General că: «Va avea, trupele pe stânga 
"Teleajenului, pe care le va retrage în noaptea de 23: Divi- 
sia a 3-a la Văleni, Divisia a 4-a la Măgurele-Podeni, Divisia
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16-a la Bucov, ceia ce va rămânea organizat (1?) din divisia 
12-a, va fi oprit la Bucov lângă div. 16. Iar divisia 22 se va 
retrage pe linia doua la Albeşti. Divisia 23 care are deja o 
brigadă, pe Teleajen pe frontul Rachieri-Darvari, va aduna şi 
restul trupelor tot pe această linie. Divisia 6 se va retrage etc.» 
Acest raport era, o încredințare pentru Marele Cartier General, 
că se ocupa o nouă poziţie şi cu trupe în oarecare ordine, ca- 
pabile a primi însărcinări şi a, le putea executa, Realitatea însă 
era alta, iar raportul armatei II pur şi simplu o inducere în 
eroare; trupele cărora armata, le dase acest ordin, aveau deja. 
în spatele lor pe inamic, iar asupra, celorlalte puncte să raporta 
de armata II-a că: 

La Măgurele, la Mălăeşti, s'a întrerupt comunicaţia, tele- 
fonică aşa că pare că inamicul ar ocupa pentru noaptea asta (?) 
Măgurele. Dacă trupele qe la Podeni se vor îndrepta spre Harşu 
la Bucov atunci comunicaţia spre Urlaţi (?) rămâne deschi- 
să (?)». Ori Podenii erau deja în mâna inamicului. Raportul 
No, 2153 către rege, cu care Generalul Averescu comunica di- 
rect, spunea că generalul Vaitoianu (ajuns general de Corp de 

armată, inspector de armată, Prim Ministru, guvernator Basa- 

rabiei etc.) «crede că va putea, realiza aceste dispoziţii» (adică. 

ocuparea, acestor poziţii ordonate); or, raportul 1012 din 23 

Noembrie 1916 ora 6 p. m. ca şi raportul său No. 1013 aceiaş 

dată, arată în ce fel s'a putut executa, ordinul! Generalul Vai-. 

toianu nici nu ştia de soarta trupelor sale, le lucrase ordinile: 

cu locotenentul Cepleanu (nu avea, încredere în capacitatea şe- 

fului său de Stat Major), nu le comunicase la timp trupelor: 

şi ştersese putina, pe când trupele sale buimăcite de lipsa, de 

ordine şi orientare, se salvau prin fugă, sau se capturau de 
inamic; totuşi armata raporta Marelui Cartier General că «tru-. 
pele ocupă poziţiile ordonate», pe când iată ce raporta divisia 
4-a la 23. XI: «la Tipăreşti a fost luată de inamic secţia de: 
telegrafie şi că di
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-gurele, la Mălăești sa întrerupt comunicaţia telefonică aşa că- 
„Pare că inamicul ar ocupa Măgurele în noaptea aceasta (7). 
In seara de 23. XI, inamicul a atacat ariergarda de la Plopeni 
şi convoiul de trăsuri (în retrageri regula este că trăsurile să 
trimit înainte!). E cert că inamicul a capturat trăsurile dinspre 
«coadă, între care trăsurile cancelariei şi bagaje a postului de 
comandă a divisiei 16-a. Sa, găsit astfel de inamic şi planul şi 
«ordinul de retragere şi direcţiile ce luau trupele noastre! (Ge 
neralul Vaitoianu, dădea ordinile pe câte ? zile înainte şi apoi 
mai lua contact cu ce mai rămânea din corpul său de armată, 
după ce treceau aceste 7 zile!), astfel s'a putut ușor intercepta 
de inamic retragerea trupelor ce nu se scursese», 

La 23. XI, ora 10 noaptea, cu No. 22 Generalul Vaitoianu, 
(cel ce credea că va putea, executa, însărcinarea) raporta Arma- 

tei II-a Generalului Averescu, (cel care asigura pe rege că retra- 
gerea s'a, efectuat în bune condițiuni) : «Trupele care s'au adu- 
nat până acum le-am îndreptat la Podeni-Vechi (era ocupat 

“satul de inamic! A se vedea dosarul judecăţei Colonelilor Lu- 
pescu Ion şi Berindei Gr.) de unde comandantul divisiei, Colo- 
nelul Ghinescu le va conduce la Bucov. Am onoare însă a ra- 
porta că la Tipăreşti telegrafia Div. 4 a fost luată de inamic. 
“Şeful Secţiei cu câţiva, soldaţi au putut scăpa şi mi-au comu- 
nicat telefonie că divisia 4-a probabil (?) va, înainta spre Vă- 
leni deoarece i s'a tăiat (?)! arumul». 

Nu mai încape nici o îndoială că, lipsit de sinceritatea ra- 
“poartelor venite de jos, lipsit de un serviciu de informaţiuni, 
Marele Cartier General nu mai era în putință să conducă, ci 
era el condus de împrejurări şi de inamic. 

“Ordinile de operaţie ce trebuie date sau dispoziţii ce tre- 
buesc luate şi care au la bază o situaţie nereală, neexactă, sunt 
'prejudiciabile operaţiei proiectate, prin faptul că lipsesc ele- 
“mentele pe care un Comandament le crede prezente a participa 
la executare; căci nu e vorba aci de buletinele, comunicate, care
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se dau pentru profani sau public, spre liniştire sau prevenire, 
dar de reuşita planului ce comandamentul suprem sau superior 
îl urmăreşte, de aceia, oricare ar fi situaţia, bună sau rea, ea 
trebui făcută, cunoscut de cătră cei care o constat, Lipsei de 
legături se datoresc toate dezorganizările operative. 

Principiul rămâne veşnic: Ce mult însemnează pentru: un 
şef când are a lua măsuri de apărare sau atac, să ştie ce este la 
inamic! 

O falșă întocmire organică, în ce priveşte scara ierarhică 
a valorilor în caărele ofițereşti, adusese în răsboi anomalii vred- 

nice de remarcat. Acolo unde se afla câte un comandant de va- 
loare, avea, în capul său o autoritate superioară de comanda- 
ment insuficient pregătită a comanda; iar dacă, şi comandantul 
era înconjurat de ajutoare lipsite de caracter, prezumţioase sau, 
incapabile, atunci mersul operaţiunilor era aşa precum s'a, văzut - 
în răsboiul nostru pe unele fronturi. Un exemplu tipic la armata 
I-a, în prima parte a răsboiului. Comandantul armatei, un ge- 
neral inteligent dar lipsit de. practică operativă, totuşi, ar fi 
putut avea calitatea unei conduceri bune a trupelor sale, fiind 

conştiincios şi energic, dacă ajutoarele sale, în prima linie Şeful 
de Stat Major şi toţi ofiţerii de Stat Major ar fi fost la înălţime; 
geful de Stat Major lăsa, latitudine sub-şefului de Stat Major 
din cauză, că bolnav fiind, însă prezent la, serviciu, nu-şi în- 
deplinește cu conştiințiozitate îndatoririle, ci numai le asista 
fiind trecute altuia. Iată exemple menite a documenta de ce am 
avut operaţiuni grele, fără succes, acțiuni rele fără răspun- 

"dere şi fără sancţiuni juste şi cinstite. Cursurile învăţate în 
şcoala, de răsboi, cele de Stat Major cu deosebire, obligau pe 

ofiţerii de Stat Major din Serviciul Comandamentelor, la o ati- 
tudine modestă, cuviincioasă, respectuoasă chiar, faţă de co- 
mandanții de unităţi subordonate, nelăsând niciodată să se crea- 
dă, sau să se vadă de aceştia, că ei dispun şi ordonă, a lor este 

soluția, a lor ştiinţa, iar generalul comandant un figurant a
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cărui onoare de a comanda, le-a, fost lor încredinţată pe temeiul 
titlurilor ce-şi socot atribuite de divinitate (Generalul de bri- 
gadă Lupescu Alex., Șef de Stat Major a Armatei I-a, scria ge- 
neralului de divisie Popovici Ion, comandantul corpului de Olt atrec la situaţia Dvs. generală şi vă voiu da părerea mea Der- 
sonală, inspirată şi de vederile D-lui general comandant>!). Las 
judecăţei cetitorilor, modul cum să proceda sub acest raport de 
către organele de Stat Major la această, armată I-a. 

Generalul de brigadă Lupescu Al. șef de Stat Major, ofiţer 
inteligent dar necomplect în știința operativă cu inamic repre- 
zentat, făcea observaţii personal, generalului de divisie Şi va- 
loros ofițer general Popovici Ioan, fost profesor al său sau al altora la Şcoala de răsboi, rol îndrăsneţ, de la, distanța armatei 
la a frontului unde tunul muşcă la fiecare moment nervii co- 
mandantului! 

Între 9—12 Sept., Armata a IX-a germană sub Falkenhayn 
se prezenta toată pe frontul nostru 1). Ameninţat direct, Gene- 
ralul Popovici arată Armatei I-a situaţia sa grea faţă de supe- 
rioritatea inamicului. 

Iată raport exact, întemeiat pe date sigure, âar luat în 
zeflemea de Armata, I-a. Casul s'a petrecut exact cu grupul Olt, 
care raporta la 10 Sept. 1916 că inamicul debarcă trupe la Să- 
cele şi Grupul cerea ca întărire o brigadă şi retragerea, mai în- 
apoi spre a restrânge frontul care era așa de întins; cerea de- 
asemenea ca Armata, II-a să se lege cu Corpul de Olt şi aceasta 
Da NI 

i) La toate rapoartele ce se făceau de pe front armatei L-a, de grupul Olt, spunându-se ce forța inamice are în faţă, se răspundea că sunt exagerări şi la rândul ei armata I-a comunica grupului Jiu că pe frontul acestui grup şi a celui de Olt, inamicul are numai 3 regimerde, când în realitate erau două Divisii numai în faţa grupului Jiu, cum s'a dovedit în realitate. «La Merişor» — spune armata I-a către corpul | armată (Grupul Olt), — «cele două regimente inamice au fost luate de către Generalul Muică drept două Divisii şi a determinat re- tragerea Divisiei a XLa şi perderea teritoriului câştigate. Documentat, G-ral Dabija în lucrarea sa dovedeşte realitatea. şi exactitatea rapoartelor frontului.
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pentru că între 9—12 Septembrie Armata IX-a, germană sub 
Falkenhayn apăruse toată pe frontul nostru. La aceasta Şeful 
de Stat Major al armatei I-a, General de brigadă Lupescu, răs- 
pundea generalului de divisie Popovici, Comandantul Grupului 
Olc, între altele, următoarele: «nu fortele superioare ale adver- 
sarului, ci dispositivul trupelor Dv. şi deducțiunile exagerate 
asupra forțelor inamicului, sunt causele situației dificile de azi 
a celor două Divisii de la Olt» :). 

Ori, la 12 Septembrie se şi pronunţă atacul violent al ina- 
micului superior în forţe, asupra grupului Olt şi cărui atac, 
acest grup părăsit şi de Marele Cuartier General (respectiv 
armata II-a) și de armata I-a, cu toate eroicele sale sforţări, 
eade victimă aroganţei unui insuficient organ cu menire a ajuta 
succesul trupelor puse la îndemâna sa. 

Or, forţe superioare au fost în adevăr iar dispositivul ce 
i se imputa Generalului Popovici, armata 1-a dase şi repetase 
ordinul către generalul Popovici «că, frontul ocupat de corpul I 
să fie menţinut», şi asta când acest general ceruse armatei voia 
a mai restrânge frontul! Iar când pentru realul motiv de slă- 
biciune şi întindere prea mare de front în vederea, ca. să facă 
față, unui sigur atac din partea inamicului, acelaş Sef de Stat 
Major sub inspiraţia, aceluiag îndrăsneț sub-şef, răspunde de la 
distanță: enu cred» (1?) că ar trebui să retrageţi frontul, ca 
să nu demoralizaţi trupele», ca şi cum o retragere de bună voie 
ar fi o operaţie ce nu sar mai fi executat, când în Franța ase- 
meni operaţii au dat succese armatei franceze, iar la noi neîn- 
găduindu-se cu enu cred» au dat dezastre demoralizatoare în- 
tregei armate. Toată această reproducere era, o şeoală, de per- 
diţie în care şefii de Sat Major, de la, depărtări, făceau teorie 
cu comandanții marilor unități de pe front; Locot. Coloneli, 
dând lecţii de tactică la generali de divisie, foşti profesori ai 

  

1) Generalul Lupescu numai semna, căci alcătuirea ordinului era opera 
Locot. Col. Găvănescu,
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“lor la Școala de Răsboi şi totuşi întrebuinţând termeni meschini, 
adică dacă iese rău «povaţa» era o simplă părere, de ieşea bine 
povaţa fusese ordin; de aceia abundă termeni ca, «vă propun», 
«cred», <în principiu când», «personal cred», «Vă dau și părerea 
rea personală», «nu cred că ar trebui», ete,, ete. 

Insă la armata I-a era un sistem de a se desconsidera 
comandamentele în subordine şi în mod abusiv să, lipseau de 
modestie cei chemaţi a fi lucrători pe lângă comandamentul 
armatei, iar nu poruncitori. Incă un exemplu: Şeful de Stat 
Major al armatei, general de brigadă Lupescu Alex., aflat la 
Craiova, răspunde generalului de divisie Popovici de pe front, 
răspunsător cu gradul şi onoarea sa de operaţiunile ce conduce, 
că «după o scurtă vedere aruncată asupra actelor trimise (era 
o plângere pentru greșeli grave săvârşite de comandanţi în sub- 
ordine, adresată de generalul Popovici armatei I-a), el nu gă- 
seşte atât de vinovat nici pe unul nici pe celalalt şi că până să 
decidă comandantul armatei căruia îi va supune casul să fie 
lăsați în pace (?) căci dintre toţi şefii ce aveţi acolo, sunt 
singurii cu care mai puteți face ceva»!? (Şi acolo erau 5 bri- 
gade cu comanâanţii lor! Şi nu generalul Popovici întocmise 
ordinea de bătae a cărei calitate armata I-a, să, vede că, o cu- 
noştea precis, dar nu aviza nici asupra mișcărei în această ordi- 
ne de bătate, la grupul Olt: Divisia 13 până la 10 Sept. coman- 
dată de generalul Oprescu, comandantul brig. 1 Călăraşi, de la 
10 Sept., comandată de generalul Sănătescu. Şeful de Stat major 
Colonelu! Vlădescu I., bolnav. Colonelul Olteanu Marcel nou şi 
neiniţiat în serviciu, aşa că generalul Popovici le făcea serviciul 
lor, el însuși luase la 3 Sept. comanda, Corpului. 

MARȘURI, STAȚIONĂRI. 

Aviația şi artileria inamică sunt cele mai periculoase vrăj- 
mașe a marșurilor și staționărei. Dugmanul aviaţiei şi artileriei
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este întunericul, deci să recomandă ca marşurile şi instalarea. 
în staţionare să se execute noaptea; aceste operaţiuni au in- 
conveniente: orientare grea, nesiguranţă, oboseală, încetineală. 
Când să execut ziua trebui a se face mișcări şi staţionări ne- 
regulute, repartizându-se forţele în mai multe coloane şi se vor 
concentra apoi repede pentru a, le grupa în timpul nopţei pentru 
ordinea de bătaie. Pentru unităţile mari se va evita marșurile 
metodice, separându-se infanteria, de cavalerie şi artilerie, de . 
trenuri şi convoiuri. Să constituesc coloane de mărime mijlocie 
şi neegale. Să împinge infanteria în direcţia voită şi apoi să 
trimite s'o ajungă trupele călări. Unele unităţi vor merge di- 
mineața, altele seara. Se vor utiliza la mers văile mari, mai 
ales cele ce au ceaţă în timpul zilei sau seara. Să se întrebuin- 
teze căile ferate făcând îmbarcările şi debarcările noaptea, gă- 
rile acestea fiind prevăzute cu artilerie antiaeriană. Coloanele 
pot fi puse la adăpost în timpul mersului întrebuinţând artile- 
ria automobilă anteaeriană mişcată din posiție în posiţie, sau 
prin aviația amică. Staţionările de asemenea pot fi protejate 
de aviaţie. Să se evite luminile noaptea în bivuacuri şi canto- 
namente. Bivuacurile să nu se aşeze lângă comunicațiile prin- 
cipale, să se aşeze pe pante umbroase, în păduri sau în locuri 
cu plantaţii. A se evita dimineaţa fumurile şi coloane ce merg 
la apă. In timpul zilei să se ridice pânza corturilor căci să dis- 
tinge pe pământ sau iarbă. Să se facă şanţuri în apropiere pen- 
tru adăpostit oamenii la sosirea aeroplanelor. Să se ia măsuri 
de anunţat trupa la apropierea aeroplanelor, prin cornişti, clo- 
pote, fluere. Să se evite mişcare multă şi în grupe. Cantona- 
mentul este cel mai preferabil, cu luarea, însă a măsurilor indi- 
cate mai sus. In staţionări mai îndelungate, bordeile camuflate 

sunt cele mai bune. 

Insă aeroplanele putând sbura noaptea tocmai în scopul 
de a împiedica operaţiunile de noapte ale infanteriei, aceasta 

trebui prevăzută cu mijloacele necesare a să apăra. Avioanele
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de bombardament noaptea sbor de la 1500 m. în sus şi deci bom- 
pardarmentul se produce între 1500—2000 m., infanteria trebui 
dotată, cu piese ușoare, cu tunuri mici, fie ținute în o unitate 
(central la divisie şi puse la îndemână infanteriei în casurile 
speciale de răarș noaptea) precum şi cu mitraliere care să poată 
trage asupra avioanelor, mitraliere cu foarte mare iuțeală, de 
tragere, cu aparate de ochire şi calculul elementelor de tragere, 
să fie perfecționate şi simple spre a trage cel puțin 1400-1500 
cartuşe pe minut, cu gloanţe de 11—13 m. m. pentru a putea 
pătrunde blindajul avionului, mitralierele având corector pre- 
cis, automat, piesa aşezată pe un afet pentru a se lua uşor şi 
imediat linia de ochire, Deci dotarea, infanteriei cu o secţie 
anteaieriană, atașată fie la compania de mitraliere a batalio- 
nului, sau centrală la, divisie şi detaşabilă la nevoie unitățilo: 
ce se mize noaptea, 

Să recomandă mai bine o viteză mai mare în marșuri spre a se ajunge mai repede la etapă, de cât viteză mică şi opriri dese care moleşese şi obosesc, întârzie sosirea, repausului ; trebui 
făcute toate acestea, cunoscute trupelor, ca ele însăși să vadă 
foloasele unui marș cât mai apropiat celui de zi. Să pot folosi 
felinare pe capacul raniței a căror lumină să se proiecteze în 
jos asupra, drumului, felinare câte unu de grupă. Coloanele de trăsuri, numai cele strict necesare, fraciionate pe părţi, pot 
urma la, distanţă trupa, avână acelaş procedeu de luminat 
drumul. 

Situaţiile iniţiale sau de adunarea unităților, trebuesc ast- 
fel alese şi indicate trupelor, ca să, le poată în timp şi sigur 
atinge. Datoria comandamentelor care le ordonă este să calculeze 
datele necesare care pot intra în executarea lor sigură, ţinân- 
du-se seama că iuţeala marșului când o trupă a şi luptat şi este 
şi demoralizată, nu mai poate fi cea, normală şi nici forţată,
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căci se transformă, în desordine 1) ; iar pentru trupe și şefii lor 

direcți, datoria lor este a le executa înlăturând piedicile, asi- 

gurând ordinea. marșului şi luând toate măsurile pentru asigu- 

rat trupa de panică. Sunt în corpurile de trupă câte o unitate şi 

chiar între marile unităţi, care își păstrează intactă, disciplina 

şi care pot fi folosite în păstrarea ordinei în coloane şi chiar 

pe frontul de luptă. Comandantul le poate utiliza în acest scop 2). 

Slăbiciunea comandamentelor este în cele mai multe cazuri oti- 

gina desordinilor care să produc la trupe, căci nu numai gre- 

şitele şi relele dispoziţiuni ce ele iau, dar şi lipsa de energie de 

care dau dovadă atunci când .cer executarea lor, trupele simt 

prin şefii lor, incapacitatea şi moliciunea comandanților supe- 

riori şi a organelor lor ajutătoare. Acolo unde să vede deso»- 

dinea, de se va cerceta cauza, care a produs-o o va găsi în reaua 

întocmire, în lipsa de autoritate şi de calitate conducătoare, a 

comandamentelor *). | 

69/77 infant. să fie în lonăşeşti, cel mai târziu la ora 3 noaptea. de şi schim- 
barea de pe front a acestui regt. sa făcut şi terminat de cavalerie, abea la ora 

11.30 noaptea. De la front spre punctul de trecere către direcţia cea mai scurtă, 

Hanul lui Cincu, erau 12 Kil., iar de aci la lonășeşti alți 12 Kil, deci cel 
puţin 8 ore de marş, fără nici un repaos, schimbarea fusese destul marş, apol 

o ploae torențială. Nu întâia oară, datele din ordinile de operaţie ale acestei 

divisii sufereau de lipsuri, confuzii, sau erau greşit calculate. Sectoare indicate 

ca find coprinse între cote mai multe cu acelaş număr, puncte cardinale est în 

loc de vest, Reg. 53/65 e adus şi el de ja Umbrărești până la Dobrineşti, printr'un 

marş forțat fără obiectiv şi a doua zi s'a trimis, iar înapoi. 

2) În campania din Bulgaria din 1913 o astfel de niisiune am dat com-'- 

paniei a 4-a din reg. 3 Dâmb. 22 în marşurile de înapoierea în ţară, până la 

garnizoana regimentului şi prin aşa măsură, acest regiment n'a putut fi conta- 

minat de holeră. In luptele de la Jiu, artileriştii regimentului brav 21, mențineau 

buna ordine a trupelor infanteriei din linia I-a, atunci când oscilau spre de- 

zordine. 

3) In prima parte a răsboiului, unitățile -scăpau din mâna şefilor slabi şi a 

comandamentelor ce nu insuflau încredere sau energie. "Trupele fugiau de patru- 
lete inamice, chiar divisiile erau coprinse de teama acestor patrule. Comandantul 
corpului III de armată, genera! Vaitaianu, o spune printr'un raport de la 24 

Noemvrie 1916 «Frontul divisiei 16-a către Podeni (Vechi)-Bălteşti atacat (?) 

de numeroase patrule, sileşte la cedarea terenului?. Nici la 24 Nozinvrie nu se
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Sunt multe cerinți ale răsboiului care trebuesc îaplinite, una din cele mai însemnate este păstrarea trupei în condițiuni de a putea lupta în orce moment şi sunt multe cause care con- tribuesc la neîmplinirea acestei cerinţe și sunt destule ocasiuni 
când s'au constatat aceasta, 

In operaţiunile din munți trupele care veneau să întărească. 
pe acele care luptau nu erau, cel puţin relativ, odihnite aşa că. intrau în luptă în foarte rele condițiuni şi dădeau proaste resul- 
ate. Din aceste trupe inamicul recruta, capturile sale, prisonierii 
numeroși ce a făcut rămași pe loc pe urma, trupelor când înce- 
peau retragerile, prin sate sau păduri, până ce erau depăşiţi 
de inamic, care-i captura. 

Oboseala trupelor le făcea incapabile de luptă şi foarte 
greu de ţinut în mână de şefi. S'a lăsat de multeori pe front 
până la complecta extenuare, unităţi întregi, așa că slăbită 
puterea de resistenţă a oamenilor, aceştia nu mai erau capabili 
de nici o sforţare şi se lăsau rămași în urmă spre a-i aduna - inamicul. 

In luptele de la Mărăşeşti s'a dovedit că trupele au fost 
foarte obosite din causa lucrărilor, de şi nevoia de a se lucra 
a fost destul de mare, 

La Mărăşeşti, deasemenea, infanteria divisiei a 5-a a fost 

  

aveau unităţile constituite cam dat ordin Tv. 16 ca cu toate forțele care s'a adunat (?) să facă rezistenţă pas cu jpas>. Corpul II de armată însă printr'un raport făcut armatei, arată în ce dezordine complectă s'au retras trupele Cor- „Pului III (Vezi raportul Generalului Tănăsescu Cotin în Dosarul Procesului Colonelului Lupescu şi Berindei, Curtea Marţială). Din raportul corpului III de armată rezultă că divisia 6-a opera independent, că erau o serie de deta 

reziste cu îndârjire; aseară trupe inamice au atacat ariergarda de la Plopeni (?) şi convoiul de trăsuri; până în acest moment nu se cunoaşte rezultatul şi situaţia batalionului de ariergardă. E cert (?) că inamicul a capturat trăsurile «dinspre» coada convoiului între care se aflau şi trăsurile de cancelarie şi cartierul divisiei a 16-a», lată icoane de inconştiență şi incapacitate.
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aşa de obosită, că nu sa putut nici apăra; alte unităţi ale ei 

au fost surprinse de inamic la, scăldat, fără efecte. 

De multeori a venit ordine pe front de rotaţie ce se va 

face între cei de la partea, sedentară şi cei aflaţi de la început 

continuu în lupte. Măsura însă nu a fost executată, de cât... 

la încheerea armistițiului când o sumă de ofiţeri ce şi-au făcut 

datoria când pericolul pândea, la fiecare pas, au fost schimbaţi 

prin sedentariști, 

Imposibilitatea de a schimba din când în când trupele din 

linia I-a cu altele proaspete, nu numai că ne-a lipsit de prilejul 

de a le menţine continuu în bună stare de a, lupta fiziceşte ca 

şi moraliceşte, dar ar fi înlăturat convingerea, ce treptat sa 

făcut de trupe că suntem complectamente în inferioritate. 

Puneri în marş obositoare, marșuri în necunoscut, şe- 

deri şi aşteptări în picioare, opriri pentru noapte într'un loc şi 

abea instalaţi sunt trimişi în alt sat rămas înapoi la kilometri, 

ajungere târziu ca a doua zi să se plece de noapte, cu un cuvânt 

desordinea, tocmai ceace am învățat în şcoli să evităm, uza 

fără. sfârşit şi nevoe nervii oamenilor şi micşora puterea com- 

bativă a unităţilor. Starea aceasta a fost aproape cea normală, 

la mai toate trupele ce au operat în Dobrogea, de aceia soarta 

acestei provincii a fost în foarte scurt timp hotărită în favoarea 

inamicului. 

LEGĂTURI.. 

Factorul timp este de cea mai mare însemnătate în orice 

ocazie dar mai ales în răsboi; a sosi la timp, a interveni la timp, 

a trimite la timp, a primi la timp, a ordona la timp, a raporta 

la timp etc., sunt absolutamente cerințe de succes, de reuşită, 

în operaţiuni, dacă există o legătură sigură şi sub toate rapor- 

turile între om, unitate, şef, comandament, spaţiu, loc, acţiune, 

etc. Acestei legături i se poate aplica exact definiţia camara-
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deriei care în nevoe sau pericol, dă tărie omului, şefului, uni- 
tăţei, frontului, adică legătură strânsă a fiecărui om or unde 
este el aşezat. In general atăt legăturile din timp de pace, cât 
şi acele din timp de răsboi, suni folositoare activităței tuturor 
şi operaţiunilor şi toate mijloacele morale, fizice, technice, tre- 
buesc puse în serviciul obținerei resultatului urmărit de insti- 
tuţia militară. Despre aceste mijloace sau măsuri şi despre grija 
şi pesfecționarea, lor pe urma constatărilor din marele răsboi, S'au ocupat toate țările; în ce ne privește s'au arătat şi să arată 
şi aci neajunsurile ce am întâmpinat şi să propune cea ce e 
necesar de îndreptat, modificat, sau complectaț, 

a) Legătura cu ai săi. De drept trebuie început cu legă- 
tura sufletească a luptătorului cu ai săi deacasă: lipsa de ştiri 
deacasă la ofiţeri şi trupă, a fost o cauză de demoralizare; 
la noi, poşta pentru front se poate zice că, nu a existat; nu să 
primia nimic dinapoia frontului, de aceia mulți ofiţeri trime- 
teau soldaţi în orașele lor după ştiri şi scrisori; gradele infe- 
rioare erau cu gândul acasă şi cum sar putea repezi o clipă 
la ai săi ca să afle cum stau, de mai trăesc sau hu, dacă au de 
mâncare, încălzit, ete... grija de ai săi, mai ales când fel de 
fel de ştiri de Ia părțile sedentare sau de pe la bucătării, cir- 
culau în rândurile frontului şi sporeau în proporții şi fantezii; 
din această cauză, în retragere soldaţii treceau sau să abăteau 
pe la casele lor, să debandau căci nu-şi mai puteau ajunge 
Sau găsi unităţile. Această lipsă de ştiri a făcut să prindă orice 
svon rău, grija de cei de acasă să fie mare şi continuă, Negli- 
jența aceasta sau voinţa intenţionată de a rupe legătura fron- 
tului cu casa, n'a împedecat de multe ori realitatea să străbată 
la luptători, întrucât când sa înapoiat, întâmplător, unul de 
acasă a, povestit celor din aceiaşi comună sau vecină cu a sa 
şi adevăruri, dar şi multe neadevăruri. In acelaș timp însă, în 
schimb inamicii noștri primeau regulat scrisori şi fără nici o 
restricţie, de la ai lor. Asupra prizonierilor, răniților sau mor-
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ţilor vrăjmași, sau găsit scrisori primite cu 2—3 zile mai 

înninte de căderea lor, din ţara respectivă. Asupra havarejilor 

căzuţi în luptele de la Jiu, s'au găsit teancuri de scrisori nu- 

merotate, cu serii şi date recente, dovada regularităţei şi rapi- 

dităţei cu care ele se trimeteau şi soseau. In retragerea, noastră, 
în Oltenia, la sosirea divisiei 1/11 în Craiova, sau dat pe sălile 

poştei locale, de saci cu corespondenţă pentru unităţile de pe 
front, saci desfăcuți şi scrisorile aruncate prin săli pe jos, căl- 
cate în picioare... nici nu se poate descrie amărăciunea ce am 
simţit cu toţii în sufletul nostru, de batjocura cu care a fost 
tratată această sfântă legătură, între acei care a doua zi nu 
mai erau sau puteau să nu mai fie în viaţă, duși, lipsiţi de ua 
singur, cel Gin urmă semn de dragoste de la cei şi cu cei lăsaţi 

la vetre. Erau scrisori începând de la, primele zile de mobilizare! 

Să propune: Educarea, populaţiei asupra efectului ce au 
asupra, luptătorilor, ştirile adevărate chiar, exagerate, despre 
întâmplări care exprim suferinţe la casele lor, sau ştiri de mă- 
suri de siguranţă, defecţiuni, care nu trebuesc ştiute de luptă- 
tor. Asupra acestor opriri, funcţionarea cenzurei la unitatea, 

imediat superioară, celei de pe front, poate impedica parvenirea. 

ştirilor de aşa natură. In zona, interioară, la, oficiul poştal local 

al oraşului de reşedinţă, să poate comunica, drumul urmat de 

unitatea — divisia — cu corpul de trupă în care servesc oameni 
din judeţul respectiv şi acolo oficiul îndreaptă corespondenţa 
relativă. Inapoia frontului, la fiecare comandament de divisie, 
un oficiu pentru corespondența, particulară a oamenilor corpu- 

rilor ce-i aparțin, la care oficiu sosesc pachetele pe corpuri şi 

de unde să transmit acestora prin agenţii de legătură, odată 
pe zi, în zilele când n'au avut loc operaţiuni sau a doua zi după 
luptă. Aşa poate pleca spre interior corespondența particulară 

a luptătorilor. Regularitatea expedierei trebui controlată de şefi,
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b) Legături operative. | 
In afară de legătura între baterii cu telefon, cod de sem- 

| nalizare, semnale luminoase ale bateriilor cu observatorul Şi cu 
postul de comandă al grupului, să se facă şi prin fir şi aparat 
special legătura cu batalionul de infanterie deservit. Coman- 
dantul batalionului dispune focul când este nevoe în secto- 
rul său. 

Telefonul; trebui să fie solid, uşor, necomplicat și sensibil, 
prevăzut cu centrală. Centrala să poate improviza servindu-se 
de gloanţe din cartuşe de infanterie, drept fişe; sunt purtative 
şi uşor de construit. Experienţa a dovedit că pentru un regi- 
ment a 3 batalioane şi 3 companii mitraliere, trebui aproxima- 
tiv 28 aparate telefonice, cu 20—25 Kil. cablu şi pilele de re- 
servă necesare. Chiar posturile de observare şi de ascultare ale 
companiilor trebuesc dotate cu astfel de aparate. Locul de unde 
să vorbeşte trebuie complect înăbușit, întrucât sunt aparate de 
ascultare în vecinătatea tranșeelor pe care inamicul le aşează 
nevăzut în pământ. De aceia trebui inspectat adesea terenul 
înaintea tranşeelor. In sectoarele păduroase nu există posibili- 
tatea de legătură de cât telefonul, Grosimea cablului trebui 
să fie mai plin între regiment şi posturile de comandă a uni- 
tăţilor şi mai subțire la posturile de ascultare şi de obser- 
vare. La fiecare post de comandă, de regiment şi de batalion, 
câte o mică centrală simplă, Personalul trebuitor, avându-se 
În vedere numărul normal de posturi, de numărul schimburilor 
la fiecare post telefonic (la posturile de observare şi ascultare, 
sunt însăşi paznicii postului), de numărul telefoniștilor inspec- 
tori de linii; deci la statmajorul regimentului, o secţie: un plo- 
tonier şef secţiei, 1 sergent, 4 soldaţi. La, batalion: 1 caporal, 
4 soldaţi, deci în total 1 Plotonier, 1 sergent, 3 caporali, 16 sol- 
dați, telefonişti. In timp de pace trebuese instruiți un număr 
mai mare de oameni pentru acest serviciu. 'Transportul mate- 
rialului telefonie, pe samare acoperite cu pânză impermiabilă,
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2 cai (acei ai căruţei ce transportă materialul telefonic) pe 
frontul a 2 batalioane. Este absolută nevoe de a se avea linie 
dublă telefonică (zisa traversă) fir neîngropat ca, să se asigure 
legătura în caz de tăierea unei linii prin bombardament sau 
gloanțe. Este în interesul traiului oamenilor şi al bunului mers 
a operaţiilor legarea, prin telefon postul de ajutor al regimen- 
tului de cel administrativ (pentru chestiuni de hrană, efecte, 

unelte, muniţiuni, animale, etc.). 

c) Semnale şi semnalizare. Semnale prevăzute de regula- 
mente şi improvizate de nevoi, sunt cele mai bune mijloace de 
întrebuințat odată cu telefonul şi atunci când telefonul nu func- 
ţionează, cum sunt numeroasele casuri în răsboi, în zonele bom- 

bardamentelor. Sunt mai multe feluri de semnale, zise de vedere 
de zi, oarbe sau luminoase, acustice, etc. Astfel sunt stegule- 

ţele, care să manevrează după anume cod; sunt felinarele cu per- : 
siene şi din cele simple cu geamuri colorate, (întrebuințându-se 
semne cu ajutorul alfabetului Morse), cartuşe luminoase (ra- 
chete), semnale prin proectile de artilerie trase deasupra tru- 
pei ce trebui vestită, proectile de puşti, asemenea, fumuri de 

culoare convenţională, megafoane (pentru comunicări verbale) 

clopote. Sunt apoi ca mijloace de comunicat: avioanele, baloa- 

nele, călăreţi, motociclişti, cicliști, automobile, agenţi, porumbei. 

Ca mijloace improvizate: 

Pentru legătura artileriei cu infanteria cărei îi este afec- 

tată să poate întrebuința: 

Grămezi de vreascuri uscate, lemne, hârtii, paie, aşezate 

în locuri ferite în sectorul fiecărei companii şi obişnuit în cen- 
trul frontului ei, vizibile de artilerie, aceste grămezi în număr 

de trei distanţate una de alta la 15-20 de paşi, paralel cu frontul 
şi care se vor aprinde în felul următor: pentru tragere de baraj, 

să vor aprinde câte trele odată; focurile se vor stânge imediat 

ce barajul s'a deslănţuit; pentru lungirea tragerei se aprinde - 

grămada din mijloc; pentru scurtarea tragerei să aprind cele:



472 GENERAL 1. ANASTASIU 

dela ambele mărgini; dacă trebui iar baraj, să aprind câte trele. 
Semnalizarea cu felinare sticlă colorată: verde, roş, al- 

bastru. 

Prăjini cu steguleţele colorate ca şi felinarele şi care se 
ridic la nevoe. Roşu cere baraj, verde lungire, albastru scur- 
tarea tragerei. Pentru folosirea, acestor mijloace să impune: 
perfecta şi repedea sezizare a felului pericolului ce amenință 
intanteria şi imediat anunțarea, artileriei; cunoștință şi răs- 
pundere din partea celui care cere artileriei serviciu; cunoa- 
șterea cu precizie a codului convenit între infanterie şi artilerie; 
cadranul de ochire riguros corespunzând poziției, cunoaşterea 
locurilor unde sunt așezate semnalele; observatori de artilerie 
în tranșeia companiei; satisfacerea imediată şi sub răspundere 
a cererei făcută de infanterie. 

Condiţiuni. Semnalele trebui văzute de observatori şi de 
postul de veghe al bateriei, bine orientați spre a cunoaşte sec- 
torul conipaniei, ziua şi noaptea, unde să, cere baraj. Pentru 
aceasta comandanții de baterii vor instala câte un post de su- 
praveghere a barajelor generale. Bateriile ce deservesc un ba- 
talion vor avea la companie observatorul din tranșee, iar la cea- 
altă companie observatorul dat de companie. Posturile prevă- 
zute cu cadrane de orientare, aşezate în linia I-a împărţite în 
sectoare şi cadran a cărui laturi prelungite ar determina flancu- 
rile barajelor normale, cu etichete indicând numărul barajului 
general şi a barajelor normale coprinse în el. 

Legătura infanteriei cu artileria: a) în marş, ca să inter- 
vină imediat însă arătându-i, indicându-i momentul și locul pre- 
cis şi felul intervenirei (baraj, ete.). Sub răspundere, deslăn- 
țuirea barajului să fie făcută după cererea directă a coman- 
Santului de companie fără a mai cere aprobare, căci riscă în- 
târzierea. Observatorii artileriei din tranșee sunt acei cărora, 
li se aaresează celelalte cereri: posturi de comandă, cuiburi de 
“mitraliere, nod de comunicaţie, coloane în mişcare, artileria ina-
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mică, etc. b) în stabilizare, mijloacele: telefonul cu fir neîn- 

gropat, sistem linii duble cu traverse, observatori de artilerie: 

în tranșeele infanteriei, rachete luminoase (inf. din tranșee un 

post de transmisiune, bateria afectată, un post de recepţie). 

Artileria posedă pentru aceasta un aparat format din un stâlp: 

de lemn cu o placă sferică, din a cărei centru se dirijează 4 

liniuţe de viză în orice direcţiune, servit acest aparat de un. 

gradat inteligent şi bine dresat care veghiază zona, din faţa sa, 

Agenţi de legătură, dublaţi aşezaţi în releu, distanţe mici, pen- 

îru alte obiecte (un baraj) oameni deştepţi şi curajoşi. Fanioane 

(semnalizare) mai greu fiind vizibile, semnalizare cu proectoare- 

(adăpostite într'un beton armat), avionul, porumbei călători, 

tuburi acustice, balonul captiv, ete. 

Trebuese organizate plotoane de legătură cu instrucţie 

specială, care să le facă în adevăr de folos în toate împrejură- 

rile câmpului de luptă. 

«Detaşamentele de legătură, totdeauna băgate sub nasul 
oamenilor pe timpul marșurilor, străluceau prin absenţa lor pe 
timpul luptei şi eram reduşi să facem comunicările detaşând 
oameni din front, sistem foarte puţin practic». 

Numeroase sunt cazurile când în răsboiul dus de noi, au 
lipsit aceste legături, în toate sensurile şi în adâncime şi în seus. 
lateral şi între comandamente şi între unitățile vecine. Dar le- 
găturile cu orice preţ trebuesc făcute, întru cât nici Comanda- 
mentele nici trupele nu pot rămânea un moment fără legătură: 
în toate sensurile și în tot timpul. Comandamentele rămase izo- 
late de trupele lor şi acestea rămase nelegate între ele, rămân 
fără scop şi fără posibilitate de a opera. Imposibilitatea de a: 
sta fără legătură, este o chestiune de onoare şi impune să o facă 
dela sine acel ce poate. Legăturile acestea dintre şefi şi trupe 
au şi scopul de a ști în tot momentul capacitatea de luptă a 
acestor trupe, spre a se cunoaşte dacă se poate conta, pe ele. Din 
două exemple ce cunoaştem documentat, să poate deduce şi:
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constata funestele resultate ce au dat neglijarea acestei absolute 
datorii de comandament: 

1) Comandantul grupului Jiu ordonă pentru ziua de 30 
Aug. 1916 un atac asupra inamicului, el indică obiectivele celor 
două grupe operative, generalului Cocorăscu să atace de front, 
“Col. Anastasiu să atace în flanc pe inamic presupus în poziţie 
cu stânga la nord spre Nagybar, iar cu dreapta. spre Pietrosu, 
La sud coloana care ataca Ge flanc avea de străbătut un teren 
muntos fără comunicaţii şi mergea către flancul cel mai de- 
părtat (cel nord). Intr'un asemenea cas, legătura trebuia să 
fie făcută de Comandantul grupului Jiu, fie în timp fie în spa- 
țiu. Nefăcând-o nici una din coloane nu şi-au putut îndeplini 
misiunea, 

2) Corpul III de Armată, semnat general Arthur Văitoianu, 
raportează în ziua de 24 Noembrie 1916, următoarele Armatei 
II (General Averescu): «Divizia IV-a nu are legătură, telefo- 
nică, s'a trimis trei ofiţeri cu câte o escortă de 20 călăreţi care 
până acum nu au adus nici o ştire». 

Acesta era raportul; faptul real însă era următorul şi el 
zigrăveşte micimea de suflet a acelui ce raporta atribuind Di- 
visiei vina ce avea el; la 24 Noembrie când Generâlul Văitoianu 
arunca asupra Divisiei răspunderea ruperei telefonice, Divisia 
era capturată de inamic. Comandantul Divisiei a 4-a a pus în 
cunoştinţă pe generalul Văitoianu, comandantul corpului de 
armată, de grava situaţie a Divisiei sale şi a cerut aprobarea 
spre a-și retrage trupele mai înainte de a fi prea târziu. Gene- 
ralul Văitoianu nu i-a aprobat iar mai apoi, cum se vede mai 
“sus, a rupt el însuși legătura cu această Divisie plecând dela 
postul de comandă cu telefon cu tot. Iată ce spune inamicul des- 
pre situaţia acestei Divisii şi care dă dreptate Colonelului Lau- 
“pescu, Comandantul ei: «Divisia J-a română care după toate 
probabilitățile din cauza necunoştinței de situația generală crea- 
tă la sud de Câmwina rămăsese şi la 23 Noembrie încă pe flan-
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cul stâng al corpului Morgen, i se pregăti distrugerea de către 
Divisia ce înainta spre nord de Floreşti şi de către brigada de 
munte ce înainta spre Câmpina. Un marş repede spre valea 
Prahovei, putea tăia retragerea inamicului. Ploeştii era obiecti- 
vul corpului Morgen». Şi aiurea, spune: «două zile mai târziu 1) 
se împlini soarta Divisiei j-a închisă la sud-est de Câmpina la 
poalele munţilor, la vest de Divisia din stânga, cuprinsă din 
spate şi flanc de brigada ce înaintase peste Câmpina, această 
Divisie pierde 130 ofiţeri, 11.000 oameni, 25 mitraliere şi 20 
tunuri. Căderea Diwvisiei J-a marchează sfârşitul luptelor trium- 
fătoare de urmărire spre Ploeşti a corpului Morgen». (Kriegs- 
berichte aus dem Grossen Haupteuartier Broş. 27 (luptele cor- 
pului Morgen dela C.-Lung la Focşani). Rezultatul acestei tra- 
gedii a Divisiei a 4-a a fost că nevinovatul Col. Lupescu ÎI. a 
fost trimis în judecată însă achitat, iar vinovatul general Văi- 
toianu a fost înaintat general de corp de armată, Inspector de 
armată, Ministru, Prim-Ministru, Guvernator al Basarabiei şi 

Senator de drept, ete,, ete. 

SPIONAJUL?) 

Sunt reguli pe care ţările le-au admis prin uz de recipro- 
citate, însă le-au aplicat prin măsuri, după împrejurări şi mai 
aies după cum au judecat fiecare însemnătatea regulei şi efica- 
citatea măsurilor. Aşa, una din reguli a fost aceia a împieai- 
cărei ca dușmanii în luptă cu noi, de ex., să fie ţinuţi în cu- 
noşștinţă de pregătirile intrărei în răsboi, de mişcările trupelor, 
de planurile acţiunilor, de operaţiuni şi chiar de starea morală 
şi materială a populaţiunei. Şi prima. măsură a fost internarea 

1) De 2 zile deci comandantul Corpului de Armată era străin de ce se 
petrece pe frontul său. 

2) A se vedea broşura; Răsboiul secret (spionajul) de General I. 

Anastasiu, :
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în lagăre a străinilor suspecți, duşmănoşi, cu un cuvânt, peri- 
culoşi ca fiind în stare a divulga aceste lucruri pe care noi le 
cuprindem în termenul de «secrete militare». De cine şi cum 
s'a făcut desemnarea acestor persoane periculoase, se cunoaşte; 
dar de sinceritatea lucrărilor, avem dreptul a ne îndoi, cunos- 
când şi conștiinciozitatea personalului, în sarcina, căruia cade 
îndeplinirea, unei aşa, de delicate operaţiuni. Şi ne îndreptățeşte 
la aceasta faptele, căci s'a constatat că nu au existat secrete 
pentru inimicii noştri, cu privire la treburile şi interesele noas- 
tre militare. Că lagărele acestea, de internare n'au cuprins nici 
10% din adevărații suspecți, că lagărele nu au fost bine păzite; 
că mulţi spioni au circulat liberi pretutindeni unde era, oprit, 
au putut să umble din oraş în oraș, au putut să afle şi să trans- 
mită tot ce interesa pe duşmani şi dăuna nouă. Constatarea 
aceasta, a fost generală, de și cei de pe front, în timpul luptelor, 
ca şi cei ce pregăteau intrarea noastră, în răsboi, se credeau asi- 
guraţi înapoia frontului şi în interiorul ţării, prin oameni aleşi 
şi măsuri eficace. 

Din causa neprevederei şi lipsei de măsuri, țara a, fost 
spionată începând din linia frontului, până la cealaltă frontieră 
din spatele frontului, 

Culmea a fost descompunerea armatei ruseşti, care înce- 
puse de mult de pe front, şi la Marele Cartier General dispo- 
sițiunile operative se întemeiau pe soliditatea ei gi pe perfecta 
camaraderie de arme dintre dânsa şi noi. 

Fusese, până la răsboiul din urmă, ţinuţi în nişte îngră- 
diri peste care nu pu: am trece, îngrădiri respectate în toate 
răsboaele, sub cuvânt ă sunt drepturi a ginţilor. Aceste drep- 
turi, nu au fost de. 'iințate cu consimţimântul statelor, dar 
toate, la exemplul unuia, le-au călcat. 

Probabil că legiuiri internaţionale, la fel vor prevedea 
şi pe viitor «arepturile ginţilor», ca tot aşa la nevoe să fie 
călcate, pentru că peste drepturile ginţilor stă un drept mai
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mare, acel al apărării vieţei luptătorilor prin orice mijloc, în- 
cepând cu acel al: uciderei luptătorului inamic. Acesta-i răs- 
boiul. Spionajul era considerat ca un act de laşitate, cel mai de- 
gradator pentru un militar, deşi eu nu văd că-i mai mare de 
cât acel de a omori populaţia neluptătoare prin bombe sau 
foame, ori pe luptători prin gazele omoriîtoare ce-i trimite 
duşmanul, atunci când omul luptător, mănâncă sau se odih- 
neşte. - 

Prin urmare, răsboiul viitor, ca şi cel acum trecut, cere 
drepturile sale, care nu-i pot fi refuzate de pregătirea timpului 
de pace, ori câtă repulsiune am avea, bună oară, pentru a face 
și şcoli de spionaj, fabrici de bromuri de benzil, de xilil, de bro- 
macetone, ete., etc., pentru ucis în timpul repauzului şi chiar 
în timpul luptei, pe acei pe care nu-i putem atinge cu glonţ sau 
cu obuz. 

Vom pune dar în cunoştinţă aceste observări, asupra răs- 
boiului trecut, în eseace ne priveşte, spre a fi avute în . Vedere 
pentru viitor. ; 

S'au tolerat evrei prin satele vecine frontului, când am avut 
destule dovezi de reaua lor voință, faţă. de noi şi de ţara noa- 
stră şi de legătura, lor de interese cu inamicul. Chiar unele 
unităţi şi trupe, servicii, erau tolerante, nepăsătoare, faţă, de 
elementele dubioase, de prin locurile unde staționau trupe, fie 
în trecere, fie în refacere, fie mergând către front, 

In satul Bujor o mulțime de evrei. Colonelul rus Haclevski 
mi s'a plâns că între aceşti evrei mișună spioni în spatele fron- 
tului şi pe front și autorităţile îi tolerează în sate în loc de a-i 
evacua, 

Este fapt precis constatat că, în spatele frontului, în zo- 
nele de refacere, în centrele politice, au mişunat spionii, cari 
şi-au desvoltat activitatea sub toate formele şi aspectele, fără 
să fi atras atenţia, cuiva, deoarece, fie că aceştia operau cu 

12
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toată discreţia şi precauţiunea, sau nu se luau măsuri sufi- 

ciente a se paraliza acţiunea lor. 

In spatele armatei nu se făcea nimic, sau se dădea impre- 

sia că nu se face nimic, întrucât: nu se curăţau zonele ocupate 

de trupe, din timp, de suspecți şi spioni. Şcolile şi centrele de 
instrucţie, nu se aşezau şi nu se păstrau, în locuri ferite de 
spioni şi agitatori. 

Ruși spioni, lucrând pe contul inamicului sau spioni tra- 
vestiți în ruşi, au ţinut în curent pe inamic, de tot ce făceam 
unde sunt depositele noastre şi care ne este disposiția, sufle- 
tească, 

Inamicul fiind încunoştiinţat de pregătirile ofensivei noa- 
stre din Iulie 1917, a parat, aducând reserve şi artilerie grea, 
în acel sector. | 

Casurile de spionaj şi de trădare s'ar fi redus sau supri- 
mat în total, dacă în 1915, era decretată starea de asediu. 

Numeroși prisonieri ruşi «făcuţi scăpaţi» dela inamic, nu 
erau decât spioni şi purtători de cuvânt, în rândurile armatei 
rusești. Ei treceau numai pela noi, când veneau dela inamic, 
pentru a. vedea, ce se petrece la noi, ei ştiind bine că noi le des- 
chideam portița uşor. 

La Galaţi funcţiona biuroul de spionaj şi legătura cu co- 
mandamentul german, prin care se angajau spioni, li se făcea 
școală și pregătire, li se înlesneau trecerea prin linii, dintr'o 
parte în alta, după reguli şi instrucţii adoptate dinainte. Ase- 
menea școli, au fost înfiinţate şi în regiunile căzute în mâna 
inamicului. 

A. CAUSE CARE PROVOC COMPROMITEREA 
OPERAȚIUNILOR IN RĂSBOI. 

a) Opinia publică. 

Ostaşul trebue să „găsească în naţiune, în societate, toată 
tăria sufletească care să-i sprijine apostolatul său şi lucrul
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pentru patrie. Societatea și toţi membrii ei trebue să se pătrun- 
-dă că disputele din sînul ei, dintre dânşii, trebue să se opreas- 
că la marginea de unde încep interesele patriei. A trece peste 
această margine este a arunca sămânţa, neîncrederei în drep- 
tatea causei armatei, care nu trebue să aibă nici o bănuială 
că, poate fi îndreptată de cât asupra dușmanilor țărei. Nu este 
«deajuns numai ca la începutul unui răsboi să se cadă de acord 
asupra vrăjmaşului; acest acord trebue stabilit de mai înainte, 
pentru că nu trebuie uitat că răsboiul se face de naţiune şi la 
declararea lui numărul celor ce vin în casarmă din mijlocul 
națiunei este covârșitor. O națiune care este gata a-şi porni ar- 
mata asupra vrăjmaşului, lucrează contra isbândei dacă. atunci 
când se cere unitate de gândire şi de putere, pune în discuţie 
argumente pro şi contra, în causă; este o mare greşală să facă 
aceasta şi pe timpul răsboiului chiar şi atunci când soarta ar- 
melor ne poate fi nefavorabilă, căci aceasta, sporeşte pierderile 
şi ajută şi grăbeşte căderea. Dacă în timp normal este necesară 
polemica dintre ziare în chestiuni de politică internă, gospodă- 
rie, ce dovedeşte o întrecere a cetăţenilor pentru a, se lucra în 
binele obştesc, în ajunul răsboiului şi pe timpul lui, asemenea, 
polemici cu privire la răsboi sunt crime contra patriei. O aşa, 
situaţiune am avut noi; discuţiuni, alianţe, să mergem cu cu- 
tare, să mergem contra, gazete străine (interne) care erau în- - 
găduite să ne dea lecţii şi indicaţii cu cine să mergem, au fost 
isvor de multe neajunsuri din care armata a tras suferințe: 
casurile de spionaj, de trădare, de delăsare şi desinteres. Oşti- 
rile sunt alcătuite din fii ţării, care trebue să pornească cu en- 
tusiasm în apărarea ei, a drepturilor ei; în acest entusiasm 
luptătorul să găsească alături de dânsul toată suflarea țărei, 
numai așa răsboiul nu va fi mai greu de dus, de cât este el. 
Numai în acest entusiasm şi cu aşa pregătire sufletească, lup- 
tătorul, în ceasurile grele, când este lăsat numai cu conştiinţa 

sa, lucrează cu toată puterea facultăţilor sale pentru reuşită.
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Când totul din om stă în serviciul unei cause, el tinde și atinge 
aceia ce voeşte; aceia ce-i lipseşte, aduce nevrednicie cu tot ce 
ține de dânsa; trădători, delatori, automutilaţi, necinstiţi, iată, 
produsele ei. 

b) Neajunsuri şi lipsuri de ordin moral. 

Să nu se creadă că pe timpul luptelor trec neobservate 
acele delasări sau lipsuri morale față de luptători şi chiar a 
luptătorilor între ei, sau ia, luptătorilor faţă de cei învinşi sau 
față, de populaţia civilă, care amică sau inamică, nu trebue su- 
pusă acelor terori necerute de operaţiuni propriu zis sau de 
succese. Toate acestea intră în aceia ce se chiamă, pregătire su- 
fletească în general, care trebue făcută asupra tuturor, în co- mun, luptători sau neluptători, militari sau civili. 

Chestiunile acestea, merit o desvoltre cu mult mai mare de cât am fost siliți s'o facea aci, unde numai resumăm. Răs- boiul acesta mare, se poate zice că a avut Părţile lui culmi- nante şi cele mai scoborite, în funcţiune de o sumă, de chestiu- ni de ordin moral, începând de la chiar asociația statelor între ele, pentru purtat răsboiul, o parte contra, celeilalte, şi sfâr- 
gind cu cele mai mici amănunte ale luptelor. Un învățământ sta- 
tornic lasă dară şi acest răsboi: acolo unde elementele de na- 
tură a înrâuri în bine asupra moralului trupelor şi comandamen.- 
telor, cum şi asupra populațiunei civile amică sau dușmană, 
sunt mai cu grijă observate, isbânda se capătă mai uşor şi mai 
sigur; acolo unde ele se negiijează, înrâuresc în rău, nereuşita 
este absolut sigură, 

La noi pregătirea sufletească a tuturor, civili, ofiţeri, trupă, 
nu a fost gata, la intrarea noastră în răsboi. In anul 1915, şi 
până la decretarea mobilisărei, numeroase casuri petrecute în ar- 
mată şi în țară, dovedeşte aceasta. Asupra, lor, nu mai dau nici 
o desvoltare; cu toţii cunoaştem întâmplările de spionaj, tră- 
dare, discuţii de ziare, gazete apărând în limba franceză, (Ga-
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zette des Ardennes) ete., ce se trimeteau ofiţerilor, ete. broşuri 

pentru şi contradictorii, ete. | 

După intrarea în răsboi, casuri multe au fost constatate, 
în afară de acele de care aveam cu toţii cunoștinţă,; le enumăr 

aci, ele intră în categoria generală de nepregătire sufletească 

pentru răsboiu, astfel: | p 
Soldaţi şi chiar ofiţeri, chiar pe timpul luptei, se dedau 

la jafuri în Transilvania, părăsind frontul şi desorganisând 
unităţile, pe când inamicul încă nu era respins, deci la post, 

luptând. 

Soldaţi şi chiar ofițeri, cari se mutilau singuri, pentru a 
scăpa de lupte. | 

Soldaţi, care pe timpul marșurilor, spre a-și ușura mer- 
sul, sau în retragere, spre a-şi înlesni fuga, aruncau armele, 
muniții, etc. etc. Iar cei care înadins rămâneau pe urmă, îngro- 
pau armele și cartușele şi apoi intrau în satele lor, pe timpul 
retragerei. | 

Moralul ofițerilor era alterat din causa polemicilor de ziare 
între ele; broşuri, ziare, care preconizau o altă politică de răs- 
boi contrară sentimentului public. 

Soldaţii, obişnuit, nu se purtau bine cu locuitorii; din 
care causă, aceştia erau indiferenți, nu dădeau ajutor, nu ne 
erau sinceri; ba, în multe locuri, din causa jafurilor ruşilor 
şi a batjocorirei femeilor şi fetelor, populația aștepta inamicul, 
ca pe singura ei scăpare. 

Manifestele aruncate de inamic, pe frontul nostru, la Mă- 
răşeşti, a avut efect asupra unor trupe recrutate din regiune, 
ca Regimentul Buzău. 8, Mircea 32, 

A influenţat în rău asupra ofițerilor, alterâns spiritul lor 
de iniţiativă şi de răspundere, abuzul cu luarea comenzilor, la 
numeroşi ofiţeri, numai după indicaţiuni necontrolate sau inâi- 
cațiuni și rapoarte fără greutate, înlocuindu-se cu alţii, care nu . 
“erau prin nimic superiori celorialţi; ei nu au putut de cât să
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repete greşelile celor dintâi, pe când ceilalţi, prin experiența 
dobândită, nu le-ar mai fi făcut a două oară. 

Ofiţeri dominați de spiritul de egoism şi de exagerare a 
faptelor, săvârşite de dânşii şi de tăgăduire a, ce săvârşeau bine 
alţii. 

O măsură uriîtă, prejudiciabilă disciplinei, a fost aceia, ca: 
oamenii, să nu răspundă nici chiar ofiţerilor, din ce corp fac 
parte, sub cuvânt că se împiedică indisereţiile. Au fost ofiţeri: 
ameninţaţi cu palme şi înjuraţi, din această pricină. 

In Dobrogea, după ce sa pătruns infanteria noastră de- 
moralisare, fugea în desordine, numai când auzea că vin bul- 
garii. 

La Mărăşeşti, regimentele recrutate din regiune sau din 
cea vecină, au avut unităţi, care sau predat compiect inami-- 
cului. 

Nu pot să uit ce demoralisare au cuprins trupele Armatei. 
I-a Române, în prima, parte a răsboiului, la auzul căderei Tur- 
tucaiei care în definitiv era un nenorocit episod de răsboi, po- 
Sibii. Deasemenea demoralisator pentru noi, au fost toate con- 
statările ce făceam zi de zi, cu privire la superioritatea mijloa- 
celor dușmanului de a se lupta cu noi: artilerie multă, cu bătae 
mai lungă ca a noastră, artileria, grea. aviaţie, mitraliere nu- 
meroase, legături, tehnică de luptă, etc. etc. 

Toate acestea, neapărat le-am luat de fatalităţi, peste pu-. 
terile noastre a le mai remedia, însă consecințele prea, erau 
dureroase pentru noi, ca să nu aibă efect covârşitor asupra mo-- 
raiului nostru, or cât am fi făcut apel, ofițer şi soldat, la dra- 
gostea, de ţară şi de ai noştri, pentru care luptam. De bună 
seamă că aşa ceva în viitor nu se va mai repeta. 

Oameni, care în retragere părăseau unităţile lor şi rămâ-. 
neau în comunele lor. 

Au fost atât de multe grade inferioare care, căzând pri-. 
zonieri, sau predându-se de bună Voe, au urmat la inamic, ne--
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siliţi şi pe bani, şcoli de spionaj, spre a putea mai bine să-şi 

trădeze ţara şi camarazii. | | 

Autorităţile în drept, nu peste tot s'au purtat bine cu fa- 

miliile celor mobilisaţi, ofiţeri şi soldaţi; nu le-au ajutat, nu 

le-au plătit regulat ajutoarele băneşti, hotărite de legi; le-au re- 

chiziţionat şi ce vite le mai rămăsese; ruşii le-au luat restul, 

ete. etc.; stare rea, pe care luptătorii de pe front au aflat-o fie 

de la cei ce mergeau prin satele lor, sau o deduceau din ceia ce 

auzeau că se petrece aiurea. Aceasta a avut rău efect asupra 

slabului lor moral. | 

c) Efectele Şcoalei. 

Nu putem lăsa prilejul de a afirma că la noi şcoala, bise- 

rica. şi armata nu au fost în trecutul nostru apropiat, în acea, 

unire sufletească atât de necesară, apărărei ţării şi cu atât mai 

rău căci în răsboi armata a coprins în rândurile ei şi pe în- 

văţător, şi pe preot, iar soldaţii luptători sau auxiliari acestora, 

au fost elevii învăţătorilor şi fiii sufleteşti ai preotului, cu toţii 

împreună, au trăit viaţa de pe front şi de tranşee în apărarea 

ţărei; cel puţin pentru viitor, după ce am făcut practica, nevoiei 

unirii din timp de pace a acestor trei factori de succes moral, 

să putem și noi spune ca Moltke: „ram învins eu în răsboi, ci 

şcoala!”, 

La noi, în trecutul apropiat, prea s'a cântat pe coarda unui 

«Moş Teacă» scoasă dintr'un restrâns mediu ofițeresc şi arun- 

cată ridicolului unui public gata să o generalizeze; preotul şi as- 

tăzi serveşte unor nesăbuiţi ca distractiv în cântece şi glume, 

ca şi cum muzele şi spiritul au părăsit pe oamenii cuminţi şi au 

trecut la, cei care nu-şi dau seama de respectul ce trebue purtat 

celui care îndeplineşte o sarcină morală şi cerută de însuşi su- 

fletul nostru, cât timp acest suflet este curat şi înțelegător ne- 

voei. Iar starea morală scăzută a învățătorului din pricina, stărei 

materiale miserabilă în care este pus de stat şi lăsat ca să
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a triască şi să formeze buni cetăţeni şi buni ostaşi, plutind în 
lipsuri şi disconsiderare socială, lipsit de higienă pentru el şi 
familia lui, nu va face niciodată din învăţător ca să putem zice 
şi noi ca Moltke, nu noi am biruit, ci şcoala! 

“Când ţara va putea face sacrificiul să unească în acţiune 
pe aceşti trei factori de apostolat: învățătorul, preotul şi ofiţe- 
rul, atunci jumătate din grija ei pentru ziua, de azi şi de mâine 
va fi luată, 

d) Lipsă de demnitate şi de camaraderie. Emblema patriei. 
Este dureros ca să mărturisim lipsa de demnitate a atâtor oameni aşa zii de «bune condiții» care au găsit că pot face ser- vicii de ordonanțe, de îngrijitori de cai, de conductori de tră- suri, de bucătari Chiar, numai ca să nu fie în front, unde viaţa nu le era garantată în deajuns. 
Au fost casuri de sublim devotament din partea, soldaţilor pentru ofițeri, dovedit în pericolele luptelor, după cum au fost şi casuri de indiferenţă condamnabilă de altfel ain partea a altor soldaţi către unii din ofiţeri. Atribuesc lipsa de legătură sufletească pentru aceştia, între unii ofiţeri şi subalterni şi sol- daţi, răului tratament al soldatului din timp de pace, lipsei de legături între ei pe calea serviciului şi a instrucției, lipsei de interes pentru traiul din casarmă din partea ofiţerilor; mutările ofiţerilor foarte dese dintr'un corp în altul şi chiar dintr'o uni- tate în alta; reducerei termenului de serviciu şi grabei puse în instruirea şi formarea omului, sistemului ae recrutare pe loc pentru regimentul local, care nu întrerupe legăturile soldatului cu ai săi şi de casă, spre a se atașa de ofiţeri și gradaţi; pără- sirea bunului obicei de dislocarea corpurilor dintr'o garnizoană în alta. 

O notă destul de nefavorabilă acelor ofiţeri superiori care pe timpul luptelor au stat ambuscaţi sau întrebuințaţi din oficiu înapoia, frontului şi care au avut curajul şi îndrăsneala a face să
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fie daţi la o parte acei ce au înfruntat pericolele Juptelor şi a se 

pune ei în fruntea unităţilor, atunci când răsboiul era pe sfâr- 

şite. Fapta lor rămâne un urît exemplu pentru viitor şi un etern 

sentiment de dispreţ către dânșii in partea celor care au fost 

victime urâcioasei lor procedări. De chestiunea aceasta morală 

este legată şi chestiunea steagurilor corpurilor, care a trăit ne- 

deslegată în acest răsboi; unele steaguri au fost purtate prin 

trăsuri, la coloane şi trenuri, ascunse; unele ţinute de trupe, al- 

tele lăsate în garnizoană; şi peste tot, s'ar putea spune că a 

fost lăsată aceasta la aprecierea fiecăruia, şi de aceia ori nu s'a, 
dat nici o atenţie acestor simbole slăvite şi glorificate în timp de 
pace, ori li s'au dat cea mai nepotrivită întrebuințare. Cine a 
înţeles sensul acestor simbole şi ce înrâurire au ele atunci când 
se cere de la soldat sacrificiul vieţei sale sau actele lui de e- 
roism, va spune hotărît că problema, steagurilor se desleagă, ţi- 
nându-le necontenit în ochii trupelor. Acolo le este locul de 
onoare şi de nevoe. 

e) Lipsuri de tact şi de măsură. 

Dacă în privinţa răsplătirei celor eare lucrau bine şi con- 
ştiincios la împlinirea datoriei, sunt destule dovezi de nedrep- 

tăţi săvârşite, la fel sunt numeroase dovezi de nesancţionarea 
faptelor de neîmplinirea datoriei, care a pricinuit nedumeriri în 
masa, ofiţerimei noastre: 

La, 9 Septembrie 1916, la Olt, se intreprinde o recunoaştere 
ofensivă la Orlatu, de către şi din ordinul Generalului Casiriş, 
comandantul Diviziei 23. Recunoaşterea, este făcută de Regi- 
mentul Vâlcea No. 2 din Brigada Mixtă, a cărei comandant, 
Colonelul Moşoiu, o conduce așa de prost, fără nici un plan, îm- 
pingând tot regimentul fără un dispozitiv de tatonament, așa 
că recunoașterea, se transformă, într'o gravă înfrângere, pier- 
zându-se 12 ofiţeri şi 500 trupă. Generalul Castriş a cerut darea 

în judecată a Colonelului Moşoiu şi a comandantului Regimen-
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tului Vâlcea. Corpul 1 Armată la rândul său, a cerut darea în 
judecată şi a Generalului Castriş, pentrucă având ordin cate- 
gorie a nu intreprinde nimic de acest fel, fără aprobarea cor- 
pului de armată (iarăşi lipsă e Giscernământ din partea aces- 
tui comandament) s'a abătut dela Ordin. Armata, I-a a cocoloşit 
afacerea şi eroii pierzători de vieţi de oameni şi-au continuat 
opera la fel şi în operaţiile următoare: 

Se naşte întrebarea: a avut vină sau nu comandantul di- 
visiei că, a ordonat recunoaşterea ? 

Chestiune discutabilă, la care intervine factorul nevoe, îni- 

țiativă, răspundere. Este vinovat comandantul brigadei pentru 
procedarea sa? De sigur că este vinovat, întrucât executarea or- 
dinului îl privea, căci îşi luase sarcina, executărei şi deci şi răs- 
punderea. Era vinovat comandantul regimentului de resultat? 
Nu, fiindcă sarcina execuţiei, planul și procedarea şi le luase 
comandantul brigadei Colonelul Moşoiu. Vina corpului de Ar- 
mată? Intâi, nu a cerut divisiei explicaţia nevoei operaţiunei ce. 
ordonase; al doilea, desigur că dacă resultatul recunoaşterei ar 
fi fost satisfăcător, corpul de armată ar fi tras folos din recu- 
noaștere și ar fi dojenit pe comandantul divisiei că sa abătut 
de la ordinul ce-l lipsea de iniţiativă; al treilea, avea, vină, că 
supunându-i-se a resolva o chestiune gravă de comandament, 
ce cerea o soluţiune întrun fel, nu a resolvat-o şi a lăsat-o sus- 
pendată în detrimentul disciplinei şi al moralei care cereau o: 
sancţiune pe urma pierderilor grave suferite în ofițeri şi trupă, 

Armata I-a dacă nu ar fi fost sesizată, de această plângere, 
nici nu ar fi știut că la 9 Septembrie se executase o aşa acțiune 
pe frontul ei şi cu așa resultat; ea nu a cunoscut nici la 12 Sep- 
tembrie situaţia trupelor dela Olt. Şi, în loc ca soluţia, în casul 
Castriș-Moşoiu să o dea comandantul Armatei, şeful său de 
statmajor, General de brigadă, după o scurtă vedere aruncată a-- 
supra actelor trimise, răspunde generalului de divizie de pe 
front, de la fața locului, că «el nu găseşte atât de vinovat nici
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pe unul nici pe celălalt şi că până va decide comandantul Ar-- 

matei căruia va supune casul, să fie lăsaţi în pace, că dintre toţi. 

şefii ce aveţi acolo sunt singurii cu care mai puteţi face ceva!>.... 

(Şi acolo erau 5 brigade sau peste 12 regimente!), 

£) Nevoile imediate ale luptătorilor. 

Pentru obţinerea unui succes în operaţiuni, trebue să existe 

o strânsă legătură între ordinul dat şi care identifică persoana, 

” ideia, şi judecata asupra posibilităţilor executărei lui şi între: 

executor care are datoria să ţină pregătite şi în cele mai bune 

condiţii şi la orice moment, mijloacele de a, executa ordinul. 

operativ în spiritul şi cu scopul reușitei, putând el însuşi fi 

sigur de capacitatea şi chiar de posibilitatea sacrificiului din. 

partea celor ce vor fi puşi la executare, Iată pentru ce se cere 

ca, elementul executor să fie în stare a-şi face pe deplin datoria. 

In răsboi, când totul este subordonat intereselor armatei, buna. 

stare a luptătorilor depinde de şefi şi de serviciile auxiliare 

conducerei; armata foloseşte tot de pe teritoriul unde operează 

şi de cea mai mare parte acelor destinate populaţiei dinapoi. 

Armata germană în răsboi împărțea rechiziţiile şi produsele 

teritoriului inamice ocupat, deopotrivă între armata de opera-- 

țiuni şi patrie căreia, îi trimitea regulat partea ei. Serviciile- 

auxiliare comandamentelor şi cele speciale, în binele izbândei 

armatei, de a cărei interese trebuie să se ocupe, au datoria a. 

veghea, la îndestularea, în cea mai mare măsură, a nevoilor ope-- 

rative, om, animal şi material, a strângerei și depozitărei tutu- 

ror materialelor, a distribuirei lor la timp şi locul cuvenit, la 

apărarea și substragerea din calea inamicului a depoziteor ce a 

adunat în spatele armatei 1) nerecurgând la, extrema, distrugere. 

1) Pe liniile moarte ale gării Craiova, au rămas numeroase trenuri în-. 

cărcate cu echipament, muniții şi hrană, peste care au dat trupele în retragerea 

lor ; trenurile acestea erau deraiate de mai mult timp şi serviciile dinapoi, nu. 

luase nici o măsură pentru intrarea pe linii şi evacuarea atâtor materiale şi.
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a lor, decât atunci când a utilizat toate mijloacele ca ele să fie îndepărtate de pericolul căderei în mâna, inamicului :). Oricât 
am crește armatele în spirit ofensiv, trebui să ne gândira şi la 
cazurile când neizbânzi, sau chiar nevoi operative, ar cere pără- sirea momentană a unei porţiuni de teritoriu național 2) Și atunci 
să ne gândim la măsuri rânduite din timp de pace, prin care la 
răsboi să reducem, dacă nu cu totul, dar cel puţin în parte, pa- 
Subele ce se produc prin această abandonare de teritoriu. Căci 
trebui bine ştiut pe de o parte, că dacă sunt nevoi de satisfăcut 
în interesul populaţiei care rămâne pe loc, dar pe de altă parte 
sunt şi revoi în interesul operaţiunilor ca inamicului să nu i se 
îmbunătăţească situaţia lăsându-i în drum tot de care are nevoie 
și atunci un echilibru trebui stabilit așa că nici într'un cas ne- 
voile populaţiunei să împieteze asupra nevoilor operative, din 
satisfacerea cărora numai, poate resulta victoria şi la care trebui 
să contribuie şi civil şi militar în măsură echitabilă ș), 

Ori cât sar spune că în răsboi trebui să existe privaţiuni, 
logica. răsboiului nu o admite în cea ce priveşte pe luptători, 
pentru că practica lui a dovedit un rol de căpetenie stomahului, 

  

bogății de care trupele duceau lipsă. La Costeşti, nod de comunicaţii, au rămas inamicului, aproape toate trenurile evacuate dinspre Dunăre (Alezandria-Ro- şiori de Vede-T.-Măgurele). In Oltenia sa ordonat distrugerea produselor : grâu, porumb, etc. pe timpul tetragerei, în loc ca aceste produse să fi fost din timp evacuate după ce sar fi lăsat strictul necesar populaţiei. «Dacă n'aş fi capturat alimente dela Români — spune în memoriile sale Generalui Falken- hayn — n'aș fi avut cu ce hrăni trupele noastre», 
1) Când pe timpul retragerei din prima parte a răsboiului nostru în 1916 se dădea ordin pentru distrugerea prin foc a depozitelor de grâne, porumb, orz, ovăz, fân, etc. populaţia şi însăşi autorităţile se opuneau şi cu drept cuvânt protestau că nu se poate suprima existența populaţiei, oameni şi aninale ; ina- 

micul însă a putut impune forţa ridicând totul pentru nevoile sale, 
2) Aşa a fost cazul cu abandonarea Olteniei, propusă de Generalul Cuk cer, care executată de bună voe, nu avea urmările morale şi materiale a părăsi rei forţate de inamic. 
3) Toate izbânzile din rzsbonele noastra treciure, sunt exemple de nrocedări “analoage : se ardea şi pustia tot în calea inamicului spre a-i îngreuna mișcările 

şi operaţiunile. 

.
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acesta poate mai competinte a scoate victoria, de cât cel mai 
competinte conducător de răsboi. Lipsa hranei, sau insuficienţa. 
ei, sleieşte forţele luptătorului şi-l fac incapabil să ţină. «Suc- 
cesul aparţine celui care va dura mai mult» 1), Aceasta, un co- 
mandament trebui să o ştie şi să, o împiedice 2). Să fim încre- 
Ginţaţi că stomahul nu şi-a pierdut nimic din vechile sale drep- 
turi în răsboi, din contra a câştigat, și el se răsbună nu numai 
în contra acelora ce nu ţin seamă de ele, după cum să întâmplă. 
şi în timp de pace, când suntera obişnuiţi a auzi adesea în ca- 
sarmă cuvintele: mâncare proastă! Hrana oamenilor şi a ani- 
malelor, adăpatul, ţesălatul, în răsboi, să facă obiect în ordi- 
nele de operaţie. Pentru buna îngrijire a cailor infanteriei, a 
se atașa regimentului un detașament de călăreţi. 

Hrana, în ajunul luptelor nu se îmbunătăţea, nu se îm- 
belșuga după ce în celelalte zile nu era îndestulătoare şi era, şi 
prost gătită şi de rea calitate, ceia ce slăbea organismul deja 

slăbit de celelalte privaţiuni şi greutăţi ale răsboiului, aceasta 
face pe om incapabil de muncă în zonele de refacere Şi de re-. 
sistenţă şi disciplină în luptă. La 24 August 1916, 10 zile după 
intrarea în răsboi, un delegat trimes la divisia 9-a ca să trans- 
mită acestei divisii ordinul de a porni să atace în flanc şi spate: 
Turtucaia, iată ce raportează: «ducându-mă să transmit orâi- 
nul, am fost mâhnit când am văzut halul moral, fizic şi mate-- 
rial, în care se găsea, divisia a 9-a nemâncată şi la 40 km. de 
Turtucaia, trupele rupte de oboseală şi nemâncate». 

Trebuie precizat că acelaş tratament a avut şi ofiţerul, 
dar asupra moralului căruia, spre onoarea lui, influența a fost 
nulă sau neînsemnată. In Iarna 1916—41917 până să se trimită. 

1) Memoriile Mareşalului Foch. 

2) Punctul 7 din ordinul de operaţie No. 120 din 14 Octomvrie 1916, a 
comandatului Grupului Jiu, suna astfel: «consider ca lucrând contra isbândei 

acei şefi de corp care nu şi-au pus toată grija în trecut pentru hrana trupei,. 

pe viitor voi lua aspre măsuri contra recidiviştiloz»,
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«linapoi cele ce trebuiau, armata, de pe front a avut multe pier- 
„deri în oameni degeraţi şi înghețaţi. 

Marşurile îndelungate şi lipsa, de furaje, în prima parte a 
„campaniei slăbise aşa de mult caii, că nici la vale nu mai pu- 
teau trage tunuri şi trăsuri, de aceia ocuparea posiţiilor de 

către artilerie se făcea, cu greutate şi se părăseau posiţiile prea 

devreme ca să nu fie prinse de inamic. Multe trăsuri au rămas 

“în mâinile inamicului, ne mai putând urma coloanele. «Chiar 

dela începutul răsboiului aprovizionarea suferă din cauza lipsei 

de vagoane». 

Este drept că exist din timp ae pace regulamente admi- 
nistrative prevăzând reguli şi subsistenţe de tot felul şi for- 
maţiuni pentru satisfacerea în mod ierarhic a nevoilor operu- 
tive. Punerea lor în aplicare însă lasă absolut de dorit, din 
cauza, neperfecţiunei îuncţionărei, a mijloacelor de transport 
necorespunzătoare situaţiei create de avioane şi bombardamen- 

“te. Omul, ofiţer şi trupă, suferă în răsboi, în prima linie de ne- 
regularitatea cu care sunt îndeplinite nevoile lor. 

Depositele din zona interioară să poată fi uşor evacuate, 
-de asemenea şi cele in zona de operație, pentru ca inamicul să 
nu se poată hrăni pe loc. La T. Jiu, Colonelul Anastasiu, voind 
-a lua măsuri să evacueze în interior băncile de bani, directorul 
sucursalei Băncii Naţionale a, refuzat, împreună cu ceilalţi di- 
rectori, spunând că are ordin să rămâe pe loc ca, în cas că ora- 
şul cade, ei să predea inamicului cu chitanță (?) sumele aflate 
în bănci. La cerere s'a prezentat în adevăr un asemenea ordin 
emanat dela Ministerul de Finanţe. Ordonând directorului că 
fiind comandantul trupelor şi teritoriului, eu dispun, directorul 

a, cerut instrucţii dela, Craiova, şi deacolo Pa făcut răspunzător 
“dacă va, călca ordinul Ministerului. Am dat directorului o ca- 
“mionetă sanitară în care am încărcat cassele de bani şi le-am 
evacuat la Craiova, unde probabil că au rămas. Mai târziu
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întâlnind pe director, mi-a, declarat că măsura mea a adus re- 

vocarea ordinului Ministerului de Finanţe, din oficiu. 

In retragere, s'a voit a se evacua bogatul depozit de la 

Segarcea (domeniul Coroanei) ; invocându-se însă ordinul ce 

are ad-torul a rămânea, pe loc, şi a preda inamicului, cu ade- 

verinţă în regulă (?) materialele, Col. Anastasiu nu s'a mai 

amestecat. Şi așa peste tot au rămas pe loc depozite, magazii, 

hambare, pivnițe ete. etc. pline şi care au căzut pradă inami- 

cului care a împărţit prăzile în mod egal cu trupele sale şi cu 

patria, căreia îi trimitea, trenuri întregi cu ce-i trebuia ca să 

suporte răsboiul; pe când trupele noastre duceau lipsă, iar po- 

pulaţia română, ce rămânea, în puterea, inamicului, era despoia- 

tă şi de strictul necesar. 

Dovada lipsei noastre de organizare. 

In gara Craiova erau părăsite de serv. etapelor (Colonel 
Scărlătescu) vre-o trei trenuri încărcate cu efecte militare noi: 
haine, bocanci, provizii, muniţiuni, care de vre-o 3-A zile nu 
puteau fi evacuate, deoarece erau pe linie deraiate vre-o câteva 
vagoane la eşirea, din gară. Colonelul Scărlătescu de şi a stat 
vre-o trei zile în Craiova împreună cu Col, Anastasiu, nu a spus 
nimic acestuia, de trenurile cu efecte, plecând a treia, zi şi 1ă- , 
sând totul baltă, când cu ajutorul trupelor s'ar fi putut evacua. 
tot şi mai ales că trupele duceau mare lipsă, de toate. Un de- 
tașament trimis şi format din trei arme, însoțit de automobile 
blindate ca, să acopere gara în timp ce o companie va deşerta 
gara de efectele din trenuri, a fost întâmpinat de o delegaţie 
de orăşeni în frunte cu Procurorul general, care aşteptau pe 
inamic ca să-i predea orașul (pavoazat cu steaguri albe şi co- 
lorate) a, oprit detaşamentul a mai continua drumul, sub cu- 
vânt că va atrage furia (?) inamicului sau vre-o luptă asupra 

oraşului. Şi astfel a căzut pe mâna, inamicului un colosal nu- 
măr de efecte, pentru ca din ele să poată mai târziu îmbrăca 
patrule ce întrau neoprite între trupele noastre, neputând fi
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cunoscute că. sunt duşmane. De cât să raţioneze inamicul hra- 

na populaţiei, s'o facem noi cu reguli prevăzute din timp de 

pace. Să se dea o importanţă, deosebită ofiţerilor de aprovisio- 

nare şi însărcinărilor lor. Până la motorizare, să se reducă 

greutatea încărcăturei trăsurilor noastre, potrivit puterei cai- 

lor noștri. Să se înfiinţeze convoiuri de transport Gu camioane, 

iar de căruţe să se facă uz în spatele frontului, pe drumurile 

neîmpetrite şi în munţi. 

Pentru ofiţerii de pe front raţia de hrană zilnică aprovi- 

sionată de deposite să fie trimisă pe front odată cu hrana tru- 

pei. Hrana să fie variată. A se evita: sardele, pesmeţi (cazo- 

ni), fasole, lapte condensat. In schimb să fie: ceai, cafea, brân- 

ză, ouă, pâine, fructe, cacao, gocolată, unt, compoturi, zahăr, 

pesmeţi buni, fripturi, vin. 

La, reserve: popotă, hrană caldă, trimisă dinapoi, pe sa- 
mare. Când să; poate, se găteşte la batalion. Sistemul mixt de 
hrană: mâncare caldă gătită, alternând cu mâncare de conserve 
reci (sau încălzite de ofiţeri), conservele variate însă şi să nu 
lipsească fructe care echilibrează în stomah hrana cu conser- 
ve. Surogatele sunt substituirea unor alimente şi care dau o 
hrană inferioară celei pe care o înlocueşte. Astfel, pânea de 
porumb amestecat cu orz, secară ete. este greu de mistuit, să 
întăreşte repede, să sfarmă transportată, nu-i nutritivă ca, grâul, 
Mămăliga e bună cât e caldă, rece se strică (alterează) și e 
greu de transportat. Pesmeţii ar fi mai buni cu puţin zahăr şi 
sare. Conservele cu carne sunt bune numai proaspete și neal- 
terate. Cafea, formată din orz, secară, ovăz prăjite şi râşnite, 
nu e stimulantă și nici tonică. Cafeaua pură (conservă) e bună 
dacă ar avea zahăr mai mult, Ceai, din amestec flori de teri, 
fragi, de soc, nu e ca ceaiul curat care e tonic şi aromatic. Un- 
tura de margarină strică stomahurile slabe, deci mai bine un- 
soare amestecată în proporţie de 1 la 1 unsoare veritabilă. Lap- 
tele condensat, dacă nu cuprinde amestecuri, este bun. Să se
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înfiiinţeze la corpuri postul de ajutor condus de un ofițer de 
intendență având răspunderea ad-ţiei corpului. 

Iar ca practică, cele specificate aci, trebuesc aplicate şi 
în manevrele timpului de pace. 

B. CONSTATĂRI, INVĂȚĂMINTE DIN CONDUCEREA 
OPERAȚIUNILOR 

Inainte de a da în detaliu modul neştiinţific cum s'au con- 
dus operațiunile în răsboiul nostru, să arată generalităţile aşa 
cum am făcut deja acum 14—15 ani, îndată după, terminarea 
răsboiului, sub titlul: învățăminte din răsboi. Ar fi fost de do- 
rit ca marii noştri generali care au condus operațiuni în stil 
mare în răsboiul nostru, să lase învăţăminte pentru urraașii lor 
la comande de mari unități, aşa precum au făcut şi alţi generali 
şi generalişimi din alte armate, care au scris, au criticaț dispogi- 
ţii, au indicat documentat reguli, au stabilit principii pe baze de experienţe şi au dat învăţeminte, ca, experienţa, lor să, servească, 
presentului şi viitorului apropiat. Principiul că tactica să schim- 
bă din timp în timp, este o foarte slabă scuză pentru foştii nog- 
tri mari conducători că n'au nimic de spus şi îndreptăţese pe acei care spun şi critic, cel puţin ca simplu motiv al împăcărei 
conştiinţei lor, că nu pot tăcea asupra greşelelor săvârşite pe care le socotesc ei cause de nesuccese, care afară de moral per- dut, s'au perdut multe vieţi în mod condamnabil şi ruinător pentru apărarea, țărei, 

Dacă în cele ce urmează, unele lucruri sau mai spus, în cursul scrierei de față nu este o scăpare din vedere sau lipsă 
de atenţie; din contră este o afirmare mai mult şi o nevoie de a se mai spune. Principiul de bază este, nu să poate improviza 
nici oameni nici mijloace, în ajunul răsboiului; ci ele trebuese 
prevăzute, pregătite, experimentate cu mult înainte şi numai 
astfel să poate asigura din timp o bună conducere a operaţiu- 

13
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nilor. Ca sub o aruncătură de ochi şi ca o înşirare mai cursivă 

a neajunsurilor şi a provenienţelor, este dat aci mai jos ce 

sa preconisat îndată după încheerea păcei nu de persoana, ce a 

scris, dar de experienţa ce a făcut acel ce a scris, ca o datorie 

şi dare de seamă a împlinirei conştiincioase, a însărcinărei a- 

vute în răsboi:). Operațiunile militare într'un răsboi au un 

centru de coordonare a lor în câmpul strategic spre scopul co- 

mun, care centru este Marele Cuartier general şi altul în câmpul 

tactic a cărui centru este Comandantul Superior frontului cu 

aceaş misiune de indeplinit. Bine înţeles că este o legătură, ab- 

solută, sau trebue să, fie, între operaţiunile din câmpul tactic şi 

cele din câmpul strategic, cele dintăi înlesnesc pe cele dealdoi- 

lea. Aceiaş imperioasă cerinţă a unei neîntrerupte legături de sus 

în jos, trebui păstrată şi în sens lateral între toate unităţile 

unui front de luptă, căci numai astfel efortul poate fi făcut o- 

dată şi mai ales poate fi cu folos. 

Foarte bine organizat a avut inamicul serviciul său de 
recunoașteri, ceia, ce nouă, ne-a lipsit aproape complect. 

Recunoaşteri din partea noastră, nu sau făcut, din causă 

că artileria nu da sprijin din economie de muniţiuni, păstrân- 

du-le pentru ofensiva ce avea, să înceapă. 
In vederea, atacului de a doua zi, recunoaşterile trebuese 

făcute noaptea ce precedă atacul. 

Nu s'a avut o organizare de tragere cu arma, asupra a- 

vioanelor inamice; din care cauză, acestea se lăsau foarte js 

asupra, trupelor, ca să vadă. 

Lipsa de trupe, a împedicat urmărirea inamicului, s'au 

complectarea succesului. 

Trupa, de întărire trimisă Grupului Jiu, chiar în seara ce a 

precedat lupta dela Jiu, era fără arme, fără cartuşe, unităţi 

1) Buletinul Comandamentului 6 Teritorial No. 18 şi celelalte numere din 

anii 1922, 923, etc, la Cluj.
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„alcătuite dintr'un amestec de milițieni aparţinând la două ju- 
-dațe, unii nu ştiau nici să tragă cu arma. 

In gara Tg.-Jiu au fost trimise şi au debarcat în Oct. 1916, 
2 batalioane, unul sub Căpit. Sterescu şi altul sub Căpit. Tă- 
“năsescu. Efectiv 2000 oameni formaţi din diferite regimente. . 
«Le trebuia, încă 1000 de arme pentru complectare, la plecarea, 
din Slatina nu am avut decât 135 arme, iar la. Craiova le-am mai 
„dat 900 spunându-li-se că restul li se va da la Tg-Jiu. N'au 
“cartușe, centiroane şi saci de pesmeţi»,. 

La Slatina în 1916 au fost trimise în ajutor pe timpul 
luptelor, trupe fără arme, fără, curele, fără cartuşiere. Este 
:drept că şi la ruşi au fost unităţi în -care o parte din oameni 
“trăgeau, altă parte aştepta să tragă cu aceleaşi arme, pe rând. 
(Mem. Brusilov). 

Trupele care au luptat la Predeal în retragerea, lor, aveau 
„numeroşi desculți, în Noembrie, ploi şi drumuri în munţi, astea, 
„abea, după 3 luni de răsboi. 

Aşa sa întărit şi frontul Dobrogean. | 
Părţile slabe ale frontului nostru, şi au fost destule, nu | 

“au fost mascate prin acţiuni locale, nici jos la trupe, de infan- 
terie şi artilerie, nici sus, prin avioane, care lipseau. frontului 
“nostru. De altfel comandamentul superior divisiei îi luase aces- 
'teia dreptul de iniţiativă. sub acest raport. | 

Niciodată nu s'a trimis. ajutoare, așa ca să fie capabile 
-a restabili un succes, ori a, scoate un succes, a-l complecta, sau 
“împedica o debandadă. 

Nu a fost dela început instrucțiuni pentru apărarea şi 
serviciul în tranșee, instrucţiunile date de mine Div. XII, în 
Ianuarie 1917, s'au dat altor trupe, abia, prin Iulie. 

Comunicaţiile telefonice, se stric uşor şi nu le: avem când 
„e nevoea mai mare de dânsele; inamicul le interceptau prin 
„aparate speciale.
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Noi nu am putut să ne păzim de incursii, nici să le facem, 

din cauza insuticienţei de muniții la artileria noastră. 

Asemănarea uniformelor noastre, cu acele austro-ungare 

a fost un mare neajuns, căci ae multe ori, se apropia inamicul 

de trupele noastre şi era prea târziu recunoscut; deasemenea. 

patrulele sale, la fel, se strecurau printre cele ale noastre sau 

pe frontul nostru, nebăgate în seamă. 

Chestia necombatanților şi stabilirea acestora pe adevă- 

ratele nevoi ale unităţilor, trebui revăzută şi stabilit strictul ne- 

cesar; numele lor, făcut cunoscut din timp de pace, pe regiment, 

spre a ge cunoaşte de toți. 

Chestia semnului de identitate, trebue revăzută. La foarte: 

raulţi morți nu s'a găsit nici un sean, şi foarte mulţi morţi, 

au rămas neidentificaţi, şi aşa s'au și îngropat. La încheerea 

armistiţiului, am găsit în zona dintre tranşee cadavrul unui 

ofiţer care nu a putut fi identificat, nici de noi, nici de trupele: 

vecine, cari luptase acolo, precedent; lângă el, mai erau corpu- 

rile a vre-o 1—8 soldaţi, la fel cu neputinţă a fi identificaţi. 

| Controlul pe timpul acţiunilor, a morţilor, dispăruţilor,. 

rizonierilor, nu se putea exercita, dovadă numeroasele cazuri, 

chiar cu ofiţerii, în care, nu s'a putut, pentru mulţi, preciza, 

locul dispariţiei, data, împrejurările, felul dispariţiei, adică raort 

şi îngropat de inamic, fugit, prizonier, etc, 

Câinii, în posturile de observaţie, au dat slabe rezultate, 

din cauză că demascau postul, prin lătratul lor, lătrând de multe. 

ori gi la ai noștri; este nemerit, a se ţinea aiurea ziua şi a se 

aduce numai pe timpul nopței, în post, şi a fi legaţi între po- 

sturi, nu la post. 

Răsboiul a dovedit că mijloacele de comunicat cu artile-. 

ria trebuesc înmulţite şi perfecționate, pentru ca atunci când 
unul sau altul din mijloace nu se poate întrebuința să se aibă 
la îndemână imediat altele. 

Cu privire la regularea tragerei au fost multe cazuri în:
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care baza de plecare a datelor necesare, a fost greşită şi trage- 
rea s'a făcut rău. Dacă regularea tragerei plecând de la un ele- 
meut fix pe teren nu a fost exact făcută, preciziunea tragerei 
în mişcarea ofensivă este periclitată şi sunt numeroase cazurile, 
în care din această pricină artileria a tras în propriile trupe. 
De aceia este necesar ca artileria să fie împinsă cât mai înainte 
dela început, pentru a avea cât mai puține mişcări înainte pe 
timpul luptei, adică spre a nu fi nevoie de regulări a tragerei 
prea dese; trebue în acest caz asigurată mai bine poziţia arti- 
lerici, dându-i-se o forţă mai mare, care să poată lua un dispo- 
zitiv mai resfirat înaintea şi pe laturile ei. O bună măsură ar 
fi aceia ca acolo unde pe timpul luptei nu s'a putut face o regu- 
lare precisă, infanteria, luptătoare din fața ei să fie ridicată din 
direcţie cel puţin pe timpul cât artileria aceasta, îşi îndeplineşte 
însărcinarea sa. O infanterie care în luptă se mișcă sub teama 
de lovituri din partea propriei sale artilerii, este lipsită de pu- 
tere a-și îndeplini misiunea, lipsindu-i elementul cel mai indis- 
pensabil înaintării, întrebuințarea focului precis al armei sale, 
când tocmai i se cere cea mai mare precisie în tragere. Este o 

greşală să se mai creadă că acolo unde artileria sa nu i-a putut 

deschide drumul, infanteria, şi-l deschide numai prin înaintare 

semeț asupra inamicului. 

Nevoile operative și mai ales numeroasele feluri de obiec- 

tive de pe câmpul de luptă a impus și o mare variaţie de ca- 

libre la artilerie; dar acest avantaj se pierde dacă, fiecare fel 

de calibru nu este în orice moment disponibil, căci indisponibi- 
litate la caz de nevoe se chiamă, dacă această artilerie stabi- 

lită într'un sector, nu are voe a interveni de cât cu ordinul altui 

comandant dinapoia sectorului, iar nu la cererea celui de la 

faţa locului. In atacurile ce inamicul da la Mărăşeşti în memo- 

rabila luptă din August 1917, lua trupele disponibile de la Suraia 

şi Ciușlea şi le transporta cu automobilele la Mărăşeşti, pe şo- 

seaua Focşani-Mărăşeşti; această şosea însă era în afara bă-
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tăei artileriei în subordine, ceia ce a determinat să cer artile-- 

viei grele din sector disponibilă, să tragă; după 2—3 repetate 

interveniri şi cereri de deslegare la autorităţile superioare de 

care depindea, abia după 40 minute am fost întrebat de corpul 

de armată după prealabila, cerere a Armatei, să spun dacă se 

mai observă (?) în adevăr transporturi pe zisa şosea şi dacă 

mai e nevoe ca artileria grea... să tragă... e drept acuma era. 

prea târziu. Iată pentru ce artileria aşezată într'un sector în- 

treagă şi de toate calibrele, trebue să fie pusă sub ordinele co- 

mandantului sectorului în tot timpul cât nu are de îndeplinit. 

o însărcinare în momentul când se cere intervenirea sa. Ea tre- 

bue de asemenea, să, răspundă cererilor din zonele eventuale ce: 

i sau destinat, pe răspunderea comandantului de sector res- 

pectiv. 
Principiul economiei de muniţiuni preconizat pe unele fron- 

'turi care de altfel se recomandă oricărei arme, ca şi cavaleriei 

în oboseala cailor, nu trebue prefăcut în principiu stabil, de 

cădere tactică, a lega artileria de o anumită, consumaţie de mu-- 

niţii, pentru distrugerea obiectivelor ce i se dă. Aceia, ce trebue 

să i se ceară însă. este ca, să aibă de normă ca într'o ţintă mişcă-- 

toare, pentru rezultate mici se cheltueşte muniţie multă; pentru 

ţintă fixă însă nu trebue ca din muniţie multă să atingi rezul- 

tate neînsemnate. De asemenea la distrugerile care cer artilerie 

grea, numărul de proectile întrebuințabil nu-i legat de mărimea 

calibrului ci de puterea de rezistență, a obiectivului. Se poate 

varia muniţia numai în cazul artileriei, dovedită că este aptă. 

de precizie, dacă alţi factori nu intervin a ”i o face variabilă: 

cele două coşuri ale fabricei de parchete de la Mărăşeşti — 1917 

—- de acelaş ochiu şi de acelaş material au fost doborite cu un 

număr de lovituri şi într'un timp variabil, de la unul la altul, 

de şi totul s'a regulat de un cap de maestru. 

O chestiune de principiu trebue pusă în uz: e vorba de 

răspunderea, alegerei poziţiilor de artilerie, în cadrul întrebuin-
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ţării ei în luptă. Cine răspunde dacă o artilerie cade în mâna 

inamicului? Comandantul unităţei, comandantul artileriei sau 

comandantul trupelor? Chestiunea se desparte în trei: o baterie 

poate cădea în mâna inamicului din incapacitatea, comandantu- 

lui bateriei; ea mai poate cădea, din părăsirea, ei de către infan- 

teria frontului din faţa ei, sau din impunerea ocupării unei po- 

ziţii care nu îndeplinea condiţiunile cerute de tactica armei. 

Oricare ar fi cazul, realitatea, se poate uşor constata şi atunci 

răspunderea se îndreaptă direct asupra celui indicat. Au fost 

comandamente superioare care au ordonat şi impus ocupare de 

poziţii lipsite de comunicaţii înapoia lor, sau cu drumuri im- 

practicabile la, ele, deci înapoia lor pentru cazul retragerilor; 

sau, au ordonat ocupare de poziţii cu obstacole de netrecut în 

spatele lor. Prin urmare alegerea poziţiilor de artilerie trebue 

să fie rezultatul chibzuirei comandantului artileriei depe lângă 

comandamentul direct al trupelor, în compunerea operativă a 

căruia, intră, acea artilerie. Acel comandant va, motiva, de ce arti- 

leria este mai mult sau mai puţin apropiată de front; rămâne 

comandantului trupelor să verifice motivele şi să le pună în 

acord cu destinaţia ce are trupele sale şi cu nevoia chiar a unui 

sacrificiu, în operaţiunea ordonată. Pentru cazul defecţiunei in- 

fanteriei şi au fost şi de acestea, se impune ca pe viitor coman- 

dantul unităţei de care ţine efectiv artileria, în dispozitivul de 

luptă, să ştie că el este acela care răspunde de pierderea arti- 

leriei din spatele său. 

La artilerie posturile de comandă trebuese făcute din pri- 

mul moment cât mai solide, căci odată o artilerie descoperită 

de inamic focul ce se aruncă asupră-i este de nimicire. Desco- 

perirea, artileriei în teren este preocuparea, de tot momentul a 

inamicului; s'a dovedit că o bună mascare a artileriei în teren 

descoperit, lucrările sau bateriile false, cu posibilitate a exe- 

cuta oarecare trageri noaptea din ele, la cazuri de trebuinţă, 

sau numai spre a se înșela inamicul,
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Răsboiul acesta a dovedit nevoia artileriei de reservă sau 
o eșalonare aci în adâncime mai preferabil de cât a se avea 
linii neîntrerupte de artilerii, adică este mai bine a lua artilerie 
de pe front și pune în spate, chestiunea interesând şi infanteria, 
a cărei mişcări devin cu neputinţă dacă orice petec de pământ 
este continuu şi peste tot bătut de artileria inamică. 

INVĂȚĂMINTE DIN RĂSBOI 

Ofensiva din Transilvania, de şi a pornit de la o grupare 
în August 1916, s'a transformat în cordon, pe unele regiuni, 
cu o desfăşurare generală pe front, în lărgime, în loc de a se 
fi menţinut tot grupare însă cu legătură aeriană, între grupele 
principale depărtate, cu legătură terestră, de vedere, acolo unde 
era posibil. Aceasta, mai ales că nici inamicul nu se adunase 
şi prin urmare nici nu-şi desemnase intenţiunile sale. Desfăşu- 
rarea în cordon, cu lipsă, de reserve strategice şi chiar tactice, 

este improprie ori cărei rezistențe şi expusă la învăluiri pe 
părţi sau, la retrageri fără luptă; fără a mai adăuga că atacu- 
rile şi înaintările, mai ales în regiuni muntoase, nu's capabile 

de nici o putere când dau de posiţiuni ocupate ori cum de ina- 
mic; pe când gruparea, descurcă ori ce situaţie grea, în care 
sar afla la un moment dat unul din grupuri. 

Cu trupe răspândite așa cum am avut noi în prima, parte 
a răsboiului, nicăieri nu se putea face faţă serios, neavându-se 
cu ce; iar frontul în regiunea muntoasă era o mare piedică. Era 
mai judicios grupări la aceiași înălțime, cu legături între ele, 
unde se putea, sau cu supraveghere aeriană bună, şi complectă 
acolo unde posibilitate de legătură, terestră nu era; căci nu tre- 
bue uitat că clina muntoasă cea mai ridicată era în stăpânirea 
noastră. 

Ofensiva noastră în Transilvania a fost descusută, înain- 
tarea în unele părţi s'a făcut prea, repede, încurajată de absenţa



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 291 

unor forţe inamice mai însemnate; aceste succese ne-a dat cu- 
raj fără bază solidă, aşa că mai târziu, în faţa forţelor inamice 

adevărat combative, greutăţile luptelor şi disproporţia efeeti- 
velor, mijloacelor de luptă, ne descuraja tot aşa de repede cum 
ne încurajase începutul. Inaintările prea repezi lăsau reservele 
prea. înapoi, așa că intervenirea lor nu se mai putea produce 
din cauza şi a, tragerei artileriei inamice, care întotâeauna în 
bătaia ei îmbrăţişa odată cu frontul şi spatele lui. Nu mai vor- 
bim de trupele care nu aveau înapoi nici o reservă. 

Fronturi în disproporţie cu efectivele ce le ocupă nu pot 
permite grupări înapoi, în înţeles de operaţiuni cu scop tactic, 
şi nici nu îngădue legătura între grupe acolo unde obstacolele 
mari se interpun, ceia ce face cu neputinţă alcătuirea unui grup 
la o nevoie intervenită şi nici nu se poate lega operaţiunile unei 
zone cu acelei vecine, așa, că de multe ori sa întâmplat că pe 
când o zonă era atacată de inamic, cea vecină stătea în aşteptare 
păzindu-şi terenul din faţa sa, ori așteptând să reziste când i-o 
veni rândul ei ca să fie atacată. In acest mod sarcina unuia nu 
era uşurată de vecin. Şi din acest punct de vedere încă, lipsa 
unui Comandament mai apropiat peste două, unităţi vecine, lip- 
sea pe acestea de legătura şi ştiinţa de ce se petrece la celalalt, 
chiar între grupele ce operau în aceiaș Armată, fără să mai 

vorbim de armate. 

Aceasta, făcea că inamicul instalând artileria pe câte un 
punct, lua cu focul ei în flanc trupele rămase pe front, mărea 
spărtura şi da atât de uşor acest front înapoi, fără luptă. Așa 
proceda el mai ales când da peste o porţiune tare din frontul 
nostru pe care nici nu se hazarda să o atace direct. 

Căci știm, nicăieri inamicul nu a atacat direct vre-o po- 

ziție de ale noastre tare, așa i-a fost constant tactica; el evita 
lupta, de front, ataca numai aripele și locurile de legătură. Şi în 
aceasta mare parte din noi am fost neprevăzători, căci înță-
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ream cu trupe locurile deja tari de la natură, în detrimentul. 
flancurilor sau golurilor de pe front. 

Când situaţia în Dobrogea, devenise critică, mişcările de. 
trupe ofensive în munți trebuiau oprite întrucât toate pierde- 
rile ce le pricinuiau infanteriei, erau nefolositoare prin acel. 
dute-vino, cum au fost şi acele pricinuite de diferite atacuri date 
fără cerință tactică, la retragerea trupelor, ca la, 'Tinţăreni, nord. 
de Filiaşi, (Div. I-a), de la Cărbunești, Spinu, Săbieşti, ete. etc. 

(Corp. I, Div. 10, etc.). Acest cadril al unităţilor, aceste îndoite- 
ofensive în Ardeal, ca, şi cadrilul de la Bazargic, din Dobrogea, 
ca și purtarea unităţilor de pe un front pe altul, au pus mereu. 
trupele în faţa causelor care puteau numai să le demoralizeze, 
fără remeâiu și fără ca cel puţin trupelor în sprijinul cărora 
erau purtate de colo, colo, să le poată îngădui întăriri serioase, 

fie a le acoperi în retragerea lor, fie a le face sigură, menţinerea 
pe posiţiile lor:). Dar aceste drumuri dintr'o parte în alta a 
frontierei nordice, părăsirea şi revenirea, au demoralizat popu- 
laţia românească de peste munţi foarte entusiastă la început și 
care treptat cu dovezile neputinței noastre, îi slăbeau moralul. 

şi nu numai că ne lipsea pe noi de încrederea ei, dar ne lipsea. 

și de concursul ei preţios şi o expunea, muşcăturilor veninoase 
a. concetățenilor de alt neam, fără a mai adăuga suferinţele ce 

îndura la ocuparea de către inamic a locurilor părăsite de noi, 
toate aceste peste chinurile internărilor începute de la 15 Au- 

gust 1916, cu tot exodul lor, | 

In afară împrășştierei trupelor rezultată din planul gene- 

ral de operaţiuni, sau făcut împrăștieri şi în interiorul armatei 

  

1) Se luau trupe din munţi, Îi se spuneau de şefi că de ele atârnă scăparea 

„__de la 'Turtucaia, se vorbea oamenilor, îi înflăcărau şefii, făceau zile întregi de 
drum, oamenii nerăbdători să intre în foc contra bulgarilor, erau duşi până la 
malul Dunărei, acolo şefii le spunea că în munţi e lucru grav, îi întorcea înapoi, 
cătau să-i înflăcăreze, oamenii nu mai răspundeau nimic; entusiasmul să produce: 
dar de reprodus nu. Acelaş lucru se petrecea şi la Ok,
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după ordinele date de comandamentele superioare, fără nevoie 
şi fără probabilitate a le mai reuni curând, în vederea luptelor 1). 

In acţiunile din Dobrogea, s'au dat ordine de retragere: 
unor unități când asmenea mişcări nu mai erau posibile, ci din 
contra mai avantajos dacă sar fi împins trupele înainte; tot în. 
aceiaşi parte a răsboiului şi pe acelaş front, s'au trimis trupe 
asupra, Bazargicului de două ori şi sau rechemat, neştiindu-se- 
dacă acest oraş este sau nu ocupat de inamic, de ce forţe, 
arme, ete. 

Un principiu de tactică elementară prevede a nu se angaja. 
în luptă fracțiuni de unităţi, pachete, până nu se reconstituese, 
căci sunt expuse sigur la nimicirea lor în parte; totuşi, după. 
Jiu, aşa s'a băgat în luptă, la Cărbuneşti, Divizia 17, că să fie. 
desorganizată numai de cât de inamicul ce. ocupa. platoul, 

S'a făcut un abuz de principiul introdus de la distanţă,. 
din cabinete, de «a se lupta pas cu pas» şi de «a rezista pe po- 
ziţie până la ultimul om», anihilând-se astfel or ce teamă de 
răspundere la subordonați şi dându-se prilej atâtor şefi de uni-. 
tăţi a fărămiţa fronturile în care erau coprinşi, căutând sau ne- 
evitând a se preda, inamicului cu trupă cu tot, sub fel de fel 
de pretexte, dar totdeauna sfârşind cu «am avut ordin să rezist 
până la extrem»; care era acest extrem şi cum se îndeplinea. 

acest «principiu» de rezistenţă, s'a văzut la întoarcerea din 
captivitate a o sumă de ofiţeri, când la judecarea fie cărui cas, 
un lucru constant se prezenta: unitățile capturate de inamic, 
erau intacte, , 

Acest principiu asvârlit de la adăpostul sigur al cabine- 
tului, de a muri cu toţii pe posiţie, acest elan de vitejie trans- 
mis cu căldura telefonului dela distanţă apreciabilă doar a, putea 
fi auzit, a, făcut să se piardă foarte multă lume peste tot; şi 
dacă nu se putea lăsa, chibzuinţei comandantului local când tre- 

1) Grupul Cerna. d PR a
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buie să se retragă, atunci urma să se institue un comandament 

superior imediat, în apropiere, sau limitată resistenţa până la 

un timp sau loc, legând zona de aceste date, dându-se posibi- 

litate_ absolut impusă de tactică pentru punerea în ordine şi 

în mâna şefilor, a unităţilor. 
Lupia pas cu pas este o operaţie care nu se poate face 

într'una, zile, săptămâni, dearândul, pe sute kilometri, cu aceiaşi 

oameni, fără a aduce complecta pierdere a tuturor calităţilor 

de luptă a unei trupe și în prima linie atrofierea disciplinei ei; 

resistenţe până la ultimul om sunt cerințe foarte rari, sacrifi- 

ciile acestea se fac de cei puţini, în crize mari, ca să scape 

cei mulţi, odată, dar nu într'una. In lupta până la ultimul om 

reservele se evaporau pe front sau se băgau în complectul lor 

în timpul luptei, așa că nu mai era nici un element cât de neîn- 

“semnat, care să îngăduie o reculegere, sau a se face un efort 

în interesul a ce trebuie scăpat. , 

Nu sa făcut combinare de operaţiuni, între Armata 1 şi 

a Il-a română, când aceasta din urmă a atacat la Mărăşti şi a 

produs spărtura în frontul inamic. La fel a procedat Armata 

II, când Armata I a avut succesul de la Mărășești. Iar lipsa 

de reserve strategice şi într'un cas şi în celălalt, a limitat suc- 

-cesele, sau nu le-a exploatat. Au fost acţiuni de divizii izolate 

angajate cu inamic cu mult superior, ca la Muncel, deşi lupte 

precedente date în acelaș punct cu aceleași forțe, dovedise că 

inamicul este neatacabil cu şanse de câştig. 

Posiţii ce nu s'au putut ţine de două divizii, s'au dat în 

sarcina unei singure divizii ca să le reia de la inamic. Istoricul 

luptelor făcut de inamic, acesta trece peste aceste acţiuni ne- 

“dându-le astfel nici o importanţă. 

Eșecurile suferite de către inamic în atacurile date posi- 

țiilor noastre, erau un indiciu precis a sleirei forţelor sale şi a 

lipsei altor resurse în oameni; de aceasta nu s'a ştiut a profita, 

sau nu sa putut. Căci rămâne ori când uşor de dovedit, o face
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însuşi inamicul în scrierile de după răsboi, că era la limita pu- 

terei sale şi o rezervă strategică de partea noastră, cu foarte 

puţine sacrificii ar fi determinat o complectă desechilibrare a. 

fronturilor, în avantajul nostru, mai ales dacă intervenirea gar: 

$i profus din regiunea, muntoasă, — legătura, între cele 2 arma- 

te, -- asupra câmpiei. 

Distrugerea lucrărilor de artă, pentru a împiedica drumu- 

rile, înainte vreme era o chestiune de toată însemnătatea, prin 

faptul greutăţei absolute de a se putea retace în scurt timp; 

şi erau operațiuni în care fără limită, se distrugea tot în calea, ' 

inamicului, astfel în retrageri în care o întoarcere a, trupelor 

noastre era exclusă; când însă era siguranţă că va trebui dru- 

mul, podul, ete, atunci distrugerea, trebuia, oprită, Astăzi mij- 

loacele de construit un pod pentru armate, nu mai constituesc 

o greutate şi dacă ai distrus podul, inamicul poate trece pe ală- 

turi; dar dacă l-ai distrus şi voeşti apoi să-l reconstrueşti, te 

costă prea mult ca să nu stai la gânduri ceva mai mult când îl 

vei distruge. 

Aruncarea în aer a podului de peste Olt, de la Slatina, 

a iost o greşală, când s'a dovedit că atâta timp cât a fost apă- 

rat, inamicul nu a putut trece; şi nu a mai putut fi apărat de 

noi, căci inamicul a trecut mai pe sus şi mai pe jos de Sla- 

tina, unde podurile nu sau putut distruge de loc, sau complect 

şi pe unde tot ar fi trecut cât timp apărarea trecerei în acele 

puncte, lipsea. Se distruge chiar şi podurile dar numai când 

podul este unicul, peste un obstacol, când greutatea de a-ţi face 

o altă trecere este absolută și tu însuţi nu mai ai nevoe de 

dânsul. Incă odată dar, a distruge o lucrare de artă de mare 

valoare care nu împiedică totuşi pe inamic ca să treacă, este 

o greşală. 

Se mai poate considera greşeli de conducere, apropierea 

şi intrarea reservelor pe front, marşul lor descoperit, cel puțin 

nu pe eşaloane ori fracțiuni, aşa că tragerea, artileriei duşmane,
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le surprindea şi le cauza pierderi, sau le întârzia prea muit 
“sosirea. Aceasta se datora faptului că de la început nu se alegea 
Şi indica, locul reservelor, ţinându-se seamă de teren şi de posi- 
bilitatea mersului în ordine, la chemarea, lor în luptă :). 

Atacuri date fără pregătirea artileriei, puindu-se infante- 
'ria în greutăţi de luptă peste ori ce puteri a ei, din care causă 
această armă se desorganiza complect, se împrăștia, 

Atacuri date de noi nu cu tot disponibilul de forțe posi- 
bil; de multe ori susțineri susțineau retragerea sau erau an- 
“trenate în retragere de către linia I-a, în loc de a fi participat 
„la atac ca, să-i asigure reuşita. 

A lipsit atacurilor noastre energia, şi multor acţiuni, cu- 
rajul. Inceputul unei acţinui fiind moale, inamicul căpăta, pe 
-dată superioritatea aşa că atunci când de la moliciune treceam 
şi noi la oarecare energie era prea târziu, în trupe intrase des- 
“nădejdea, In atac trebuese opriri scurte, nu pentru repaos dar 
“pentru a ţine strânsă de comandant şi în bună stare, trupa. 

A lipsit manevra şi s'a operat totdeauna frontal. Unde 

:sa făcut manevră, atacurile nu sau dat la, timp de toate tru- 

pele odată, nu a fost legătură între ele; au fost şi trupe care au 
“Stat neactive pe front, când altele atacau flancul inamicului 

“comun, 

-Se dădeau atacuri de către infanterie când încă nu erau 

gata breşele artileriei. | 

Unităţile cu însărcinări grele trebue să aibă o încadrare 

“specială, majoritatea, în orice caz formată din ofiţeri buni. 

Nu a fost legătură între unităţi pe front pentru susținerea 
"reciprocă în acţiuni, aşa că uşor îi era inamicului să facă spăr- 

    

1) În lupte sigure — spune Colonelul iDesoffy — trebuesc luate măsuri 
-complecte de la început, întrucât bombardamentele violente distrug toate legă- 
turile cu trupa din tranşee şi cu comandamentele sueprioare dinapoi şi cu trupele 
"vecine. Acum iniţiativa şefilor de la faţa Tocului, capătă o şi mai mare vatoare 
«și răspundere.
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turi în frontul nostru, care pricinuiau retrageri a fronturi în- 
tregi. 

Nu sau rupt luptele la timp, ci sau făcut retrageri cu 
inamicul în spate, antrenându-se tot frontul, în loc de a băga 
inamicul în flancări. | 

Se dădeau atacuri ziua pentru împingerea inamicului în- 
-dărăt, ca să se câștige spaţiu pentru retragere, în loc de a se 
părăsi poziţiile noaptea, când de obiceiu inamicul nu lupta. 

Retragerea, ca să se poată face în regulă, trebuie să se 
pună spaţiu între ambele părţi, de acel care se retrage, pentru 
ca o nouă organizare de resistență sau o reconstituire a uni- 
tăţilor, să fie cu putinţă; lipsind acest spaţiu şi lipsind reserve 
sau trupe proaspete, retragerile noastre devenise în prima parte 
-a răsboiului, un marş continuu, de zi şi noapte, aşa că noi ne 
'retrăgeam şi inamicul înainta fără a mai asalta, posiţiile noa- 
stre, ci deschidea numai focul artileriei sale şi a mitralierelor 
false şi acesta era semnal de începutul retragerei noastre. 

In retrageri detasamentele noastre nu se sprijineau unul 
pe altul, astfel că inamicul nu întâmpina. resistenţe la fel în 
calea lui, 

De şi în calea trupelor noastre în retragere erau rîuri 
"paralele frontului şi sezon în care apele erau sporite şi deci 
-obstacolul favorabil unei resistențe mai mari, totuşi nu se putea, 
trage folos din presenţa, lor din causă că nu erau pregătite tre- 
«ceri peste dânsele, ba chiar podurile erau în parte stricate şi 
“riereparate, vaduri nerecunoscute, etc.; întârzierea trecerei peste 
ele, făcea că trupele noastre soseau pe malul opus, odată cu 
inamicul care nu îngăduia facerea de întăriri şi prin urmare 
rămânerea trupelor în complectă descoperire, le sileau să pără- 
sească malurile şi să se-retragă. 

De multe ori chiar podurile sau trecerile se pregăteau sub 
tocui inamicului, ceia ce măria, desordinea şi descompunerea, 
unităţilor,
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Nu se lua măsuri pentru evacuarea munițiilor, materia- 
lelor, de către trupe, la toţi se formase mentalitatea a se re- 

pezi şi da foc în ultimul moment. 

S'a prelungit luptele până noaptea târziu, ceia ce a avut 
de resultat imposibilitatea punerei în ordine a unităţilor din 
causa întunerecului, oamenii se răslețeau, sau cei deja răgleţiţi 
nu mai intrau în mâna şefilor nici odată, rămâneau prin sate 
ori păduri, aruncau sau ascundeau armele, mulţi le îngropau 
în pământ şi reapăreau astfel în dosul inamicului, pentru a 
fi adunaţi de etapele acestuia, folosiți pentru dânsul, sau in- 

„ternaţi ca să moară cu sutele, de neîngrijire sau de istoviri. 
Multe debandade în prima parte a răsboiului, se dato- 

rese nechibzuitei conduceri, a lipsei de legătură între trupe: 
Filiaş, Mislea, Măgura, etc., etc., sunt exemple identificatoare, 

La atacul fabricei de parchete, Mărăşeşti, în 1917, ca şi 
la străpungerea de la Mărăşti, lipsa de legătură a băgat infan-. 
teria sub focurile propriei artilerii şi sunt încă, neresolvate, 
pentru învățăminte de răsboi, cine au fost vinovaţii infanteria, 
artileria sau comandantul care a coordonat luptele în timp şi 
spaţiu. 

La Mărășești, Vânătorii s'au băgat între două focuri, ata- 
când pe inamic în unghiul căilor ferate, a căror rambleuri erau 
ocupate de inamic cu infanterie şi mitraliere; pe când o pa- 
trulă, două, ar fi fost suficient să arate cum stă inamicul acolo. 
Trupele nu erau bine orientate când porneau la. luptă; şi în 
lupte, s'a resimţit neîntrebuinţarea patrulelor, atunci când alte 
mijloace de a cunoaşte situaţia inamicului nu se avea. Nu se 
ataca pe inamic când se ştia precis că a ridicat din forțe și le-a 
dus aiurea. 

Intre Focşani şi Mărăşeşti, inamicul a dat o serie de atacuri 
în lungul frontului cu aceleași trupe, ne lăsând în fața noastră 
după fiecare atac, de cât o slabă perdea de trupă; noi nu am 
atacat nicăieri aceste perdele, în urma sa.
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Părţile slabe ale posiţiilor nu au fost nici întărite, nici ca 
teren, nici cu trupe înnapoi, nici prin concentrare indirectă de 
focuri asupra părţilor de front capabile a nu primi trupe. 

Când se pierdea o posiţie nu se zădărnicea, inamicului în- 
tărirea într'ânsa, 

In loc de a să scoate pe inamic imediat din punctele 
unde se înfiltra, se lăsa mai pe urmă, când apoi el se întărea 
şi nu se mai putea scoate. Ori în prima, parte a răsboiului, aşa 
a operat inamicul în munţi şi asemeni procedee în răsboi de 
munte sunt foarte bune și foarte sigure de reuşită în ocuparea, 
posiţiilor,. 

Recunoaşterile sunt un element însemnat al operaţiilor şi 

ele trebuesc executate, ca să zic aşa, în tot momentul, în orice 

cas cu cel puţin timpul necesar pentru a şti ce schimbări a 
adus inamicul în situaţia sa, de la comunicarea, primirea şi 
transmiterea, ştirilor avioanelor şi până la începutul operaţiu- 
nei. Ori cât de exacte ar fi ştirile procurate de avion, condu- 
cerea la trupe are obligaţia, a le verifica şi complecta, căci un 
comandament activ şi priceput, ştie să schimbe repede starea, 
presupus aflată de observatorii aierieni. Prin urmare, trebuese 
ordonate recunoașteri terestre şi artileria este un element de- 
terminant în executarea şi reuşita lor. Economia, de munițiuni 
impusă artileriei a zădărnicit şi recunoaşterile, sau le-a eli- 
minat cu totul din operaţii şi de multe ori acestea s'au desfă- 
şurat în o mare parte de necunoscut. Sa putut constata însă 
în schimb, la inamic, un bun şi variat sistem de informaţii, 
care nu l-a scutit şi de recunoașteri la loc, atunci când era ho- 
tărât la, vre-o întreprindere contra, noastră, 

Tot în sarcina conducerei din răsboiul nostru, punem şi: 
la Bazargic, în Dobrogea, din 3 Brigade ce operau, numai cea 
centrală a, acţionat, celelalte neavând inamic în față, au stat 
neactive, de și lupta celei centrale, era foarte grea. 

14
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Nereuşind acest atac, atunci, la retragerea trupelor, s'a 
pus întâi în mişcare reserva, brigadei centrale şi brigadele ve- 
cine celei angajate, brigade rămase departe de frontul de luptă, 
aşa că, brigada din centru a rămas singură în linia întâia, cu 
flancurile în aer şi a trebuit să se puie în retragere fără nici un 
sprijin, urmărită de aproape de inamic, causându-i pierderi sim- 
țitoare, de și această brigadă reuşise a câștiga teren spre ina- 
mic şi era gata, a pronunţa isbânda. 

Desorientarea, cu acest prilej, a fost atât de mare la co- 
mandamentul superior şi la, unităţi, încât spre Cara-Omer, Ruşii, 
care lupiau alături de noi, au fost bătuţi cu focuri de infanterie 
de trupele noastre; ei au tras în artileria noastră, artileria noa- 
stră a tras într'a lor. Batalioanele de infanterie nelegate între 
ele, au fost băgate în posiţiile inamicului, ca în niște potcoave 
de foc. 

Nu se puneau comandanții în exacta cunoaştere a, lucru- 
rilor: adică, acești comandanți, nu aveau pulsul realităţei si- 
tuaţiei, expunându-se şi căzând victime imprudenţei, acolo unde 
nu erau lupte (ceasul generalilor Dragalina, Praporgescu). 

Au fost comandanţi, care au stat în cantonamente, la bună 
depărtare de trupele lor aflate pe posiţie; inamicul strecura 
câte o patrulă, cu 1—2 mitraliere şi bune şi false, în cantona- 
ment, producea panică, lua captură pe şefi, trupa nu ştia ce să 
facă, ori cădea, prisonieră, ori se preda, de bună voe, sau fugea 
prin sate și păduri, ca să fie apoi culeasă de formaţiile dinapoi 
ale inamicului. 

A lipsit la noi, în prima, parte a răsboiului, un comandant 
superior unic în imediata apropiere a frontului, când efectivele 
au trecut peste o divizie, spre a conduce trupele, a coordona 
eforturile, a echilibra acțiunile, a le lega în timp, a le continua, 
a hotărî, a păstra justeţea în fapte, rapoarte, recompense, re- 
primări, etc.
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Tot din aceiaș cauză, operaţiunile locale, nu erau încadrate 
în operaţiunile generale, ceia ce producea eforturi inutile şi 
pierderi în oameni, fără nici un rezultat, 

SATISFACEREA NEVOILOR ARMATEI. 

Preocuparea de toate zilele şi politica, fac pretutindenea 
acelaș rău armatei şi ţărei, dar mai ales în acele state unde 
Ministrul de Răsboi e în funcţiune de un partid politic. Foarte 
rari generali în armatele europene, să nu se simtă măguliţi la 
perspectiva sau propunerea de a fi miniștri; mai nici unul, din 
această causă însă, nu spune celor care-i fac propunerea, pri- 
mesc, dacă mi se pun la dispoziţie mijloacele ca să pot lucra 
pentru armată. Care sunt aceste mijloace, ştim: bani, bani, 
bani, 

Sunt armate, care se înzestrez de la început cu tot ce le 
trebuesc pentru un timp oarecare, ca orice gospodărie nouă la 
alcătuirea ei, după cum fac şi unii ofiţeri, care când se fac ofi- 
feri, îşi iau câte 2—3 rânduri de efecte, cu care o duc bine şi 
nu âu nevoie de cât a reînnoi treptat şi pe măsură ce se uzează, 
efectele lor. Armata, noastră este şi dânsa din cele care mereu 
sa sporit în număr, fără a se înzestra, ca, gospodării, de aceia 
miniștrii de răsboi, care ar voi să facă gospodărie bună în ar- 
mată, când arată guvernelor nevoile armatei şi cer bani, cu cât 
suma e mai mare, cu atât întâmpină refuz sau argumente: am 
făcut unirea, acum cată s'o întărim, până acum a fost armata, 
pe pianul întâi, acum trebuesc şcoli, spitale, justiţie, inspeeto- 
rate ad-tive, subsecretariate, vagoane, păduri, comisii, permise, 
lefuri, etc., etc.; sau se spune scurt şi hotărît: nw's bani! Şi 
atunci, se întâmplă aceia, ce nu se poate altfel de cât întâmpla: 
se cârpeşte, ori se aşteaptă pe la anul, poate recolta viitoare să 
aducă, bani şi pentru nevoile armatei, vine anul viitor, cu ceva 
grâu mai puţin ca anul trecut, ori porumbul nu a avut ploae la
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timp, nu degeaba privim 'şi așteptăm totul de la cer, pe care 
umblu numai rîuri şi totul e canaluri și irigaţii făcute pentru 
ogoarele noastre, căci rîurile și apele cu care Dumnezeu a în- 
zestrat din belșug mândra noastră ţară, îs date ca să acopere 
de băltoace, câmpiile, cât ţin drumurile de fier şi şoselele Ro- 
mâniei; aşa, că speranţa «anului viitor» se spulberă. Şefii se due 
prin căsărmi, constat că zidurile se ruinez, ferestre cu 'n singur 
rând de geamuri, lemne puţine, că nu se lasă societăţile fores- 
tiere sau autonome să le plătim mai eftine, bocanci fără talpă, 
pantaloni rupţi, cămăși una de om pe an, pânea e 5 lei, carnea 
16 lei kgr., batiste, ştergare, reserve, ete. ete... Dacă însă care 
cumva situaţia, politică europeană deja tulbure, se înnegreşte 
deabinelea, atunci ne aducem aminte că avem armată, că ea 
are să fie chemată a limpezi... dar băgăm de seamă că ea nu 
are ce-i trebue şi cum e și natural, n'ar putea să-şi facă datoria 
cum trebue, patrioţii de ocasie, ba chiar şi cei adevăraţi, vor 
cârti contra ei, contra conducătorilor ei, aceştia cârtese contra 

miniștrilor de răsboi, care au stat în fruntea administrației ar- 
matei. Sau ţara văzând nevoia şi având abea acum ocasia să 

o constate, dă deodată 5—6 miliarde cu care se cumpără în 

grabă lucruri proaste, cum se întâmplă totdeauna când se iau 

cantităţi mari, se plătesc costuri împătrit, mai se risipește 

printre degete şi buzunare, căci ministerul de răsboi nu se poata 

împărţi peste tot; ori învinuirea că s'a dat mijloace, dar că ar- 

mata, ori ad-ţia răsboiului, îs vinovate, nu e dreaptă, căci zică- 

toarea românească este, nu cumpăra, furca atunci când îţi tre- 

buie, ci când o găseşti. Recunoaştem însă și noi militarii, că 

armatele îs grele poveri pe state, dar ce stricăm noi, dacă min- 

tea omenească nu a născocit un surogat și pentru înlocuirea 

lor, cum a găsit destule ca să le hrănească şi să le îmbrace în 

timpul răsboiului. Așa că în prealabil, trebue ca deasupra tu- 

turor ministerelor, să fie instituit un consiliu stabil, din care 

să facă parte reprezentanţi ai armatei, instrucției, agriculturei,
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industriei şi comunicaţiilor, cele cinci puteri mari de consum a 
resurselor băneşti a ţărei, care între alte atribuţii ce i sar mai 
putea da, să fie şi aceia de a fixa limitele băneşti în cheltueli, 
ale statului. 

Acestea spuse şi fără a mai cerca o desvoliare mai întinsă 
în chestie, ori cât ar merita ea, să venim la, partea practică a 
lucrurilor și anume asupra îndestulărei nevoilor armatei, pe 
timpul răsboiului. Şi tot ca principiu vom arăta î în trăsuri ge- 
nerale, cele ce urmează. 

Dacă zeci de ani dearândul, o ţară nu are prilej a fi în- 
văţată. cu crizele răsboiului, atunci bine înţeles că în timpul 
campaniei nu poate îndura privaţiunile inerente stărei de răs- 
boi, în folosul unei bune menţineri a stărei morale, la armată. 

Răsboiul, s'a văzut de toţi, se face de întreaga ţară, tot 
poporul trebue să-l suporte, de aceia este de toată nevoia ea 
neajunsurile lui să fie echitabil distribuite pe populaţiune, însă 
ţinând seama că soldatul nu poate fi lipsit nici întrun cas, de 
tot ce-i trebue spre a-şi îndeplini îndatoririle de luptător, care 
primează. Cu alte cuvinte, dacă se poate reduce hrana zilnică 

a populațiunei civile, nu trebue şi nu poate fi redusă cea a mi- 
litarilor, în timp de răsboi şi cu deosebire a, luptătorilor,. care 
trebue chiar sporită şi îmbunătăţită. Este însă o datorie din 
partea administraţiei militare la. răsboi, să dovedească popu- 
laţiunei că tot de care ea este lipsită, merge la armată şi nicăieri 
de cât la armată; căci nu trebue scăpat din vedere, răsboiul cel 
mare a pus în faţa faptelor împlinite, pretutindeni, atâtea do- 
vezi de rea credință, sub raportul aprovizionărilor şi adminis- 
traţiei, în cât nu se mai poate vorbi de sacrificiile populaţiei 
pentru nevoile armatei într'un răsboi, fără ca mai întâi să se 
fi convins această populaţiune, că sunt luate măsuri îndestulă- 
toare a împiedica repetarea unor asemenea procedee, Starea 
de astăzi şi spectacolul așa. zisei clase a îmbogăţiților de răs-
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boi, este un învățământ moral preţios pentru a, indica socie- 
tăţei rămase curate, care trebue să fie grija ei în viitor, 

Este bine ştiut că la răsboi, nevoile se satisfac din urmă 
înainte, singuri centralii în răsboiul actual, au întrebuințat 
sistemul mixt dinainte, înapoi, fiecare soldat avâna obligaţia, 
a trimite în ţară, din teritţoriile invadate o anumită cantitate de 
proviziuni de tot felul; iar dinapoi înainte, comandamentele de 
etape exploatau teritoriul ocupat, în cea mai mare parte com- 
binând 80% din loc, cu 20% adus de la dânşii, resurse pentru 
trebuinţele armatelor lor. Așa se explică de ce Germania, Aus- 
tro-Ungaria şi Bulgaria, nu au fost atinse în baza existenţelor 
lor normale, necunoscând ce este complecta istovire, ca Româ- 
nia și Serbia. 

De drept, trebuinţele se satisfac de zona interioară, care 
se administrează exclusiv de administrația centrală a răsboiului 
(Ministerul), însă care după cum a dovedit răsboiul acesta, nu-i 
capabilă singură să satisfacă acestei grele sarcini, de aceia noi 
organe s'au înfiinţat, ministerul aprovizionărilor, al munițiilor, 
efc. în toate statele, organe, care din nenorocire au dispărut 
odată, cu încetarea răsboiului, fără ca, cel puțin la noi, să fi 
trăit măcar timpul necesar ca, pe baza experiențelor făcute în 
răsboiul trecut, să alcătuiască regulamente, să stabilească şis- 
temele dovedite a fi dat cele mai bune resultate pentru folosi- 
rea lor în viitor, acestea nu numai cu privire la armată, dar şi 
cu privire la populaţie, 

In afară de calitatea trupelor și valoarea Comandamentu- 
lui, durata răshoiului este legată de durata răbăărei populaţiei 
a-l suporta; prin urmare, cu cât organisarea interioară este mai 
perfectă, a prevăzut totul şi asigură o intensivă producţie, o- 
dată și cu o raţională, distribuţie între armată, şi populaţie 
spre a le acoperi nevoile, cu atât răsboiul se poate continua şi 
se poate sfârşi, lăsând națiunea încă destul de în stare a mai 
putea, asigura şi îndeplinirea condițiunilor păcei şi refacerei,
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aceasta în cas de biruinţă,; în cas de nesuccesul răsboiului, încă 

prinde bine a îndulci rigorile impunerei păcei, așa cum avem 
exemplul procurat de Germania, de Turcia. Inţelegem cu toţii 
astfel, de ce de şi răsboiul s'a sfârșit de mult, pacea încă tot 
nu-i încheiată. Trebue să recunoaştem, că sfârşala pricinuită 
de răsboi, nu a îngăduit aliaţilor să impună pacea, după princi- 
piile răsboaelor care nu s'au modernizat, ele cerând acelaş lu- 

cru: distrugerea completă a mijloacelor de a se mai putea, apăra, 
a învinsului. 

Şi altă dată am afirmat o mare nevoie ca armata să nu 
fie pusă direct în atingere cu populaţia, în chestiuni ce o pot 
nemulțumi pe aceasta din urmă. Cel mai urât organ al statului, 
în toate țările, e perceptorul, de şi el nu-i de cât un împlinitor 
a poruncilor legei. De aceia găsim practic, ca şi la răsboi, 
ad-ţia centrală a răsboiului, care este ministerul de răsboi, să 

aibă doar atâta, amestec că stabileşte nevoile, cere, primeşte, 

păstrează şi împlineşte nevoile acolo unde operafiunile cer. Este 
destul de mult aceasta, dacă sarcina s'ar indeplini cura trebuie, 

Dacă ne referim în special la noi putem concretiza ur- 
mătoarele: 

Am avut felurite sisteme de aprovizionări, au fost şi tru- 

pele nemulțumite, a fost şi populaţia nemulțumită, s'au putut 
săvârşi şi abusuri, ara fost şi pepinieră de numeroşi îmbogă- 
țiţi de răsboi, am sporit numărul victimelor în populaţia civilă, 
fără, a fi îmbunătăţit existența armatei luptătoare. 

Este drept că până în ajunul răsboiului şi chiar pe timpul 
iui, am îndestulat legislatura cu diferite legi, regulamente, ete. 
în materie de ad-ţie, am avut chiar şi unele elemente capabile, 

energice şi devotate la muncă, însă aceste elemente, nevoite a 
se servi de cei dintâi veniţi, de buni şi răi, de cinstiţi şi necins- 
tiţi, au fost încărcate de mari şi grele răspunderi, asupra că- 
rora e nevoe de luat sancțiuni, fără a şi nedreptăţi. Autorităţile 
ad-tive, civile, care au administrat ţara în timp de pace, ire-
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buesc lăsate a lucra mai departe şi pe timpul răsboiului; le tre- 
bue doar fixată şi îngrădită integritatea, trasată procedarea şi 
prevăzute mijloacele, complectându-li-se executarea, prin ele- 
ment militar cinstit şi energic. 

Sub acest raport, legiuirile urmează să prevadă comisiuni 
ajutătoare pe lângă şefii autorităţilor civile, compuse din par- 
ticulari aleşi representând “toate categoriile cetăţeneşti şi la ele 
participând şi femeile. 

Populaţia trebuie învățată cu raţionarea din chiar timpul 
de pace, destui săraci sau trântori, păsări, animale, cresc și se 
îngrașă din mila noastră. Ori ce obiect, dar îndeosebi cele de 
hrană, şi-au înzecit prețul, valoarea, iar în timp de răsboi nu 
trebue să și-o însutească. Principiul economiei a fost preconi- 
zat de la începutul lumei, însă mereu omenirea a mers către 
risipă și de posturile impuse pe cale religioasă, astăzi abea de 
mai se păstrează un dram de amintiri, iar despre pătulele așa 
numite de rezervă, la noi, ideia s'a considerat ca aparţinând 
timpurilor de mult trăite. Nu voesce să alunece întrun domeniu 
necunoscut, dar îmi pare, cu privire la această suferință a omu- 
lui, numită nesaţ, ştiinţa, îi gata ori când să dovedească, că 
de s'ar obișnui omul să mănânce de zece ori pe zi, de atâtea 
ori i-ar fi foame. 

Organizarea muncei intensive pentru a spori produc- 
ţia în timp de răsboi, nu este o problemă, așa de uşoară, ca să 
credem că o putem rezolvi atunci fără un studiu amănunțit, 
fără, pregătire de pe acum. Se impune dar ca toate organele 
care au funcţionat în Moldova, pe timpul restrângerei terito- 
riului la acea parte din ţară, să-şi dea părerile lor, să propună 
soluțiuni şi apoi comisiuni de studiu şi regulamentări, să aş- 
tearnă în practice şi folositor, tot ce au experimentat cu bune 
resultate în acea perioadă de criză care după cum e sigur că 
a trecut, tot aşa de sigur e că va mai reveni. 

Țară agricolă şi pomicolă de întâiul ordin și atât de bo-
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gată în animale, nu are de loc desvoltată industria alimentară, 
ca să poată folosi pentru pungile mici şi foarte numeroase şi 
pentru stat, în nevoi, iar nu pentru cei puţini, ca variaţie de 
alimentare. Cu privire la armată, industria aceasta să facă un 
pas mai departe, trecâna peste nemuritorul pesmet, care face 
viermi de şedere şi peste nelipsita iahnie de fasole boabe. Bu- 
nele uscătorii de zarzavaturi înfiinţate în ajunul răsboiului, în 
loc de a se perfecționa şi populariza, sau părăsit complect, 
întrebuințarea asemenea socotită ca în neobișnuința pămân- 
tului și că nu place. Regiuni întregi de pomi roditori cu pro- 
ducţiuni ce întrec înmiit trebuinţele momentului, cad puiregiu- 
nei, în loc de a se transforma în aliment pentru mai pe urmă; 
iar partea minimă ce se conservă, ajunge din această cauză, 
aliment de lux, numai la îndemâna bogătaşilor. 

Exemplele pot fi înmulţite de ori cine care a văzut şi a 
constatat risipa, în toate felurile de producţiuni, a atât de pro- 
ductivului sol al patriei, Şi nu e atât de criticabil felul de a 
proceda, cât firea noastră de a, uita, aşa de repede suferinţele 
şi a nu ne da seama, că, suferinţe ca acestea, prin care a trecut 
ţara, degenerează rasa noastră şi o face astfel inferioară altora. 
De aceia găsim ca de toată nevoia, a se reveni la realitatea zilei 
de ieri, cel puţin pentru studiu, ca să putem să ne îndreptăm 
către o stare cu mult mai bună mâne, aşa, cerând interesele nea- 
mului nostru, pe care suntem datori să le prevenim şi să le 
apărăm, 

Cu privire la chestiuni în legătură cu aceasta, s'a scris 
precedent în alte numere a Buletinului C. VI Terit. şi în acel al 
Divisiei 20, așa că nu mai e loc să le repetăm din nou. Grijă pen- 
tru ziua de mâne, cată să avem astăzi; a nu ne folosi de ne- 
yoile în care ne-am aflat, ca să îndreptăm pe cele viitoare, este 
o mare greșală pentru care am primit destulă pedeapsă şi cei 
vinovaţi ca şi cei nevinovaţi.
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C) PROBLEME DE RĂSBOL. 

a) Goluri în front. 

Golurile ivite pe front trebui complectate cu elemente ve- 

nite dinapoi, deci prin împrospătare, trebui dar 2 elemente pre- 

gătite: ofiţerul şi soldatul. Trebui însă aşa lucrat ca cei ce merg 

a înlocui să aibă la rândul lor învățămintele şi experienţa do- 

bândite în răsboi de cei înlocuiţi. Centrele de instrucţie cată să 

perfecționeze în toată graba elemente deja cu pregătire anti- 

cipată. Trebui dar ca din timp de pace cele 2 elemente ofiţer 

şi soldat, selecţionate, așa ca după o pregătire generală cel 

mai bine dotat în însuşiri să rămână a se perfecționa la nevos, 

iar cel mai greoiu când i-a venit timpul. La, fei de procedat şi 

cu instrucţia, adecă dobândirea cunoştinţelor necesare fiecă- 

ruuia, a se învăţa generalităţile la timp şi a se face complecţările 
la nevoe. Aceasta, impune unirea a, două foloase: uşurarea, ser- 

viciului militar sub arme şi reducerea termenului de serviciu, 

ceia ce ar aduce dubiarea, elementelor de care să arată mai sus 

şi pe care ştiindu-le a le împărţi pe nevoile armatei să le avem 

la îndemână atunci când nevoia se va produce. Organizarea tre- 

bui să tindă a pregăti femei pentru multiplele servicii din zona 

interioară, posibile a fi îndeplinite de eie, destinând frontului 

cca, de a doua armată de combatanți pe care aceste servicii o 

substrage frontului. Pentru desăvârşirea unei astfel de hotă- 

râri, trebui popularizată în timp de pace cea, mai mare parte a 

îndeletnicirilor militare ca o cerinţă imperioasă şi un bun mij- 

loc pentru pregătirea, din timp a complectărilor ce vor umplea 

golurile produse în rândurile armatei; iar ca şcoală, a se aplica 

funcţionarea, centrelor de instrucţie pe timpul manevrelor mari 

şi a celor regionale.
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b) Complectarea golurilor în unităţi în răsboi. 
Chestiunea aceasta este de toată însemnătatea, şi nu trebui 

confundată cu «umplutura» golurilor pentru a avea unităţile 
în efective. Pe timpul răsboiului nu este a se forma oameni de 
răsboi, ei a se complecta cunoştinţele de a-i face, după nevoile 
ce a prezentat răsboiul, oamenilor deja formaţi. 

Prin urmare se va, recurge la, elementul de rezervă ca re- 
servor de complectat efectivele, la oameni compiect vindecaţi 
de răni sau boli de care au suferit pe timpul răsboiului. 

Compleciarea aceasta a cunoşiinţeior, se face în centre, 
care sunt de trei feluri: 1) Za reședința corpului, 2) la reședința 
divisiei, 3) în regiunea armatei în care şi unde operează corpul 
respectiv. Pentru fiecare centru să destină un număr anumit 
de zile şi trecerea de la un centru la următorul în ordinea enu- 
merată mai sus, se face în urma unei inspecții de constatare 
că s'a atins scopul impus a fi îndeplinit de fiecare centru. Con- 
ducătorii acestor centre şi inspectorii lor trebuesc să fie ofiţeri 
activi dublaţi ce ofiţeri de reservă, ca, asistenţi. Cel dintâi cen- 
tru ce începe a funcţiona din prima zi a operaţiunilor, este cel 
de la reședinta corpului şi care în mediu trebui să dureze cel 
puţin 6 săptămâni; oamenii sunt constituiți pe 2 batalioane, 
unul format pe 4 companii de reservişti şi altul pe 4 companii 
de recruți (primul şi al doilea, contingent urinător celor incor- 
porate deja); efectivul batalionului forzaat din reservişti poate 
fi de două ori efectivul batalionului de timp de pace, iar cel 
de recruți egal cu cel de pace, aşa că spre front poate îi re- 
încit totdeauna, o jumătate de efectiv a unui regiment. 

Batalionul de reservişti, pe lângă cel puţin 12 şedinţe de 
tragere ce trebui să execute în cele 6 săptămâni, va trebui să-şi 
complecteze instrucţia: întăririlor posiţiei, a luptelor, a valuri- 
lor de atac, a incursului în front, a conducerei unei subîmpărțiri 
superioare gradului său (soldat, caporal, sergent, plotonier), a
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recunoaşterilor, a rapoartelor. Batalionul recruți instrucţia in- 
„dividuală, cu stricte explicaţii. 6 şedinţe tragere. 

La centrul divisiei, instrucţia, durează 4 săptămâni pentra 
batalionul de recruți și 2 săptămâni pentru batalionul de re- 
servişti; recruţii 6 şedinţe de tragere apoi la un loc cu reserviştii 
aplicațiunii în teren ca precedent la batalionul reservişti. 

La centrul Armatei, unde instrucţia durează 2 săptămâni 
şi în care se face cu toţii 3 şedinţe de tragere ae perfecţionare, 
recunoașteri, legături cu celelalte arme, cu aviația, atac şi in- 
cursii, apărări de posiţii, marșuri, lupte de noapte, lucrări de 
sapă în marș și staţie, ete. 

Aceste centre ca şcoală practică pentru ofițeri şi trupă, 
trebui să funcţioneze și în manevrele din timp de pace; cele 12 
săptămâni în care lucrul să execută în conştiinţă și sistematic, 
poate da un om apt de a face răsboiul, socotind că alături de 
cei aflați deja, pe front, practica şi experiența de răsboi să com- 
plectează de la zi la zi. 

c) Controlul oamenilor în răsboi. 

Presenţa luptătorilor disponibili în rânduri este de mare 
însemnătate atât din punct de vedere moral, cât şi din acel al 
interesului operaţiunilor. Moral, pentrucă acolo unde simțul îm- 
plinirei datoriei ostăşeşti lipseşte, substragerea de la luptă este 
o crimă contra camarazilor lăsaţi în pericol şi contra țărei care 
a pus încredere în apărătorii ei. Operativ, substragerile din front 
apasă conștiința celor rămaşi ca, să lupte şi pentru substraşi, 
ceia ce-i pune în îndoiala dacă e mai bine să suporte singuri 
povara luptelor şi pentru cei care s'au făcut scăpaţi, sau că e 
mai bine ca să facă şi ei la fel câna s-ar presenta ocazia. Din 
acest punct de vedere sunt odioase amnestiile pentru aceste 
crime din răsboi şi cu desăvârşire condamnabile pentru acei ce 
propun și provoc uitarea lor. Regulamentele prevăd oarecare 
reguli pentru exercitarea, controlului oamenilor în serviciu; în-
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cât priveşte acest control în timp de răsboi, regulile prevăzute 
de legi şi regulamente erau până acum lipsite de simţul prac- 
tic, de aceia acest control a fost ilusoriu şi fără efect. Nu trebui 
tăgăduit că pe timpul acțiunei, atunci când suntem siliţi a lăsa 
pe câmpul de luptă căzuţi în mâna inamicului, morţii şi răniții 
noștri și câteodată şi simulanţii acestor două categorii, precum | 
şi prisonierii pe care îi ia în luptă învingătorul, controlul real 
nu-i cu putinţă şi atunci practica, și ineficacitatea, au determinat 
a se adăuga acestor trei categorii încă una, acea a dispăruţilor, 
care ce e drept i-ar putea coprinde pe toţi la un loc, întrucât 
rar să întâmplă să vedem cu ochii noștri pe cei ce mor în lupte, 
ca să putem afirma și pentru cei nevăzuţi, acelaş lucru. Aşa 
să explică de ce reapar după răstoi mulţi crezuţi morți, după 
cum şi din cei care substraşi luptelor, apar ca «scăpaţi din mâna 
inomicului» şi povestesc tot felul de fantezii de peripeţiile «ace- 
stor scăpări» din lagăre sau din spitale etc. făcâna cu aceasta 
să se discrediteze şi acei care în adevăr au datorit curajului şi | 
devotamentului lor, scăparea din mâna inamicului. Cu toate 
greutățile unui eficace control al oamenilor, el trebui făcut şi 
să pot avea în vedere, în principiu, următoarele norme: 

Soldatul ca, şi ofiţerul, să poarte la, gât o cruciuliță cu 
numele în iniţiale cel puţin, unitatea, regimentul, sau o cutiuță 
mică, de tablă în care să se afle scris starea civilă a purtăto- 
rului, cutia cusută în buzunarul drept al bluzei sau tunicei,. 
aceste semne de identitate pot fi chiar amândouă în acelaș timp. 
Controlul trebui impus pentru oamenii aflaţi în tranșee sau can- 
tonament, regulat la aceiaş oră pentru a intra în obişnuinţa, 
oamenilor. Ei se adună de sine la capul de grup. Raportul se. 
dă de 2 ori pe zi de capii de grup comandantului plotonului și 
acesta odată, pe zi, seara, dă raportul comandantului companiei. 
In santinelă, în trăgători, şirul (cei doi camarazi) sunt solidari 
obligaţi a ţine control unul altuia şi răspunzători la apel unul 
de ce s'a petrecut cu celalalt. Pe timpul acţiunei controlul este
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cu neputinţă sau ilusoriu pentru oamenii intraţi în luptă, decât 
prin camaradul de alături în luptă şi capul de grupă sau înlo- 
cuitorul său, care la încetarea luptei verifică şi raporteazâ ime- 
diat şi pe loc comandantului de pioton, sau înlocuitorului său, 
lipsurile, împrejurările şi martorii necesari. Controlul răniților 
se face numai de personalul sanitar: pentru cei care pot vorbi, 
numele, compania şi regt.; locul unde a fost rănit să află direct 
de la rănit, iar semnul de identitate rămâne asupra rănitului; 
iar dacă sunt 2 semne, să ia unul din ele spre a se preda unităţei 
omului, iar celalalt să ia cu omul (cel de la gât). Controlul celor 
grav răniţi ce nu pot vorbi se face la fel, când are 2 semne; 
când are unul singur i se stabileşte identitatea, ridicându-se - 
semnul la postul de evacuare regimentar unde i se face bilet 
de evacuare, iar în buzunarul hainci i se bagă un bilet de carton, 
pe care medicul scrie numele, unitatea, regtul., rănitului, spre 
a servi la înscrierea la spital unde se internează. Controlul mor- 
ților se face numai după încetarea luptei de către medici, sani- 
tari, corniști şi preot, ajutaţi de o echipă orânduită de coman- 
dantul unităţei, de la reserva fiecărei unităţii, sau de la reserva 
generală. De la fiecare mort să, ridică unul din semne de identi- 
tate, al doilea se lasă pe om şi cu dânsul să şi îngroapă. La sfâr- 
şitul zilei, fiecare comandant de companie publică şi citeşte la 
raportul de seară, numele celor evacuaţi, răniți şi a celor con- 
stataţi morţi. Toţi ceilalţi absenţi să declar lipsă la apelul zilei 
de . . . . comandantului erarhic imediat superior, care are obli- 
gaţie, ca în termen de 3 zile, să identifice situaţia celor lipsă 
prin cercetarea orală a fiecărui comandant de ploton. Părăsirea 
unităţilor spre interior, de către oamenii de front, să împiedică 
prin cordon înapoia trupelor luptătoare, care controlează dru- 
meţii după, semnele de identitate de asupra lor. Cine nu are 
semn se arestează imediat, raportând spre front. 

Nu a. scăpat nimănui, sub acest raport, casurile petrecute 
în răsboi pe fronturile noastre:
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Nu a fost un control eficace în privinţa celor evacuaţi la 
spitale, ofițeri şi trupă, bolnavi şi răniţi; la, fel şi cu evacuarea 
la ambulanțe. Mulţi s'au evacuat singuri. Apoi, în spitale unii 
au stat prea mult, alţii nu au mai revenit la front, perzându-li-se 
astfel urma, oprindu-se pe la formaţiile dinnapoia armatei, fără 
nici o socoteală: unii au dat bani — trupă — spre a fi opriţi 
pe la grădinării de zarzavat, pe la părţi sedentare etc., în loc 
de a, se întoarce tot la unitatea, lor. Ofițerii evacuaţi la spitale 
nu mai reveneau la corpurile lor, ci să presentau la alte corputi, 
unde erau necunoscuţi. Toţi ofiţerii şi soldaţii răniţi odată ieşiţi 
din spitale să îndrept la propriile lor bataliozne de reservă re- 
gimentare. Regimentele active țin registre de cadrele ofițereşti 
şi soldaţi şi după gravitatea rănilor sau în virtutea altor con- 
sideraţiuni, să vărs în rangurile lor sau în anume alt serviciu 
regimentar, provizoriu sau definitiv, dar totdeauna cu sistem şi 
discernământ. Mulţi oameni sub diferite motive părăseau fron- 
tul mergând înapoi sub cuvânt că sunt bolnavi, să duc să cheme 
pe X, să caute pe Y, să aducă cutare, să vadă, să caute, să 
spună, s'a rătăcit, caută trenul de luptă, ori regimentar, ori e 
agent de legătură, etc. Toate acestea erau eschivări de la luptă, 

Acei care în urma examenului —— răniţi — erau ameninţaţi 
să fie retrimişi la, front, rămâneau solid amtuscaţi pe la dife- 
rite servicii ale Armatei, «Ajunsese că intrând în unele de acest 
fel de birouri, erai surprins de a vedea atâtea figuri cunoscute, 
așa se asemănau toţi «ambuseaţii brevetaţi» ai marelui răs- 
boi»! 1). 

Nu s'a mai aplicat niciodată şi nicăiri acel triaj de oameni 
de care vorbese cărțile, ca să simtă şi să ştie oamenii că nu 
să poate nimeni substrage de la datorie. 

S'a întrebuințat ca bun sistem, acela, al aşezărei înapoia 
frontului a unei perdele de trăgători, care să înapoieze frontu- 

  

1) Suvenirile unui căpitan de grenadieri (Popov).
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lui asemenea elemente. In armata Austro-Ungară, în cea ger- 
mană, să prescria prin ordinile de operaţii, chiar în ce priveşte 
conduita ca luptător a oamenilor: «a se observa suspecţii». In 
armata rusă și cea franceză, încă s'au folosit mijloacele de su- 
pravegherea prin patrule înapoia frontului de luptă. 

d) Pedepse. 

Soldatul nostru în general este supus şi ascultător, e plin 
de recunoștință către acei şefi care-i poartă grija de hrană, de 
adăpost, îmbrăcăminte, odihnă, care-i dă cu binele îndrumările 
cum să se poarte; el își dă viaţa oricând va fi nevoe pentru ei, 
ține la șeful său drept şi bun ca la părintele său şi în răsboi a 
salvat de multe ori viaţa ofițerului cu un desăvârşit devota- 
ment. Cine a trăit în tranșee şi în adăpost alături de soldatul 
nostru, poate să-și dea seama, cât de mare e nevoia de a fi cât 
mai aiături de inima lui. Acest motiv şi pericolul comun, înlătur 

nevoia unei asprimi nejustificată care ar creia o prăpastie între 
şef şi subaltern. De aceia nu trebui să pedepsim de cât după o 
minuțioasă cercetare, pe care totdeauna să o facem personal, 
căci multe greşeli provin din slabele îndrumări din partea, gra- 
delor care reduc astfel vinovăția. O pedeapsă trebui să înceapă 
cu o morală; mustrarea şi serviciul peste rână, după ce s'a ex- 

plicat răul ce a produs sau putea produce greşala, a dat bune 
rezultate. Pedeapsa cu carceră şi închisoare, substrag pe pedep- 
sit de la, datoriile sale; aceste pedepse nu trebui executate tri- 
miţându-se pedepsitul întrun post de ascultare sau tranșee — 
cu s'a făcut adesea — căci nu e bine, ci este rău. Numai ser- 

viciul peste rând poate fi executat acolo. Pedepsele ca: suspen- 
darea și Qegradarea, bine dovedită vina gravă săvârşită, să pot 

ordona în unitatea batalion şi regiment. Crimele, adică vinile 

mai mari, să defer curților marţiale. 

Actele de represiune contra unor ofiţeri, acolo unde au 
fost săvârşite cu judecată, au prins bine operaţiilor; unde însă
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nu sa judecat, şi din nenorocire, au fost şi cazuri de acestea, 
executarea a fost dezastroasă moralului trupelor şi în deosebi, 
a ofiţerilor, 

Trimiterea la front pentru reabilitare, a ofiţerilor condam.- 
nați pentru nedemnitate sau trădare, a fost absolut greşită şi 
prejudiciabilă operaţiunilor şi disciplinei. Nu se putea bucura 
de încredere şi nici de ascultare, ofițeri dovediţi, cunoscuţi, ca 
nedemni. Ce şef ar fi dat comanda, în subordine, la asemenea 
elemente? 

Pedeapsa cu moarte, trebuia să poată fi pronunțată de Con- 
siliile de disciplină, pe brigade; efectul avea să fie mai mare 
şi mai repede cunoscut şi simţit la trupe, 

e) Chestiuni sanitare, 

Menţinerea, oamenilor în stare de a lupta este o condiţiune 
de prim ordin în răsboi, de aceia organizarea armatei prevede 
un sistem regulat de îngrijire şi un personal apt a-şi îndeplini 
chemarea. Insă până la intervenirea medicului, luptătorul sin- 
gur cată a-și îngriji sănătatea; iar când este rănit el trebue 
să ia primele măsuri a-şi da ajutorul medical prin întrebuinţarea 
pansamentului şi iodului său, individual, 

Mulţi oameni şi-au compromis vindecarea, și deci sănătatea, 
din causa rănilor căpătate în luptă, din neglijență, prin infecție, 
Neîgrijirea răniților prin serviciul sanitar produce o mare de- moralizare la cei sănătoşi care îşi perd avântul gândindu-se că, la rândul lor, de vor cădea răniţi, vor rămânea pe câmp şi vor muri în mod neomenoş, 

Sunt cuiburi de răniți care să formez prin proprie iniția- 
tivă a răniților, adunându-se ei singuri la un loc câte mai mulți, îşi fac între ei pansarea rănilor imediat; la aceste cuiburi mai 
ușor găsibile, vin brancardierii pentru a complecta pansarea și a ridica pe răniții ce nu să pot mişca, ducându-i la postul de prim ajutor. Așezarea posturilor de prim ajutor, cât mai aproa- 

15
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pe de linia de luptă, este mai avantajoaă, căci de obicei inami- 
cul face baraj înapoia liniei de luptă ca să împedice venirea, 
reservelor pe linie şi ca să le distrugă; la aceste posturi stă. 
personalul medical cu materialul strict necesar primei îngrijiri. 
Medicii, sanitarii, brancardierii, trebuese ținuți la adăpost de 
focuri; conştiinţa obligă, pe comandanţi a nu expune acest per- 
sonal în tranșee; sanitarii şi brancardierii stau alături de lup- 
tători. 

La postul de prim ajutor, medicul revizueşte toți răniții, 
triindui: cei care pot fi trataţi pe loc, cei care sunt transporta- 
bili, cei grav ce nu pot fi transportaţi. Ordinul operativ trebui 
să prescrie modul de evacuare al răniților. 'Trebui prevăzute 
căruțe uşoare de transportat răniții de pe linia de luptă — po- 
sturi de prim ajutor — până la ambulanţe, de aceia aceste po- 
sturi trebuesc așezate lângă arumuri. 

Știința medicală chiar acolo unde a fost suficientă în ca- 
litatea personalului sanitar ofițeresc, a fost insuficientă în unele 
părți, cum a fost de exemplu chirurgia şi profilaxia şi tratamen- 
tul boalelor contagioase; şi sub acest raport sunt multe neajun- 
suri constatate 1). 

Astfel din cause de insuficiente intervenţii chirurgicale la 
timp, au fost multe casuri de interveniri chirurgicale ulterioare, 
acum târzii, altele au produs atrofieri şi leziuni ce puteau fi 
evitate, altele au prelungit convalescența, au întârziat peste 
obiceiu şi nevoe nevenirea la front, sau le-au făcut cu totul 
imposibile. Nu mai vorbim de greșeli în cercetarea rănilor de 
la aplicarea primului pansament care au provocat moartea 2) 
şi nu mai menţionăm şi cazuri de operaţii la care recurgeau 
prea adesea unii medici grăbiţi la amputări de tot felul :). 

  

1) In August 1917 în trupele diviziei a 14-a bântuia febra tifoidă, holera 
şi exantematicul, în unele regimente ca reg. 69 erau cazuri din fiecare categorie. 

2) Intre alţii, cazul Generalutui Dragalina. 
3) Mulţi pacienţi, datorită încăpăţinărei a nu se lăsa operaţi şi-au salvat 

mâini şi picioare de care s'au mai putut bucura restul vieţei lor după răsboi,
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Cu privire la bolile contagioase, icterul, febra recurentă, 
tifosul exantematic, au făcut ravagii înspăimântătoare atât în 
efectivele militare cât şi în populația civilă, nefiind măsuri luate 
care puteau reduce casurile prin necontagiu între militari şi în- 
tre aceștia şi populaţie. Propriu zis, o combatere regulată şi 
sistematică a tifosului exantematic în populaţia civilă, mai ales 
la sate, nici nu a existat decât rar pe acolo unde câte un co- 
mandant energic şi prevăzător, ajutat de vre-un medic plin de 
inimă și devotament, au luat măsuri în consecinţă şi cu bune 
rezultate; serviciul medical rural neexistând în fapt, a' rămas 
totul la conştiinţa şi devotamentul medicilor militari de pe la 
corpurile de trupă sau formaţii unde se găseau şi în atât cât le 
putea permite permanenta grijă a propriilor lor corpuri de trupă 
sau formaţii. Nu mai vorbim de asemenea, de totala lipsă de 
prevedere socială în bolile venerice. Mijloacele materiale de 
toate felurile ca şi cele de tratament ca: instrumente, medica- 
mente mai scumpe, efecte spitaliceşti, ete., aproape au lipsit 
cu totul și sunt cunoscute casurile în care devotamentul urior 
medici plini de conștiință și iniţiativa, lor, adesea stânjenită. de. 
ierarhie sau de nespecialitate, au recurs şi găsit mijloace de 
înlocuirea, multor lipsuri prin ce au putut găsi la îndemână :), 

Dar aceste casuri au fost rare, asemeni medici şefi de spi- 
tale sau formaţiuni sanitare au fost puţini, aşa că se poate uşor 
deduce ce ravagii au făcut necurăţenia, frigul, insuficienta sau 
neapropiata. alimentare, etc. ete. în restul masei îngrijirei sa- 
nitare militare şi civile. Şi totuşi nu se poate vorbi de negli- jență şi nepricepere la un corp medical care cu adevărat s'a 
sacrificat datoriei, care a daţ numeroase victime dintre ei în 
devotamentul ' pus În serviciu şi care a făcut tot ce omeneşte 
se poate face spre a salva cât mai multe vieţi, dar care din 

  

1) Medici ca Dr, Iacobovici, Dr, V. Voiculescu, Dr. Em. Gheorghiu, Dr. Aug. Vasilescu şi alţii, pot servi de exemplu şi pot să se bucure de recunoştinţa miilor de bolnavi ce au avut noroc a cădea în priceputa lor grijă şi îngrijire,
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lipsă de mijloace, din nenorocire, nu au putut. face şi ştiințifi- 
cește aşa cum au dovedit că se putea. Este casul să amintim 
în treacăt aci şi neajunsul ierarhiei medicale, prejudiciabile bu- 
nelor norme în distribuirea sarcinilor medicale în răsboi şi în 
detrimentul specialisărei naturale a personalului sanitar mili- 
tar; trebui să dispară, ierarhia, medicilor în răsboi şi suprimată 
şi în timp de pace, ca şi pentru celălalt personal farmaceutic 
şi veterinar, căci nu-şi are nici o logică. 

Cu privire la serviciul medical-veterinar, să, poate spune 
că a lipsit de personal şi în bună parte de organizație sau de 
punere în practică a prevederilor din această organizare. Unde 
energia, cu ştiinţa, patriotismul şi devotamentul pentru îm- 
plinirea nevoilor armatei au fost unite în câte un conştiincios 
medic veterinar :), resultatele au fost excelente ca şi în servi- 
ciul medical uman. | | 

Industria nu a fost îndeajuns pusă la, contribuţie la noi, 
în prevederea unor mai sistematice instrumente înlocuitoare și 
amputatoare, cât mai mult serviciilor membrelor organice am- 
pucate omului, aşa, precum s'a reuşit în alte ţări, în care inva- 
liditatea a fost aproape de perfecţie acoperită și înlocuită. Vor- 

vesc şi din punct de vedere al perfecţiei cât și din punct de 

vedere al costului, pentrucă este o cerinţă de echitate că toc- 

mai invalidul aparţinând clasei muncitoare și sărace, să aibă 

mai la îndemână mijlocul cel mai perfect, dar eftin, spre a putea 
face munca necesară existenţei lui și a lor săi. 

O măsură de apărarea sănătăţei şi vieţei luptătorului, con- 

tra mijloacelor întrebuințate de inamic a-i ruina sănătatea şi 
ai lua viața, stă în atribuţia organisărei, la îndemâna căreia stă 

și știința chimică, ştiinţă care în răsboi a procurat până la u» 

Oarecare punct mijloace de apărare contra gazelor asfixiante, 

contra invaziei microbiene etc.; sunt însă multe de făcut pentru 

  

1) Un veterinar ca Dr. P. Stavrescu a meritat cu prisosință gradul de 
general; şi serviciile sale pot servi de exemplu în prezent şi viitor.
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a le perfecționa şi înmulţi şi mai ales simplifica gi face muit 
mai practice scopului şi serviciului cu ele. Instrucţiuni sinple 
şi amănunțite pe înţelesul oamenilor, trebuesc date în vederea | 
învăţării u se păzi contra gazelor otrăvitoare. In prima linie 
aceste mijloace trebuese să se bucure de încrederea, celor ce le 
vor folosi în răsboi. Numeroşi ofițeri şi grade inferioare nu 
întrebuințau mășştile sub cuvânt că nu au nici un efect, sau nu 
au încredere în efectul lor. Unele sisteme de măşti erau cu mare 
greutate suferite şi altele de şi întrebuințate, provocau mai târ- 
ziu boale plămânilor. i 

Mijloacele de evacuarea gazelor ce se las pe fundul şan- 
ţurilor-adăpost, trebuese sporite şi îmbunătăţite, perfecţionate 
sau găsite mijloace şi invenţiuni la care s'au dedat ţări cu bogat 
material şi personal tecnnic, specializat în compoziții şi fabri- 
caţii de gaze de orice natură ce vor fi folosite în viitorul răg- 
boi. Este locul aci, fiind vorba de industrie, a aminti că chimia, 
a substituit şi materiale în compunerea, alimentaţiei, a îmbră- 
cămintei şi a unor obiecte de prima necesitate auxiliare ope- 
rațiunilor, cum a fost cauciucul, unele metale rar de găsit, lâna, 
cânepa ete. Ea este datoare a şi le însuşi în câmpul ei vast de 
cercetări şi a le perfecționa şi a nu să mai săvârşi greşala 
dinainte de răsboi, ca arta şi ştiinţa militară să mai ţină la 

- distanţă câteva ştiinţe speciale, de a căror folos se dispensase, 
ori să oprise la un punct de saturație; asemenea ştiinţe speciale 
au fost chimia, fisica, metalurgica, medicina, topografia, geo- 
logia și chiar mecanica (technica) care speculate în grabă în 
timpul răsboiului, au contribuit foarte mult în Garea succesu- 
lui sau au prelungit fazele luptelor, au înlocuit multe produse 
naturale prin altele artificiale (surogate), aducând cu modul 
acesta avantagii mari armatelor şi statelor. Asanarea câmpu- 
lui de luptă să fie făcută totaeauna de o trupă specială, 

 



 



OPERAȚIUNI» 

- EXECUŢIE, OBSERVAŢIUNI, INVĂŢȚAMINTE. 

1) D. Profesor Constantin Kirițescu, a descris răsboiii nostru în mod 
documentat şi cu o competință de militar integru; ediţia populară a lucrărei sale, 
este un mare serviciu adus publicului puţin iniţiat în peripeţiile operaţiilor,



 



OPERAȚIUNILE GRUPULUI JIU ŞI A CELORLALTE 

GRUPE VECINE 

Grupul Jiu a fost în centrul dispozitivului de front al Ol- 
teniei către Austro-Ungaria, având în stânga sa Grupul Vâr- 
ciorova, iar în dreapta Grupul Olt, operând fiecare pe văile 
Cerna, Jiu şi Olt. Aceste grupe nu aveau nici o legătură între 
dânsele, nici chiar ca supraveghere a spaţiului gol dintre ele. 

Trupele care operau pe aceste trei văi, aparţineau Divi- 
siei I-a şi a XI-a, aceasta încă neconstituită, care erau în linia 

I-a; iar în linia a II-a se afla în concentrare Divizia II-a, câte 

trele aparținând Corpului II de armată a cărui comandament 
era rămas la reședința sa Craiova. 

După ştirile ce am: putut avea noi de ce forţe inamice să . 
găsesc în faţa, noastră, aveam o ideie vagă, necontrolabilă: ba- 
talioane de mineri, puţine trupe neregulate locale şi nici un 
comandament mai de însemnătate. Totuşi din actele oficiale ale 
inamicului să constată că la invasia noastră în Transilvania 
«ţinutul dinspre Vest era păzit de grupuri mai slabe a divisiei 
187 a generalului de divisie Siimkel, călare pe drumul Petrogani- 
Haţeg prin munţi ce erau inaccesibili; această ivisie era întă- 
rită şi cu brigada 144 austro-ungară şi cu 3 batalioane vânători 
detașate de la corpul german alpin bavarez al generalului Krafft 
von Delimensingen; la Cerna din malul Dunărei spre Orşova 
era brigada 145 Austro-ungară>.
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Primele mișcări au avut loc în chiar noaptea. decretărei 
mobilisărei şi s'au efectuat bine, aducână Grupul Jiu la Petro- 
şani pe valea Jiului transilvan. 

Grupul Jiu în constituirea în care l-a găsit decretarea mo- 
bilizărei a, străbătut frontiera, fără o împotrivire mai serioasă, 
a surprins localitatea Livezeni care aşa de puţin se aştepta la 
o intrare a trupelor române în acea seară, în cât lumea era la 
cinematograf gi soldaţii au dat peste bucatele gata de pus pe 
masă. A urmat o încăerare şi apoi o luptă în regulă pe înălțimite 
de la răsăritul localităţei, aruncarea în aier de către unguri, 
din unităţile ce apărau frontiera, a podurilor depe râurile ce 
vin perpendicular pe valea, Jiului unguresc şi cele depe acest 
râu; a fost o greşeală înaintarea noastră în Livezeni când lupta, 
încă nu încetase şi ungurii erau încă stăpâni pe înălțimile de la 
sud de deasupra, orașului. La fel s'a înaintat de noi spre Petra- 
ani care a fost ocupat cu ușurință și de pe dealul Măleii s'a 
pus stăpânire pe nodul de comunicații Petroşani-Merişor, Pe- 
troşani-Valea Roșe, Petroșani-Petrila. O înaintare cătră est pe 
valea Jiului românesc, goni trupele ungurești răzlețe şi cu acea- 
sta puse trupele noastre în stăpânirea, localităţilor şi minelor 
de cărbuni cu depozitele respective la Bărbăteni-Iskroni, Co- 
roeşti, Vulcani, Lupeni, ete. 

La fel aproape s'au petrecut lucrurile şi pe celelalte puncte 
şi direcţii de invazie, atingându-se treptat obiectivele, mai cu 
seamă că mai pretutindeni trupele noastre nu au întâlnit vre-o 

„resistență mai însemnată, deși lucrări de întărire se făcuse de 
către inamic mai ales în fața Grupului Vârciorova dar nu se 
ocupase decât în mod sumar. 

„ Pierderile noastre au fost relativ mari faţă de mica resi- 
stență ce au întâmpinat trupele noastre, era lipsa experienţei, 

„lipsa de chibzuinţă şi o precipitare în înaintări neluminate de 
recunoașteri suficiente care ne-a; costat viaţa a ofiţeri inferiori 
:
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„buni şi a unor ofiţeri superiori de valoare, elemente inimoase 
de prin corpuri. 

In rezumat, dacă scopul ofensivei noastre a fost să atragă, | 
forţe dușmane depe frontul apusan, atunci ofensiva trebuia îm- 
pinsă, energic pe ambele fronturi din Ardeal, ceia ce nu s'a făcut. 

După atingerea primelor puncte ce puteau însemna un 
îront al nostru dincolo de hotare, ar fi trebuit ca cel dintâi 

lucru de făcut să fie legătura, între detașamente; această legă- 
tură urma să se facă dinapoi, nu din lături cum s'a încercat a 

se face pe unele locuri de către şi prin trupele din linia I-a. 
Această procedare a, pricinuit o slăbire care a fost de două fe- 
luri: ca efectiv, ceeace a micşorat capacitatea, de resistență de 
front, a îngreuiat comandamentul şi supravegherea proprie a, 
trupei; ca moral, întrucât infiltrarea inamicului prin părţile 
nesupraveghiate și nepăzite şi apărarea sa în spatele posiţiilor 
noastre sau în flancurile lor, au produs acele panici care în 
munţi cât de mici iau proporţii mari şi cari dela început au 
băgat în unităţi frica, şi le-a redus moralul, răpind de sânge 
rece şi linişte în luarea măsurilor pe şefii de unităţi din prima 

linie. E 

Dacă însemnarea frontului s'ar fi făcut peste tot dinapoi 
înainte, atunci nu numai că acea înfiltrare era să fie redusă, 

dar acolo unde ea s'ar fi produs, cum de altfel s'a, şi produs, 
pedeoparte lua grija liniei I-a şi pedealtă permitea, capturarea, 
 fracţiunilor inamice strecurate prin front, aceste infiltrațiuni 
de care inamicul uza, erau un element de reuşită care totdeauna 

se foloseşte în operaţiunile din munţi. 

Obiectivele atinse de cea, dintâi ofensivă, constituiau o în- 
seilare de front, cu punctele: Muntele Fâgeţu, cota 1148 (nord 
v. Gyergyo), Polgyes, Kisopcina cota 1041, Antal-Patak Kăros- 
Bereecz, Vama, Buzeu, Hosszufalu, 'Torocsvar, Măgura, Metere- 

zele iui Tudor. | 

Până la 21 August operaţiunile au avut curs normal, s'ar
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putea spune că ele s'au efectuat cu repeziciune, însă imprudent 
din punct de vedere strategic, deoarece înapoia trupelor, reser- 
vele sau trupele de sprijin rămăsese încă în desemnarea, lor, 
unele în drum spre frontieră, altele abea luând formaţie sau 
Organizare. 

La 21 August însă, inamicul acoperit prin serioase lucrări 
de întărire, şi-a dat seama de punctul nostru slab, adică lipsa 
elementului de impulsie, reserve, şi a început a se aduna pe 
direcţiile amenințate, așteptând ocasiunea favorabilă a împin- 
ge pe invadatori îndărăt. 

La Grupul Jiu între timp s'a pus stăpânire pe posiţia de 
intersecție a văilor Jiului românesc cu a celui transilvan, Pe 
troşani, după care s-a împins trupele spre nord către Merişor 
care a fost ocupat, după care trupele au început întărirea po- 
siţiilor câștigate cu puţine sacrificii, resistența inamicului ne- 
fiind mare, însă Ia el se simt sosiri de întăriri, 

Prin sosirea reg. 21 Artilerie la 21 August, situaţia Grupu- 
lui Jiu se întăreşte mult, Grupul are acum 4 baterii de câmp 
de 75, cu tragere repede şi 2 baterii obuziere de 120 şi pe de- 
asupra un corp de ofiţeri artilerişti de elită. 

Indată la sosirea regimentului, 3 baterii de 75 şi 2 baterii 
de 120 ocup pozițiunile dela, Merişor-Rrivadia-Isvoreni (defileu! 
Merișor la 883 'm şi 987 m). 

La 22 August Cartierul Divisiei II e la T. Jiu, reg. 9 arti- 
lerie al divisiei este la Sofroceni, 6 km. sud de Bumbeşti. 

- Zupta de la Merişor. La 25 August Grupul Jiu dispune ca 
trupele aflate deja în concetrare la Petroşani să atace pe ina- 
mic şi se ocupe Merişorul. In acest scop să adun trupele în si- 
tuație inițială în cotul ce face apa Krivăziei sub cetatea Boli. 
Aci să constituese trei coloane: una centrală urmând şoseaua 
Cetatea Bolii-Băieşti-Merigor-Krivadia; coloana din dreapta, di- 
recția Totoeşti-Poenari-sorgintea pârâului Sghiabului:Dealul 
Băloi; coloana din stânga direcția Dealul Mândru-Dealu Bran.
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Trupele repartisate neegal pe coloane, coloanele legate în- 
tre ele, artileria pe D. Mândru şi D. Baniţa. Luau parte la atae 
regimentele 18, 58, 41 (2 batal.) în curs de a sosi reg. 71 in- 
fanterie, al 3-lea batal. din 41 gi 2 batal. din reg. 26 Inf. Ca 
artilerie 5 baterii de câmp, una de munte, bateriile de 53 ne- 
disponibile, nici o trupă călare. Comanda trupelor o are Colo- 
nelul Anastasiu Ion. Atacul a început conform ordinului la ora: 
2 precis precedat de un bombardament de artilerie desfăşurat 
la ora 1. Ordinul nu precisa nici forţa, nici posiţia inamicului; 
dar să deducea că acesta, ocupa defileul. Atacul a urmat normal, 
g'au ocupat înălțimile Retiţa şi Căpriorul, deasupra pasului Me- 
rișor. A doua zi 26, atacul a continuat şi s'a ocupat D. Băloi 
deasupra satului Petrosu şi D. Bran deasupra Krivadiei; resis- 
tența cea mai mare s'a întâmpinat pe D. Angros şi D. Bran, 
unde în noaptea de 25 spre 26 s'au aat lupte corp la corp. 

La 26 August, pe frontiera muntoasă dela Nord, se ţinea 
sub stăpânire linia Toplița-Sân Mihai-G. Ş. Miclos-Petroşani 
(sud Merişor), Sud Mehadia. 

La 29, se progresează în munţii Transilvaniei până, la Şe- 
limbăr-Merișor. Grupul Jiu stăpânea pe ambele maluri eşirea de 
sud a pasului Merişor şi cu tendinţa de a merge spre eşirea, de 
nord a acestui pas în câmpia Hațegului. 

La 1 Sept. divisia XI română de la Jiu avea în fața ei şi 
luptă cu: grupa generalului de divisie von Stabs (9 bata]. 6 
bater.) divisia 187 a generalului Siimkel, brigada 144 Austro- 
ungară și cele 3 batalioane de vânători alpini bavarezi ai lui 
Delimensingen (ordinile operative ale generalului Von Stabs, 
comandantul corp 39 de Armată). 

La, 2 Septembrie reg. 26 infanterie își pierde cumpătul, 
maiorul Petrescu din acest regiment este ucis de o schijă, ba- 
teria, 5 din reg. 9 are pierderi, reg. 71 infanterie e foarte în- 
cercat. 

La 3 Septembrie artileria de pe posiţia Merişor rămâne:
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în vânt. Nu comandantul Artileriei, nu legătură cu Col. Jipa, 

nici o ştire dela Col. Cocorescu. 

“La 4 Septembrie în regiunea muntoasă, „trupele române 
ocupau Homorod-Olmaș-Cohalm-Făgăraș-Dealul Bran (Streiu). 

La Grupul Jiu, dealtfel ca, şi la celelalte grupe de invasie, 

constituirea de reserve strategice nefiind gata şi trupele fiind 

împinse prea departe de frontieră, deci nesprijinite în faţa ina- 

micului care își aducea forţe, rămânerea mai departe pe posi- 

țiile ce se atinsese, nefiind sigură şi devenind periculoasă, se 

începe retragerea. trupelor către frontieră, la 6 Sept.; toate 

trupele inamice de pe acest front formând Armata a IX-a, ger- 

mană, dela Orşova la Făgăraș, erau sub comanda, Generalului 

Von Falkenheyn; în acelaș timp luptele în munţii Moldovei de- 

vin mai îndârjite mai ales în munţii Căliman şi Gurghiului, la 
8 Septembrie. 

Cu privire la Grupul Jiu, trebui remarcat demoralisarea 
elementului românesc ardelean din regiunea ocupată, care atri- 
buia aceste înaintări şi retrageri, fricei noastre de unguri, ast- 

fel că și atitudinea românilor acestora, ce rămâneau bănuiţi, 

„deşi sub unguri, se schimbă faţă de noi. 

Comandant al Grupului Jiu, un valoros ofiţer, Colonelul 

D. Cocorescu; el era, plin de energie, plin de avânt, însă cu un 

defect stricător, acel al neprevederei. El sa crezut că poate 
lucra isolat de restul armatei, s'a crezut tare cu forța ce avea 

ca, să poată deslega orice problemă tactică i-ar pune inamicul, 

el nu a chibzuit bine dacă fără nici o reservă se poate aventura 

în depărtare de frontiera ţărei, adică în vânt, fără riscuri, care 

'au și ivit. Totuși, Colonelul Cocorescu, cu mijloacele ce se cer 
de orice mişcare ofensivă dela, persoana Comandantului, ar fi 

fost unul din cei mai buni comandanţi de câmp. | 
Aşa însă, energia, sa ca şi trupele sale, de două ori s'au 

irosit fără nici un folos. . 

EI are vina a fi dat celor mai mari o încredere prea mare
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în acţiunile sale ofensive a căror pericole şi greutăți era nevoit 
să le treacă sub tăcere, cu voie sau fără voie, sau de nevoie, 

aceasta este indiferent. 

Intre timp, Grupul Jiu prin adunarea trupelor celor 2 bri- 
gade, a 21-a şi a 22-a de infanterie, devine divisia XI-a, coman- 
dant generalul Muică, a cărui post de comandă se aşează. la, 
Petroşani; brigada 21-a, comandată de Colonelul Cocorăscu, bri- 

gada 22-a condusă de colonelul Ion Anastasiu, brigada 11-a arti- 
lerie comandată de Colonelul Paşalega, regimentul 41 infanterie 
comandat de Colonelul Obogeanu, reg. 71 inf., comandat de Li. 
Col. Munteanu, reg. 18 infanterie comandat de Colonelul Jipa 
Constantin, reg. 58 inf., comandat de Lt. Col. Neagu, reg. 21 
artilerie comandat de loc. colonel Sec. Petroianu, Şef de Stat 
major al Divisiei Locot. Colonel Mărculescu Rafael, medic şef, 

Lt. Col. Dr. Vasilescu, 

Din causa situaţiei Grupului Olt devenită grea şi fiindcă 
divisia, XI era prea înaintată, faţă de grupurile vecine, s'a dispus 
retragerea divisiei pe frontieră, divisie care revine la locul ei, 

urmărită fiind de către inamic. Divisia stabilită pe frontieră, 
nu are nici o legătură cu trupele vecine, deşi toate aparţineau 
aceluiaș corp de armată I-iul, comandat de generalul Popovici 
Ion, având divişia I-a comandată de generalul Dragalina, cu 

sector din Dunăre și pe valea Cernei, iar divisia, II-a comandată. 
de generalul Manolescu, destinată reservă de armată la Bum- 

beşti. 

Acţiunea aceasta a divisiei XI de înaintare şi retragere, a 
fost o greşeală: sau înaintarea nu s'a dispus după o ideie stra- 
tegică având un scop hotărît, sau retragerea nu a fost bine 
chibzuită întrucât ulterior, iar sa înaintat pe frontul ce ocu- 
pase precedent. 

Vina nu poate fi decât a Armatei I-a dacă a dispus mă- 
sura, sau a Marelui Cartier general care se vede nu era încă 
stabilit asupra operaţiunilor ce întreprindea,.
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Dela 26 August, Generalul Muică, bun technician de arti- 

lerie şi muncitor, nu a greşit cu nimic în exercitarea misiunei 

ce aveau trupele sale, nu participase la iniţierea acţiunilor până 

atunci, găsise o situaţie creată de alții și de împrejurări aşa 

că rămâne o enigmă pentru cei dela Jiu, luarea imediat a, co- 

menzei sale pe care abia începuse a şi-o exercita. 

Svonurile ce au circulat după plecarea sa, au ţinut loc de 

motiv: ar fi fost trădător, fiindcă soția sa nu era româncă! 

Insă practica de doi ani înaintea noastră în răsboiul de pe 

celelalte fronturi :), nu să aplica la noi în mijloacele de luptă, 

ci numai în obiceiuri şi cu deosebire în cele de interes al profi- 

torilor mișei, pentru care nici cinstea, nici dreptatea nu aveau 

ce căuta în răsboi 2). 

Inlocuirea comandanților cu oarecare experienţă dobândită, 

1) Cu drept sau cu nedrept, în câteva luni în 1915 în Franţa, numeroşi 

generali au fost îndepărtați dela comandă fără a fi ascultați, pentru vini reale sau 

închipuite: Generalul Feldman revocat, generalul Aubier asemenea, generalul 

Belin, general Pelle, general  Exelmans, general Parreau, genera! d'Amade, 

general Maud'huy, general Gerard, precum şi o mulţime de alți generali pe 

care scrierile îi citează cu inițiale: Generalii A. şi L., apoi generalii L. şi V,, 

generalii B., P., C., S$., A., B., general de Lamage etc. 

2) In ajunui luptei dela Farkas-Patak şi Naghibar, generalul Muică a 

venit la postul meu de comandă din Lupeni, însoţit de (Col. Mărculescu şef de 

Stat Major al Divistei şi Lt, Col. Găvănescu sub-şef de Stat Major la Armata 

I-a şi punându-mă în curent cu acţiunea ce a proectat pentru adouazi, mi-a 

spus: îţi încredințez conducerea trupei de manevră în lupta de mâine să cazi în 

flanc şi spatele inamicului, operație grea şi periculoasă, însă ştiu că ai s'o înde- 

plineşti bine, de aceia îţi mulțumesc de astăzi din toată inima. (Face un general 

care trădează astfel?). Principiul intinerirei cadrelor însă lucra de acum şi la noi: 

rămaşi un moment singuri cu Col. Mărculescu şi Găvănescu acesta îmi spune: 

D. General Lupescu (şeful de Stat Major al Armatei I-a) mi-a zis să vă co- 

munic că are toată încrederea în Dwvs., că atunci când ordinile ce vi se dau de 

divisie vă par că nu sunt bune, să nu le executaţi şi să faceţi cum credeţi Dvs. 

D. General Muică are să plece curând dela divisie, va fi schimbat. parcă vă 

văd mâni, poimâni, comandant de divisie căci avem tendinţa. cei meritoşi şi 

oricare le-ar fi gradul, în capul marilor unităţi!? Ambele aceste «tendinţe», pe 

curând s'au şi împlinit,
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prin alţii începători, s'a dovedit interesată și la noi ca şi aiu- 
rea :) şi dăunătoare 2). 

Realitatea însă era aceea ce se prevăzuse: începuse a ne 
ataca forțe mai tari decât ale noastre, venite proaspete din 
interior, generalul Muică raporta şi era obligat să spună că 
operațiunile să îngreuie şi devin periculoase, că este nevoie de 
întărit trupele noastre; ori aceste adevăruri erau luate drept 
slăbiciuni, frică, şi comandanții cu răspundere trebuiau înlo- 
cuiți, că nu scoteau victorii ca lapte din piatră. 

Generalul Muică fu înlocuit cu Generalul Cocorescu 3). 
Acesta, sub impresia noului grad dobândit şi a încrederei ce 
ge punea într'însul, a împins o clipă trupele înainte, «sub cu- 
vânt că inamicul ne hărțueşte mai tare», fapt adevărat şi na- 
tural, căci forţele sale sporeau într'una iar ezitările noastre, îi 
dau curaj. 

Insă mișcarea, înainte, care a mai sporit inutil pierderile 
noastre, nu ţine mult; causele: luptele mai grele ca înainte, per- 
derile în oameni mai numeroase, iar moralul în scădere şi din 
cele ce se petreceau aci şi din ce se petrecea pe celelalte fronturi 
române. 

In adevăr evenimentele au cursul următor: 
După constituirea Divisiei a XI-a cu cartierul la Petro- 

șani, s'a urmărit ideia de a se înainta în interiorul ţării vrăj- 
maşe căutându-se a se câştiga cât mai mult teren și divisia a 
avut ca prim obiectiv punerea stăpânirei pe intrarea în dreptul 
Văii Streiului cu posiţiile sale dominante asupra văei la Ponor- 

„Hegyalia-Livadia-Farkaş-Patak-Hobica. 

  

1) «Ces hecatombes de gâncraux ne seraient-elles pas surtout demandees 
et faites par les jeunes>? (Gallieni). (Aceste trântituri de generali, nu erau cerute 
şi făcute mai ales de tineri ?)p, 

2) «Nu să schimbă ate'ajele la mijlocul vadului». 
3) Inaintat cu acest prilej general şi pe care nu-l cred capabil să fi 

uneltit îndepărtarea comandantului său. 

16
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Aceasta era cea mai bună posiţie unde Divisia putea aş- 

tepta evenimentele. 

Trebuiau însă întrunite neapărat trei condițiuni, fără îm- 

plinirea cărora era de preferat rămânerea pe frontieră. Aceste 

condiţii erau: sosirea pe aceea, posiție repede dela început; spri- 

Jinirea şi acoperirea flaneurilor, fie prin trupe de ale divisiei 

eşalonate înapoi, sau legătura cu detașamentele vecine ce ope- 

rau în dreapta şi stânga noastră; constituirea a două reserve 

de aripi şi una de centru. Insă această situaţie pentru divizie 

nu putea fi procurată decât de mersul general al ofensivei noa- 

stre în Transilvania, adică divisia să nu rămână isolată acolo. 

Sosind mereu noi forţe inamicului, atacurile sale devin 

tot mai dese şi mai viguroase. Artileria grea bate posițiile noa- 

stre, un tren blindat pe linia ferată la Nagybar, aeroplane care 

arunc bombe, fac perderi trupelor noastre; totuși artileria noa- 

stră stă scut puternic şi ţine în respect atrăgând asupra-i focul 

artilerie; inamice, care de pe dealul Branului şi Băloiului, aco- 

perise cu focuri năprasnice posiţia infanteriei noastre, produ- 

cându-i panică, 

După jurnalul comandantului care a executat lupta de la 

Merişor: 

Pe aceste posiţii s'au oprit trupele şi cele de pe Dealul 

Bram au avut să sufere bombardamentul unui tun automobil 

blindat, care înainta regulat pe şosea în imediata apropiere a 

flancului trupelor sub deal şi bătea trupele. 

Acest atac dat de trupele noastre, a reușit să câştige un 

spaţiu liber între noi şi inamic, împingânâu-l înapoi şi câşti- 

gând liniştea frontului nostru. După îndeplinirea misiunei, tru- 

pele divisiei se constituesc pe brigade ca sectoare, astfel: 

Grupul Merișor cu trupe din ambele brigade (reg. 18 şi reg. 

41 inf.) şi grupul Lupeni-Vulcan (reg. 58 şi 71 inf.), artileria 

repartizată egal la ambele grupe.
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Grupul Merişor comandant Colonel Cocorescu; grupu: 
Lupeni, comandant Colonel Anastasiu, 

Desfacerea Grupului Jiu în aceste două  sub-grupări, a 
adus o nouă repartiție a, trupelor pe teren şi anume: sectorul 
din dreapta (Grupul Merişor) începea din Dealul Babii (stân- 
ga) până pe cursul Superior a pârâului Pietrosul (dreapta), 
postul de comandă la Merişor. Sectorul din stânga (Lupeni) 
din dealul Babii (dreapta), vârful Muncelul-Oboroca-Tulişa-Fâ 
getul-Pilugul-Câmpul lui Niag; postul de comandă la Lupeni; 
dispositivul trupelor sectorului Lupeni (Colonel Anastasiu) în 
luptele de la Oboroea-Coasta-Laturei-Tulişa, a fost următorul: 

Oboroea, batal. HI din regt. 58 inf., şi 2 secţii artilerie, Bat. 
TI şi UI div. 5 Munte. 

Coasta, Laturei, batal. IV din regt. 18 inf. post detaşat 
Cornet şi Dealul Sec, un ploton legătură, cota 1358 cu Oboroca, 
2 secţ. Bat. III R. Munte. 

Tulişa, batal. III din regt. 58 int,, post detaşat V. Brăii, 
post la Făgeţel, Pilugu, cu o companie în Valea Jiului (Câmpul 
lui Niag). 

Comandamentul divisiei în Petroşani. 
Intre mijlocul lui August şi sfârşitul acestei luni mai au 

loe câteva lupte la Merișor, cu care ocasie sa, împins frontul 
pe dealul Angros-Bran-Băloi, călare pe comunicațiile din vest 
către Haţeg, operaţiuni executate în scopul de a se obţine lini- 
ştea trupelor noastre din partea hărțuielilor inamicului şi a-l 
ține la o depărtare de regiunea, minieră, unde ingineri români 
sosiți din ţară, începuse a, pregăti exploatarea minelor prin lu- 
crători mineri localnici, obişnuiţi. 

La acţiunea dela Merişor şi dealul Bran, ia parte şi reg, 
26 inf., sub comanda colonelului Stavrache, regiment mult în- 
cercat la ocuparea dealului Bran, sud-est de Petrosu. 

Adunarea, necontenit de noi forțe inamice în fața grupului 
Jiu, pe deoparte, luarea unităţilor divisiei II ce se aduna în
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reservă la Bumbeşti, pe de altă parte, determină comandamentul 
superior român la luarea măsurilor de a apropia de frontieră 
trupele grupului Jiu ce stăteau aşa zicând suspendate în teri- 
toriul inamic, pe un front al cărui traseu devenise aproape per- 
pendicular pe frontieră, de la nord la sud, în loc de la est la 

vest, fără legătură laterală cu celelalte grupe a căror înaintare 
nu parvenea să ajungă la înălțimea grupului Jiu. 

Inamicul începând din nou presiuni asupra sectorului din 
dreapta, Comandantul divisiei decide ca printr'un atac de front, 

dat de brigada, Cocoărescu şi un atac de flanc şi spate, dat de 
brigada Anastasiu, să se curețe tot terenul de inamic din fața 
ambelor sectoare. In acest scop se ordonă pentru 29 spre 30 
August, o situație inițială pentru trupe, prescriindu-se briga- 
dei Cocorescu o apropiere a reservelor sale de linia întâia, iar 
brigada Anastasiu constituirea a unei a doua coloană la Obo- 
roca. 

Iar ca acţiune, în dimineaţa de 30 August la ora 8, bri- 
gada Anastasiu trupă de manevră, să înainteze în două coloane 

pe la Coasta Laturei spre Farkaş-Patak şi Naghi-Bar spre a 
cădea în flanc și spatele inamicului, în timp ce brigada Coco- 

rescu să atace de front. 

Brigada Anastasiu a executat în foarte grele condiţii mer- 
sul peste creste muntoase de 1800 m., pe ploae friguroasă şi 
ceaţă, fără nici un drum, pe un teren acoperit de cetini, așa că 

abia la ora 5.30 p. m. şi numai cu un repaus deo jumătate de 
oră, coloana din centru (cea. din dreapta constitue o flangaraă) 
soseşte ia Farkas-Patak, unde fără alt repaus decât trecerea la. 

o formaţie pregătitoare de luptă, brigada, scoboară panta dea- 
lului Branului pe la nord şi încalecă şoseaua, Puj-Naghibar. Uni- 
tățile din cap iau o formaie subțire după care trecând în tira- 
liori, pronunţă un atac pe tot frontul şi surprinderea pentru 
inamic este așa de mare, că se face o încetare a luptei de front 
spre brigada Cocorescu.
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Coloana din dreapta a brigadei Anastasiu, abia pe înse- 
rate debușează pe valea Petrosului pe la cota, 664 şi nu se poate 
uni cu restul trupelor, din causa, confusiei de neorientare ce se 
produce la aceea coloană. 

In acelaș timp, trupe inamice care Veneau dinspre Puj, 
între care unități germane (bavareze) cu artilerie, cele dintâi 
apărute pe frontul român de nord, cad în spatele nostru. Ca 
măsură de prevedere însă, spatele brigadei erau în paza unui 
detașament care prin o puternică resistenţă, a ţinut mult timp 
pe inamic pe loe. 

Inamicul ne mai acţionând asupra frontului brigadei Co- 
“corescu, aceasta încetează lupta şi rămâne brigada Anastasiu 
a lupta singură cu un inamice necunoscut, în mijlocul acestuia, 
în necunoștință de situație şi posiţia trupelor amice (brigada 
Cocorescu). Situaţia brigadei Anastasiu devenea cu totul eri- 
tică, din causa lipsei de legătură cu trupele acţiunei de front, 
din causa întunericului și a confusiei produsă la regimentul 71 
infanterie, precum şi a bombardamentului bateriei bavareze ce 
bătea în lung valea pe unde se adunau trupele noastre. 

A mai fi rămas și aşteptat ziua, întreg grupul nostru ar fi 
fost înconjurat şi capturat, căci se auzeau la inamic sosiri de 
trenuri cu trupe ce debarcau între Puj şi Livadia; de aceia s'a 
hotărit retragerea pe posiția de plecare, dealul Oboroca, favo- 
rizați de întunericul nopței. 

Ordinul divisiei fiind rău dat şi lipsit de elementele nece- 
sare unei acțiuni de aşa însemnătate, nu putea, da alte resul- 
tate decât tot rele, într'adevăr: 

Intre comunicarea ordinului, la Lupeni, luarea, disposiţiu- 
nilor şi adunarea trupelor la, punctul inițial (Oboroea), era un 
timp în ore cu totul insuficient pentru ca executarea mișcărei 
să poată începe la ora 8 dim. cum se fixase; din această causă 
sa întârziat operaţia cu o oră. Timpul rău: ploae, frig, ceață 
-de nepătruns, erau cause naturale de întârziere în marş. Re-
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giune muntoasă sălbatecă, lipsită de drumuri, o simplă potecă, 

nu permitea o iuţeală mai mare de 2—3 Kil. pe oră, mergându- 

se încordat şi împrăștiat din cauza piedicilor la tot pasul, ce- 
tini întinşi pe pământ a. căror dese crăci ca niște reţele de 
sârmă, obligau pe fiecare om la ocoluri printre aceşti copaci 

pitici şi deşi. 

Distanţa de parcurs de 22 Kilometri făcea ca acţiunea 

trupei de manevră să se producă noaptea, prin urmare nici un 

acord tactic nu putea fi între ambele atacuri, acţiunea fron- 

tală a avut loc între orele 10—2 p. m. cea de flanc și spate la 

ora 6 p. m., deci acţiunea generală complect descusută, 

Ordinul nu cuprindea, datele precise asupra inamicului, nu 

arăta ora începerei acţiunei de front; nu prevedea nici un mij- 

loc de legătură între ambele atacuri, nu prevedea nici o trupă 

ca reservă între ele, astfel că se periclita marșul trupei de ma- 
nevră şi se expunea aceasta să fie tăiată de zona de plecare; 

cine întoarce se expune la rându-i să fie întors. 

Ordinul nu arăta nici frontul sau posiţia inamicului, nici 

unde erau flancurile lui. Alegerea flancului presupus şi care 

era și cel mai îndepărtat, pentru atac, era încă o mare greşeală. 

Iu orice caz, punctul Farkas-Patak a fost cel mai înaintat punct 

atins de grupul Jiu în cea dintâi mişcare ofensivă a sa în Tran- 

silvania, 

In zilele următoare s'a, hotărît ca trupele grupului Jiu să 

rămână, pe posițiile de pe frontul dealul Băloi-D. Bran-D. An- 

gros-Câmpul Lupenilor-Coasta Laturei, având ca puncte înain- 

tate şi de supraveghere Pilugul și D. Făgeţel şi punct de legă- 

tură la frontieră — în stânga — Cânpu lui Niag, ocupat de un 

pluton Qe cavalerie. 

La 1 Septembrie infanteria noastră ocupă -posiţie pe dea- 

urile Băloi-Angros-Coasta Laturei, unde îşi face măști, căci te- 
renul este stâncos şi nu sunt unelte pentru lucrat. Artileria 

inamică ne causează pierderi mari, demoralizând infanteria.
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Şi artileria suferă mult; 4 baterii din 21 Artilerie pe po- 
siţia de la Merișor-Krivadia, (brigada Cocorescu) stau 3 zile ne- 
clintite pe poziţie sub focurile violente ale artileriei grele ina- 
mice de la Naghibar şi a avioanelor; sunt morţi și răniți la noi. 
Maior Petrescu din 26 infanterie e omorât. Incepe panica. 

Comandantul divisiei pierde calmul în urma rapoartelor 
de pe front, mai ales privitor la infanterie, care din causa cum- 
plitului bombardament inamic, îşi părăsește posiţiile fără adâ- 
post, fuge i in defileu unde este un amestec de trăsuri şi servicii, 
şi cu oamenii ce au părăsit frontul. 

Aeroplanele inamice recunosc posiţiile noastre, regulez 
tragerea artileriei lor. Legăturile între unităţi şi cu şefii se rup, 
e greu de pus ordine, groaza intrase adânc în trupele noastre 
din cauza lipsei de mijloace de a, se face faţă inamicului. Lipsa 
unei artilerii cu tragere lungă, care să poată ajunge posițiile 
artileriei inamice, este viu. simțită, 

Acest dute vino în direcţia, Hațegului de către grupul Jiu, 
nu avea nici un rost cât timp acţiunile acestea erau izolate şi 
fără putinţă de continuitate şi posesiune. Insuși inamicul își 
da seama de situaţia aceasta a noastră fără resultat practic: 
«două treimi, spune el, cele mai grele ale drumului spre Haţeg 
fuseseră străbătute de români, dar încăodată, cu ce folos! Acea- 
stă mișcare era executată de forţe insuficiente şi dealungul unei 
linii pe unde nici un ajutor nu putea să ajungă din partea altor 
grupuri în cas de ar fi fost atacate de forțe inamice superioare». 
Lucrul era adevărat întrucât atunci când la 30 August trupe 
germane apărură în valea Streiului, grupul Jiu presimţi lovi- 
tura, co i se pregătea, însă la noi, a te da î inapoi pentru a-ţi asi- 
gura o resistență favorabilă, era considerată ca o mare greșală, 
imputabilă celui ce o săvârşia. 

La 2 Septembrie posiţia; grupului Jiu și anume detaşamen- 
tul Lupeni a. Colonelului Anastasiu, prin mişcarea; ce i se ordo- 
nase de Generalul Muică, să găsea între Nagy-Bar și muntele
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Muncel, în o posiţie cu direcţiune perpendiculară frontierei. Ina- 

micul însuşi mărturiseşte acțiunea grea în care a fost pus de 

noi: «Un grup de regimente germane și ungurești sub comanda 

locot. general Von Stabs, având o mare cantitate de obusiere şi 

artilerie de munte, dădu un atac de front a cărui principală 

greutate era îndreptată contra românilor în jurul muntelui 

Bran. După o zi întreagă de luptă crâncenă, aliatul. nostru să 

retrase în faţa numerului superior al inamicului şi a superiori- 

tăţei sale în artilerie». Aci în adevăr se găseau trupe româneşti 

nu îi rumăr superior, dar capabile şi conduse de şefi destoinici 

și conştienţi de misiunea ce aveau. Spune singur inamicul acea- 

sta: «După cât să poate spune până acum, scria, corespondentul 

ziarului vienes Neue Freie Presse de la cartierul german din 

Transilvania, la 7/20 Sept. 1916, Românii se luptă în general 

foarte bine. Rapoarte primite de noi din sectorul Haţeg comu- 

nic că unităţi românești care perduseră jumătate din efectivul 

lor, au continuat totuşi lupta. Fapte asemănătoare au fost ob- 

servate și în alte sectoare». In fața forțelor mult superioare ina- 

mice, grupul Lupeni a Colonelului Anastasiu a trebuit să se 

substragă cleștelui inimic prin o manevră dibace care să-l scape 

de primejdie; inamicul singur o declară: «retragerea românea- 

scă dela Nagy Bar s'a făcut cu mare îndemânare şi în perfectă 

ordine. Scopul nostru era să luăm pe români din flanc în mun- 

ţii Hațegului şi să ajungem astfel în spatele lor la trecători ; 

în acest scop ne împărţirăm forţele în 6 coloane care încercară 

o largă mişcare înconjurătoare prin munţi. Românii însă îşi 

menținură frontul intact şi executară o mişcare spre dreapta. 

La 6 Sept. frontul lor din perpendicular, deveni paralel fron- 

tierei şi cu liniile de retragere acoperite». Aceasta a fost o re- 

marcabilă şi îndrăsneață schimbare a frontului executată de 

grupul Lupeni a Colonelului Anastasiu, care a dat loc luptelor 

de 1a Tulişa şi coasta Laturei, rămase memorabile şi spre lauda 

trupelor acestui sector. Mărturiseşte însuşi inamicul: «aci alia-
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ţii noștri şi-au menţinut posiţiile cu încăpățânare, rămâind la 
mică distanţă de principala linie de comunicaţie germană în 
valea Streiului. Prin o nouă scoborâre în vale ei amenințau acum 
comunicațiile inimicului spre vest în spatele trupelor germane 
care trecând cotul de la Petroşani se găseau în faţa pasului 
Vulcan. Pentru a evita tăerea retragerei în defileul dela Petro- 
șani germanii se retraseră în grabă în valea Streiului concen- 
trând forţele lor pe linia lor de comunicație mai ales în jurul 
Merişorului pe versantul de noră al munţilor Hațegului Botani>. 

Precum să vede aci într'un colţ depărtat al ţărei fără stimul 
sau încurajări, un pumn de ostași luptători de seamă însă, de- 
votaţi patriei şi conduși de un colonel la fel cu dânşii, au putut 
să ţină în respect forţe cu mult superioare şi comandate de un 
general cu reputaţie. Lipsa de întăriri însă, a silit pe români a 
nu mai întreprinde nimic de și îşi dădeau seama de situația grea 
în care pusese pe dușmani şi pe care de sigur i-ar fi sdrobit, 
dacă pentru manevrele ce executase trupele noastre pe valea 
Streiului ar fi putut fi sprijiniți sau ar fi putut avea o reservă, 
Lipsiţi dar de întăriri şi isolaţi, şi după grelele marșuri din 
timpul nopței pe pantele păduroase şi sălbatece ale Coastei La- 
turei-Vârtul Băii-Oboroca, trupele sectorului Lupeni sub co- 
manda, Coionelului Anastasiu, au rămas la Oboroca, pe fron- 
tieră în defensivă, | | 

În seara de 3 Septembrie, un atac violent dat de inamic 
care pune în retragere și unităţi din reg. 71 infanterie care are 
pierderi, și dau îndărăt; bateria 7-a de obuziere cade în mâinele 
inamicului căci nu avea pe unde se retrage 1). 

Trupele rămân pe acest front până la 3 Sept., când în 
urma noului mers al operaţiilor din Dobrogea, unde inamicul 

1) Col. Sc. Petroianu, noul comandant al reg. '21 Artilerie, arătase când 
a inspectat posiţiile bateriilor sale, că această baterie e rău aşezată acolo şi 
trebui schimbată. Cdt, divisiei nu a aprobat însă.
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pronunțase puternica lui ofensivă, se dispune ca măsură de pre- 
cauțiune, retragerea pe frontieră, părăsindu-se astfel o regiune 
tare de unde se stăpânea pe inamic şi-l ţinea departe de fron- 
tieră, spre a ocupa altă regiune unde vom fi noi stăpâniţi ae 
dânsul. 

Mișcarea se execută în toată regula, sub protecţiunea ar- 
tileriei care opreşte urmărirea inamicului, 

La 4 Septembrie, grupul Jiu este aşezat pe poziţiile ce i 
s'au indicat, având regimentul 21 artilerie în posiţie deasupra 
Jiului românesc (Transilvania) în împrejurimile oraşului Vul- 
can, dealul Coroeşti şi la Mina de cărbuni pe Valea Aninoasa. 

Detașamentul dela Cetatea Bolii (Colonel Cocorescu) are 
o încăerare; cu o baterie de 75 de pe poziţia de ia Cetatea Bolii, 
surprinde 2 baterii inamice ce schimbau de posiție şi le scoate 
in luptă. Restul artileriei noastre neavând întrebuințare este 
lăsată în defileul Lainici, dealungul pe şosea. 

Trebui remarcat aci ca chestiune de învățământ: în re- 
giune muntoasă, trebuese trupe de munte uşoare, sprintene, 
obișnuite, cu ştiinţă în terenuri păduroase și lipsite de drumuri, 
atât ziua, cât şi noaptea; harta joacă. puţin rol şi călăuzele sunt 
totul; liniștea, cea mai complectă în coloane, scuteşte de panică, 
ajută conducerea. 

La Oboroca, 4 ore s'a învârtit coloana în jurul aceluiaș 
punct, noaptea, deşi un maior, Stoian, vânător profesionist, cu 
practica orientărei în teren acoperit şi pretins cunoscător regiu- 
nei, ne-a servit de călăuză; abia la ziuă am putut zări direcţia 
spre frontieră. Deasemenea, poziţiile de artilerie trebuese aşe- 
zate ca să nu fie nevoite a schimba des de poziţie, căci face 
această armă nedisponibilă; dacă are tunuri lungi, poate fi aşe- 
zate mai înapoi şi deci ţinută cât mai mult pe aceiaşi poziţie. 

Detașamentul Colonel Cocorescu este silit să se retragă, 
părăsindu-se posiţia, de la Cetatea-Bolii. 

Detaşamentul Colonel Anastasiu, căruia i se atagează reg.



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 251 

21 artilerie îşi ocupă posiţiile. Spre seară, detașamentul Coco- 
Tescu se retrage spre Surduc. 

La 5 Septembrie, se hotăreşte retragerea grupului Jiu, 
sub protecţia detașamentului Colonel Anastasiu, care dă în sus- 
ţinerea retragerei un batalion de infanterie (Maior Gagiu) Şi o 
baterie de artilerie (a 2-a Locot, Stoenescu). Retragerea tru- 
pelor acestui detașament se face către posiţiile de la est de 
Polatiştea, iar de aci spre Bumbeşti prin defileul Lainici, 

Divisia XI după retragerea pe îrontieră, suferă o schim- 
bare de comandant: generalul Muică 1), este înlocuit prin Col. 
Cocorescu; iar brigada acestuia trece sub comanda, Colonelului 
Jippa. Un detaşament nou sosește spre a întări grupul Jiu, cons- 
tituit dintr'un batalion din reg. 42 inf., un batalion din reg. 43 
infanterie şi batal. 1 de vânători, detaşament sub comanda, colo- 
nelului Scărlătescu G. Sosirea accestui detaşament e pusă în 
legătură cu o nouă, ofensivă, adică un atac de flane de dat pe 
la Câmpul lui Niag, între dealul Ceocanelor şi Sigleul mare şi 
un atac frontal dat pe la trecătorile dintre dealul Ceocanelor 
şi Jiu. Acţiunea s'a executat, lupte serioase au fost date de ba- 
talionul 1 Vânători la Oboroca. Grupul Jiu a revenit astfel ia- 
răși pe frontul de pe înălțimile de la nord de valea Jiului traa- 
silvan. 

La 6 Septembrie se fac oarecari întăriri pe poziţii; arti- 
leria se aşează pe posiție la Buliga (divizionul Brătuianu) şi 
Cioaca Bumbeșşti, (bateria 8 de obusiere 120). In acest timp 
de relativă linişte, inamicul îşi concentrează eforturile sale spre 

1) Generalul Muică, -raportând că mereu sporesc forţele inamice dn faţa 
divisiei sale, fu schimbat de la comandă și înlocuit cu Col. Cocorescu ; când 
'ăcesta raportă Armatei că sunt în faţa divisiei forţe superioare inamice, fu în- 
locuit cu Colonelul Anastasiu ; când acesta raportă acelaş lucru, fu înlocuit cu 
Col. Cocorescu, apoi din nou acesta cu Generalul Spirescu şi când acesta 'co- 
wârşit de forţele inamice super'oare -în număr, ajunse Ja 'debandada de la Fi- 
Haş, fu înlocuit iarăşi cu Col, Anastasiu,
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defileu, demascându-şi intenţiunile de a pune stăpânire pe dân- 
sul. Toate aceste manifestări, în unire cu desele şi violentele 
atacuri date de inamic în această direcție, au fost necontenit 
raportate Divisiei, care la rândul ei le Ssupunea Armatei I-a de 
1a Craiova, comandament neîncrezător în aceste rapoarte. Ne- 
temeinicia unor ştiri cu privire la inamic, din partea unor co- 
mandamente lipsite de scrupule, a determinat necredinţa, şi în 
ştirile sau rapoarte adevărate, a altor comandamente; şi nea- 
Junsul mare a fost, că şi acolo unde ar fi trebuit, nu s'a răspuns 
la cerere. La 7 Septembrie trupele noastre se întăresc pe po- 
siţiile ce ocup. 

La 8 Septemvrie s'a hotărit o mişcare ofensivă a grupului 
Jiu, spre a degaja grupul Olt de atacurile devenite periculoase 
pentru acel grup. De aceia spre a da o putere mai mare miş- 
cărei grupului Jiu, detaşamentul de infanterie şi artilerie sub 
comanda Colonelului Scărlătescu :) străbate în Valea Jiului pe 
la Câmpul lui Niag şi amenințând spatele inamicului ușurează 
înaintarea grupului Jiu; prin o luptă îndârjită în care se dis- 
tinge reg. I Vânători, detaşamentpl Col. Scărlătescu pune stă- 
pânire pe înălțimile dela noră de Valea Jiului (Transilvania) 
Oboroca, Coasta Laturei, în tirap ce grupul Jiu, sub conducerea 
Col. Anastasiu atinge înălțimile ce stăpânesc comunicaţia Nagy 
Ear-Petroșani, ocupând Aninoasa-Mina de Cărbuni-culmile de 
sud a dealurilor Botani şi Baniezei; iar la dreapta acestuia, de- 
tașamentul Col. Jippa împinge trupele sale în pasul Surduc-Pe- 
troşani și înălțimile Peatra Leşului. 

O mișcare la fel se încearcă şi pe Valea Oltului, însă nu 
reuşeşte pentru că nu s'a folosit grupul Jiu spre a slăbi pe ina- 
mic în acea parte prin o amenințare a spatelui lui. Operaţiunea 

  

1) Col. Scărlătescu, fost comandant şi profesor al Şcoalei superioare de 
'răsboi, șef de Secţie la Marele Stat Major.
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grupului Jiu a fost mai grea de data aceasta, aşa că faţă de 
foloase, s'au pierdut în zadar oameni, timp şi moral. 

La 8 şi 9 Septembrie, mici încăerări cu trupele noastre, 
cu scopul din partea inamicului de a tatona frontul. 

La 10 Septembrie inamicul debarca trupe la Săcele în faţa, 
Corpului de Olt care se afla întins pe o desfășurare de front 
de 40 km în munţi lipsiţi de comunicaţii laterale. Corpul cere 
Armatei I o forţă de întărire de cel puţin o brigadă, întrucât 
el avea toate forţele deja, plasate; sau restrângerea, frontului 
spre a putea para o lovitură la timp; iar pentru a evita o în- 
toarcere, cerea şi legătură cu Armata a II-a. Semnalându-se 
presența, inamicului în golurile frontului său, Corpul trimite de. 
pe front la 11 Septembrie un detașament de un batalion din 
reg. 49 şi o secţie artilerie, pe Valea Sadului, altul de un bata- 
lion (5 vânători) şi o baterie obuziere, la Voineasa pe Valea. 
Lotrului. In acest timp însă Armata I ținea la disposiţia, ei şi 
inactive în defileul Oltului, două batalioane din reg. 49. Incă 
odată este de remarcat acelaș lucru: Corpul de Olt, Grupul Jiu, 
Grupul Cerna, deşi aparțineau toate Corpului 1 de armată şi 
făceau parte din aceiași armată I, habar nu aveau unul de: 
altul de ce se petrece pe frontul vecinului. De aceia revenirea. 
grupului Jiu pe frontieră în urma ordinului primit de la Armata, 
I-a, Corpul I de armată a luat-o drept o înfrângere a acestui 
grup. 

| 
La 10, 11 şi 12 Septemvrie, atacurile se îndrept asupra 

posiţiei de la Buliga Vulcan (la pas) şi Obârşia Merişor şi 
Șeaua lui Crai. Posiţiile noastre se menţin datorită strălucitelor 
efecte ale artileriei noastre, (bateriile Locoţ,. Schmidt, Căpit, 
Glatz şi Căpit Eliad), care înadevăr se poate considera, cu eroica 
pavăză a posiţiilor noastre. Atacurile sunt respinse cu mari 
pierderi pentru inamicul cutezător şi energic, sunt Bavarejii, 
care lasă, mulți morţi şi răniţi pe poziţia dela Obârşia, Merişo-. 
rului. Prin lungirea tragerei sale, artileria noastră împrăștie:
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rezervele inamicului care se adunase la intrarea nordică a de- 
fileului şi reduce complect Ia tăcere artileria 1). Aceste succese 
obținute de noi, au procurat trupelor o oarecare liniște şi le-au 
redat încrederea în ele şi admiraţie pentru promptul şi puter- 
nicul sprijin al artileriei. Generalul Culcer, Comand. Armatei 
1 este present la Buliga la luptele ce se dă aci în ziua de 13 
Septembrie. La 13 Septembrie inamicul reuşeşte a instala o 
mitralieră la Obârşia Merişorului şi bate cu artilerie în deosebi 
la Stâna Dimitrian unde împinge înapoi batalionul nostru care 
avea o companie în tranșee; după o canonadă vie a artileriei 
sale, inamicul îndreaptă un viguros atac asupra Pasului Vul- 
can, Obârşia Merişor şi Şeaua lui Crai; infanteria noastră iese 
pe muchie spre a putea bate pantele pe unde inamicul îşi ridică 
trăgătorii săi urmaţi de sub-împărțţiri strânse. Lupta este crân- 
cenă, sunt pierderi la noi, dar şi la inamic, întrucât focurile 
noastre rad panta, ale inamicului tree peste oameni, însă arti- 
leria sa bate în plin posiția noastră. Artileria noastră care nu- 
mai cu o parte din baterii a contrabătut pe cea vrăjmaşă, vă- 
zând clătineala infanteriei, aruncă un groasnic foc asupra ata- 
cătorilor: bateriile 4 şi 5, bateria Glatz, fac minuni; inamicul 

urcă proaspete coloane, reservele sale apar pe vale, sar putea 

cu drept cuvânt spune că este acum lupta artileriei noastre, cu 
infanteria inamică; şi spre seară, focurile vii şi bine ţintite ale 
bateriilor Giatz și Eliade, determin complecta, noastră, victorie, 
(Generalul Culcer, venit a doua zi în acest punct la Buliga, a 

adus laude acestor tineri comandanţi de baterii şi a felicitat 
pe Lt. Col. Petroianu Scarlat, comandantul lor). 

De bună seamă că această nouă mişcare înainte a grupu- 
lui Jiu sau nu a fost autorizată de Marele Cartier General, sau 
nu a fost logic ordonată de către Armata 1-a cât timp celelalte 

1) Scrierile inamicului au atribuit Grupului Jiu că ar fi avut aci artilerie 
grea, ceia ce se ştie că nu a existat.
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grupe vecine stăteau pe loc; de aceia s'a dat ordin ca grupul 
Jiu să-şi reocupe posiţiile. de mai nainte pe frontieră. La 14 
Septemvrie noaptea, trupele Grupului Jiu să pun în retragere 
pentru a executa ordinul primit. Divisia XI dase ordin cate- 
goric: trupele se vor retrage în noaptea de 14 Septemvrie drept 
înapoia lor, fiind paralele cu frontiera, considerând frontiera 
ca a 2-a poziţie înapoi şi de pe posiţia precedentă se va da fie- 
care unitate de-a dreptul înapoi. Brigada 22 inf. Colonelul 
Anastasiu, avea ordin special să acopere retragerea centrului 
care era cel mai înaintat şi a coloanelor, depozitelor şi Cartie- 
rului divisiei, aflate în Petroşani, Livezeni, dând o ariergardă 
puternică şi căreia i se fixase o oră de punere în retragere, cu 
3 ore deci mai târziu după ce s'a pus centrul în mișcare. Arier- 
garda urma pe Valea Aninoasa (stânga) Valea Jiului (dreapta) 
și având precisat ca moment de plecare de pe posiția. de resis- 
tenţă ce trebuia să țină în acoperire, raportul ofițerului de geniu 
că minele de cărbuni şi lucrările de artă au fost aruncate în aer 
de trupe de geniu. Axul de retragere Pasul Vulcan-Buliga cu 
potecile dinspre Straja (stânga) şi cele dinspre Cândet (dreapta) 
Brigada 21 infanterie Col, Jippa era la dreapta brigadei 22, din 
Straja (dreapta) spre Oslea (stânga). De către brigada 21 şi 
22, ordinul s'a executat întoemai ; trupele detaş. Scărlătescu însă 
în loc de a se retrage drept înapoia, poziţiei ce ocupa pe Munţii 
Tulișa-Coasta Laturei-Oboroca, sau retras direct asupra văii 
Jiului românesc iar aci sau încolonat şi s'au retras prin Pasul 
Vulcan, au intrat în ţară şi spre a ocupa. poziţie pe frontieră, a 
trebuit să reurce pantele munţilor de la sud către nord, produ- 
cându-se întârziere aşa că atunci când s'a ajuns la poalele mun- 
ților, inamicul care a venit direct spre frontieră a ocupat înainte 
el: Cornul Zănoagei şi cele două Sigleuri (mare şi mic) dela 
apus de Cornul Zănoaga. Retragerea s'a făcut de către arier- 
gardă îndată ce a sosit ora, punerei sale în mișcare, ea a fost 
numai puţin atacată de inamice care urmărea încet; am fost
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însă atacați cu focuri de puşcă de prin case din Lupeni şi Băr- 
băteni-Iskrony, focuri trase mișeleşte asupra Cartierului, a 
escortei şi conductorilor. Retragerea s'a făcut în perfectă ordine 
pe grelele drumuri ce urcau direct pantele munţilor, sub pro- 
tecția bateriei Căpitanului Iulian așezată pe panta nordică a 
muntelui prelungirea Şeii lui Crai şi care a dat timp şi linişte 
retragerei și aşezărei brigadei 21 inf., pe înălțimile Ogrinului 
şi Stoiniţei pe stânga Jiului, brigada 22 inf., prin văile spre 
pasul Vulcan-Merișoara-Balea-Sohodol. Detașamentul Scărlătes- 
cu a urmat acest din urmă drum. După terminarea retragerei 
aceştia, apărarea, frontierei este împărțită la Jiu în două sec- 
toare: cel din dreapta până în malul dept al Jiului, cel din stân- 
ga din malul drept al Jiului și până pe creasta de vest prelun- 
girei dealurilor ce se găsesc la vest de Valea Vai de Ei, Sectorul 
drept comandant Colonel Jippa, sectorul stâng comandant Co- 
lonelul Anastasiu. 

Prin urmare inamicul, pe frontiera Olteniei intrase deja 
în țară încă dela 15 Septembrie datorită neexecutărei întocmai 
de către Colonelul Scărlătescu, a ordinului divisiei a XI-a. 

Când se ocupă înălțimile dela nord de Vulcan, Şeaua lui 
Crai şi în Valea Aninoasei, peste tot, numeroase cadavre de-a 
inamicului rămase neîngropate, infectez locurile. Se ocupă fron- 
tul Mina de Cărbuni-Vulcan-Mina de Cărbuni Aninoasa-Palina- 
Dealul Botanilor — cotele 1003 şi 1028. Pentru artilerie ocu- 
parea posiţiilor acestora atât de dificile, cu urcuşuri de 15—20 
grade, s'a făcut cu o grabă şi exactitudine care a adus acestei 
superbe arme, elogiile şefilor și admiraţia trupelor de infanterie, 
martori cu toții elanului ofițerilor şi servanţilor bateriilor noa- 
stre şi a comandantului acestui regiment. 

In zilele de 16, 17, 18, 19 Sept. inamicul după ce bombar- 
dează cu proectila cu gaze asfixiante, Qă violente atacuri la 
cota 1003 și 1028, dealul Botani, artileria însă susține infan- 
teria noastră care își poate astfel menţine posiţiile, deşi un
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început de dare înapoi se produsese din causa slăbiciunei de 
comandament local :); să cucereşte de noi o tranșee pe D. 
Bozon. | 

La 19 Sept. sforțările inamicului devin foarte mari, regis- 
tenţa, trupelor noastre se rezumă în artilerie, infanteria este o- 
bosită de urcări şi scoborâri de pante abrupte şi stâncoase, ofi- 
ţeri de artilerie iau comanda de plutoane:), le îmbărbătează şi le 
conduce la atac pe o poziţie inamică de pe dealul Bozon, de unde 
„se causă pierderi infanteriei. Vremea, se strică, începe să ningă, 
e frig, trupa cu echipamentul de August şi hrana neîndestulă- 
toare, totuşi disciplina se menţine intactă, 

La 20 Septembrie, viscol şi ger, avem nădejdea că inami- 
cul neobișnuit cu asprimea timpului, îşi va micşora activitatea; 
atacurile sale însă sunt din ce în ce mai violente mai ales la O- 
boroca, probabi! pentru a determina o hotărâre pe acest front 
înainte de intrarea, în iarnă şi Divizia dă ordin de retragere pe 
frontieră, mişcare ce se execută spre seară începând cu arti- 
leria care se retrage prin Pasul Lainici şi ocupă posiție pe dea- 
lul de pe ambele părţi a pasului Vulcan. 

Peripeţiile acestor lupte au avut momente atât de grele, 
încât este o datorie a fi puse în evidenţă faptele de bravură a 
acelor trupe care au putut salva, situaţii periculoase; sub acest 
raport, regimentul 21 de artilerie, începând dela comandantul 
corpului şi până la cel din urmă soldat, merită recunoştinţa, 
țărei *). 

Pa RI 

1) Aci s'a făcut întâia dată înlăturarea unui slab Comandant (Lt. Col. Ostroveanu) şi s'a dat comanda şi conducerea luptei unui Căpitan (N. Macici) care a fost un erou, Aci s'au distins cu deosebire bateriile jocot. Schmidt, Le. Popescu şi divisionul bravului maior Voinescu 'Traian. 
2) Lt. Mihăilescu Gr. comand. bateriei 8. 

3) lată cum a fost apreciat reg. 21 Artilerie de comand, detaşamentului Jiul Românesc, asupra acestor operaţii din August — Septembrie 1918: cÂm luat contact întâia oară cu acest regiment, chiar dela primele lupte ce am condus în Transilvania la Mezişor, în August 1916. Divizionul | îl cunosc de pe itmpul 

17
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Sectorul acesta şi-a păstrat posiţiile, (Crochiul No. 1) cu 

toate atacurile date de inamic și cu toate că la dreapta sa trupele 

grupului Jiu au fost date înapoi iar la stânga unde inamicul ocu- 

pase chiar pe frontieră Sigleul Mare, Sigleul Mic, Vârful 

Piscu Negru, Culmea Zănoagei şi Piscul rusesc; causa, acestei o- 

cupări a poziţiilor acestea dominate de pe frontieră şi în înte- 

riorul ţării se datoreşte neexecutării ordinului așa cum s'a 

arătat, de către Comandantul detaşamentului Scărlătescu din 

stânga. 

La 21 Septembrie, timpul cu desăvârșire aspru, ger, viscol, 
ceaţă, în schimbarea de posiţie şi ocuparea celei din pasul 
Vulcan a bateriei Căpitan Glatz, un tun al acestei baterii se 
răstoarnă în prăpastie; întreaga artilerie schimbă de posiţie, 
In zilele următoare, timpul se mai îmbunătăţeşte, devine cald, 
ceia ce determină pe inamice la oarecare activitate, artileria sa 
trage asupra posiţiilor noastre, avioanele lui fac recunoaşteri 

când celelalte trupe stau în reculegere după atacurile inamicului, el spulberă 
coloane de trăsuri şi coloane de trupe în marş dela Nagy-Bar; stând neclintit 
sub tunurile de pe dealul Branului şi al Băloiului. Acelaş division a țintuit 
pe inamic în loc, când panica unei retrageri de fa iMerişor cuprinsese pe toţi». 
«mi amintesc acea francă satisfacţiune ce am cetit pe faţa generalului co- 
mandat al divisiei când a inspectat posiţia obusierelor la Mina de Cărbuni 
Aninoasa unde piesele au fost aşa de bine şi mascat aşezate». «Strălucitoarele 
efecte ale bateriilor la pasul Vulcan sunt episoade tot aşa ide înălțătoare pe cât 
de dureroase şi copleșitoare au fost pierderile causate inamicului». lar coman- 
dantul Armatei 1 spune <în luptele dela Obârşia Merişorului, am mat cunoştinţă 
pe teren de faptul că artileria a susţinut cu atâta succes acţiunea infanteriei». 
«Acțiunea bateriilor la baterea dealului Botanilor cota 1028 si la Mina de Căr- 
buni, sunt iarăşi episoade înălțătoare pentru artileria noastră. Cea mai curată 
laudă ce pot aduce comandanților artileriei, singurul elogiu ce-l poate face un 
şef: am văzut pe fața lor reflectată toată conştiinţa devotamentului lor pentru 
reuşita misiunei şi datoriei, nu numai a lor ci şi a celorlalte trupe pentru care 
atât de admirabil lucrau». 

Ofițerii, bravii ofiţeri tai acestui regiment trebuesc ştiuţi şi numele lor 
să rămână în Istorie: Col. Petroianu Scarlat, comandantul regimentului, Maiorii 
Brătuianu, Voinescu, căpitan Carlaonţ, Stoenescu, Glatz, Eliad, Lt. Mihăilescu, 
Schmidt, V. Mateescu, Stănoiu, etc. etc,
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asupra, frontului nostru. Către sfârşitul lunei, artileria inamică. 
are piese grele de 100 şi 150 ce trag asupra posiţiilor noastre, 
fără ca de la noi să putem răspunde nici cu avioane, nici cu 
tunuri similare, căci nu posedăm. Ofițerii şi trupa chiar, îşi dau seama de inferioritatea în care ne aflăm, sub toate rapor- 
turile, afară de simțământul profund al datoriei ostăşeşti, 

Se raportează în Sus, dar nu se crede. Artileria noastră 
“execută din când în când trageri asupra, posiţiilor inamice. 

La 30 Septemvrie artileria grea inamică bombardează până noaptea târziu posiţiile noastre, un proectil de 150 cade pe bordeiul unde se adăpostea pentru noapte, sublocot, Pe- 
trescu din bateria de 105 şi medicul Lilovici, făcânduzi bucăţi. 

OPERAŢIILE IN OLTENIA 

__ Este nevoie să arăt aci, în ce condițiuni găsea inamicul frontul român încredinţat apărărei Armatei I, în ce condi- țiuni era acest front alcătuit, de ce mijloace dispunea ca să lupte cu o armată Austro-Germană comandată, de un general 
de talia lui Falkenhayn şi care era, conducerea armatei române așezată la Craiova. 

Corpul de Olt la 12 Sept., deci la mai puţin de o lună 
de la mobilizare, avea o alcătuire lipsită de capacitatea a da. 
nu o victorie, dar nici chiar o slabă rezistență, era aci conglo- 
merat de luptători: grăniceri, vânători, infanteria, activă, inf. 
de rezervă, de miliții, cu efective pe jumătate, fără cadrele 
ofiţereşti necesare bine pregătite şi fără legătură de comandă 
din timp de pace, fără armament uniform de infanterie, fără, 
mitraliere suficiente, fără puşti automate, fără granate, fără 
măști, fără telefoane suficiente cum pretind operaţiile în munţi, 
fără baloane captive, cu avioane în defect, fără telegrafie tără 
sârmă, fără automobile sau motociclete pentru curieri sau 
pentru transport de muniții, nu samare pentru purtat cele ne-
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cesare de luptă şi de hrană până la liniile întâi, fără artilerie. 
grea disponibilă, fără artilerie de munte suficientă nici măcar- 

"pe direcţie de marș spre şi în interiorul frontierei, iar cea 
existentă era de două sisteme, unul nou, altul vechiu, cu mu- 
niţii insuficiente, artilerie de câmp puţină; ca artilerie grea 
8 tunuri de 120 care nu funcționau din cauza inchizătoarelor 
defecte şi servite de ofițeri de rezervă care nu stiau să umble 
cu ele. La toate acestea se adăuga o slabă, necomplectă, şi ne- 
sistematică, întărire a frontierei care nu da nici un spor tăriei 
naturale a, regiunei şi nici un aport puterei trupelor. 

In așa situaţie se găseau trupele grupului Olt, cână li se 
prezintă în față un inamice prevăzut cu tot ce-i trebui ca să în- 
frângă ușor o aşa rezistenţă şi dacă a întâmpinat o resistență, 
se datorește câtorva unităţi solide și câtorva ofiţeri care s'au 
sacrificat în speranţa că dinapoi vor veni ajutoare ca să obțină. 
succesul, 

Comandantul grupului Olt, avea cunoștință că va fi atacat, 
raportase aceasta, celor în drept de la care aștepta măsuri de: 
îmbunătăţire a situaţiei; între timp însă, la 12 Sept., pe tot: 
frontul se prezint patrule inamice, în munţii Lotrului grupe 
puternice de patrule pe mai multe direcţii; pe la ora 6 seara, 
începe un puternic bombardament inamic care ţine până noap- 
tea ia ora 11, bătând în special înălțimea Gregor-Berg, ocu- 
pată de un batalion din reg. 44 care se retrage de pe posiţie; 
spre Râul-Vadului se fac incursii inamice care să ia prizonieri 
și să cunoască forţele noastre. 

La 13 Sept., dimineață frontul diviziei a 13-a între Or- 
latu-Keresteny este violent atacat, La Râul-Vadului inamicul! 
ocupă dealul Vadului de unde goneşte aproape fără luptă com.-. 
pania din reg. 49. Asupra acestui sector din munţii Lotrului 
opera un regiment din corpul bavarez, care ajunsese la 13 
Sept. la Vârful Mare, de unde a trimis un batalion la Câineni 
ca să închidă pasul, iar al doilea batalion fu trimis la Râul-.
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“Vadului, cu o companie la Boiţa. Abia acum se trezi Armata I ea să ordone Corpului de Olt rezistență. defensivă, şi să gru- „peze forțele. Va să zică venea la ceeace ceruse la timp Corpul de Olt şi i se refuzase, ca să execute acum sub tunul inamicului. I se ordona deasemenea „Să organizeze mai multe linii întă- “rite»». Armata I după ceasul al 12-lea cerea Corpului de Olt, întins pe un front de 40 de Kil. şi atacat violent în munţi, să „mai lucreze mai multe linii de resistenţă, când din scrierile ina- „Micului se constață scopul acestuia „de a nu îngădui inami- cului (adică nouă românilor) a ocupa alte posiții înapoi». Şi la noi deci, să dădea ordine solemne, neexecutabile. Să făcea obiec- 
“țiuni? <Un căpitan sau un maior de la Marele Stat Major venea, raporta şi era revocate 1). 

Insă Armata 1 care nu luase nici o măsură înapoia fron- 
tuiui şi când Corpul de Olt era violent atacat în plin frontul 

“său dela Orlatu la Sacadate, dădea încurajări acestuia «că-i 
vor sosi ajutoare şi că să atace el pe inamic (care pusese deja 
stăpânire fizică şi morală pe trupele noastre) spre a-şi recâş- 
tiga vechea poziție Valea Oltului». Comandantul Corpului dis- 
„pune ca reg. 48 inf., aflat în rezerva, sa, şi cu o baterie de ar- 
tilerie, să curețe defileul şi să atace Robul; cheamă în acelas 
timp detagamentul din Valea Sadului ca să acopere stânga di- 
viziei 23. Armata I ca să-şi afirme activitatea-i tardivă, începe 
o ploae de ordine către corpul de Olt, impunând acestuia mă. 
suri de detaliuri, fără a-şi da seama care era situaţia. Inamicul 
urmărea planul învăluirei aripei stângi a diviziei 23 prin Valea 
Sadului şi astfel să taie retragerea Corpului de Olt. La sem- 
nalarea pericolului de către acest corp?), Armata i telegra- 
DI II 

1) Les Carnets de Gallieni. 
2) Prefectul de Vâlcea Gr. Oteteleşanu zvertizase corpul după infor- maţiile ce avea de la țăranii din partea locului, că inamicul să strecoară ne- supărat, în interiorul tărei; Neapărat că ştiri de aşa surse nu puteau fi con- 

trolate milităreşte: efectiv, direcţie, timp, de aceia comiwmicarea nu a avut „efectul necesar, fiind tardivă ca înştiinţare şi precizie.
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fiază în timpul nopţei că trimite în ajutor,.. „ partea sedentară ( ?). 
a regimentului Vâlcea !? Insă evenimentele se succed, în ziua. 
de 14 Sept., atacuri violente se produc pe frontul diviziilor 13 
şi 23; regimentul 72 infanterie se retrage şi lasă un gol între. 
aceste divizii, trupele lor sunt date îndărăt, noi forțe venise 
în ajutorul inamicului, iar Corpului de Olt, printr'un ordin în- 
tărziat cu 24 de ore, Marele Cartier General îi vestea opera- 
țiuni de conlucrare cu dânsui, a Armatei a Il-a!(?) 

Insă dispoziţiunile tardiv luate, au consecinţele lor; ata-. 
cul Armatei a II-a anunţat dela 14 Sept., spre a descurca si- 
tuaţia grea a Corpului de Olt şi periculoasă pentru apărarea 
frontului muntos, nu s'a produs la 15 Sept. aşa că Corpul de 
Olt a trebuit să se salveze prin retragere susținând lupte dis- 
perate: nici un ajutor, nici dela Armata I nici dela a II-a. Re- 
tragerile în munţi chiar acele de voie, trebuese canalizate nu. - 
numai spre a le înlesni, dar spre a îngreuia urmărirea, inami-. 
cului, cu atât mai mult în situaţia absolut grea a Corpului de 
Olt, trebuiau direcţiuni precise de urmat de trupe aşa că să nu. 
se distrame unităţile şi nici să se încalece spre a spori desor- 
dinea, cum s'a întâmplat. Insă şi aici vina nu este a Coman- 
dantului grupului Olt a cărui procedare nu mai era, liberă, de 
vreme ce i se lega operaţiunea de cea a Armatei II-a, care Ar- 
mată prea a păstrat secretul acestei operaţiuni, căci nu a pre- 
venit Corpul de Olt, nici pe unde îndreaptă atacul său, nici asu- 
pra cărui punct, 

Această situaţie a pus pe Comandantul Corpului de Olt în 
poziția de a. nu mai putea da un ordin regulat de retragere trupe- 
lor sale, nu a putut pune în mod normal aceste trupe în retra- 
gere, adică precedarea distanţată a trăsurilor şi convoiurilor, 
"care s'au amestecat cu trupele, făcând imposibilă folosirea, şo- 
selei şi a puţinelor drumuri ce veneau din munţi şi duceau cătră 
interior. Comandantul Corpului de Olt, la rândul lui nu poate. 
să învinovățească pe subordonați că nu şi-au recunoscut și.
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ales, din timp, drumurile de retragere. Aceasta se poate numai 

când trupele ştiu dinainte noul front de ocupat, când au între- 

ruperi de luptă, când se pot retrage pe părţi de front, când pa- 

"nica nu a intrat în trupe şi în comandament cum a fost consta- 

tată presentă la ambele categorii şi când sunt mijloace care se 

cer în munţi: călăuze, indicatoare, cunoştinţa, regiunei, ete. Nu 

trebuie uitat, dificultățile executorilor sunt mai mari decât 

a celor care le ordonă, mai ales în situaţia specială a Genera- 

lului Popovici părăsit de şefii săi, lipsit de concursul unor su- 

bordonaţi cu spirit de inițiativă, fără personal de Stat Major 

îndestulător şi mai ales fără noroc ca alţii mai puţin pregătiţi 

ca el, de pe alte fronturi. Generalul Popovici, angajat în cins- 

tea şi răspunderea sa de ofiţer de valoare, se ştia sabotat de 

şefii săi a căror răspundere era sigur că-i va fi aruncată în 

spinare şi în consecinţă trebuia să-şi piardă echilibrul pro- 

fesional. 

FRONTUL DOBROGEI 

In planul de răsboi al României se prevedea pentru ope- 

raţiunile de pe frontul de sud, respectiv Dobrogea, două faze: 

I) Fază defensivă, adică opunere ia încercările eventuale 

de trecere a Dunării şi încălcărei teritoriului ţărei; durata 

acestei faze care era considerată ca provizorie, fusese sta- 

bilită astfel ca protecţie a frontierei până la sosirea, pe acest 

front a trupelor ruseşti destinate a, opera alături şi în acelaş 

scop cu trupele române din comandamentul armatei a III-a 

române. 

II) După sosirea ruşilor, să trecea la a doua. fază, opera- 

țiuni ofensive, care constituiau misiunea principală a acestei 

armate. 

După cum se poate vedea, Marele Stat Major, socotea ca, 

eventual un atac în Dobrogea, când toate semnele erau precise
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că bulgarii vor ataca Dobrogea imediat ce vor fi găsit că este 
momentul, cum s'a şi întâmplat. 

După, planul nostru de răsboi (1916) ar fi trebuit ca fron- 
tiera de sud a Dobrogei în special și cea a Dunărei, să fie aco- 
perită. încă de la începutul răsboiului în apus, cum a făcut şi 
Austro-Ungaria față de frontiera noastră şi cea italiană, deşi 
ne era aliată; aceasta ne-ar fi permis să observăm bine miş- 
cările de trupe care începuse în Bulgaria şi se putea în acelaş 
timp împiedica trecerile spionilor din interior peste frontieră 
în Bulgaria la conaţionali. Aceasta însă nu s'a făcut și din 
motive de slăbiciune diplomatică, s'au neglijat interese  mili- 
tare însemnate, favorizându-se cele bulgare, aceştia la adă- 
postul corectitudinei noastre şi-au luat toate măsurile și timp 

„de 2 ani şi-au făcut în linişte toate pregătirile pentru a intra în 
răsboi contra noastră. 

Atunci s'a făcut prima greşală, că nu s'a început cu faza 
a 2-a, chiar fără ruşi întrucât aceasta corespundea cerinţei si- 
tuației strategice şi tactice în care ne găseam, adică: 

a) A ataca noi, surprinzând pe inamic în pregătirile sale 
de atac și concentrare. 

b) A evita la începutul operaţiilor un eşec în cadrilater 
care era locuit de populaţie în marea ei majoritate ostilă nouă, 

c) Pe teritoriul inamic rezistenţă până la, venirea rușilor, 
sosirea acestora ar fi putut produce un efect moral care ar n 
dat impuls ofensivei în Bulgaria. 

A doua greșală din care a derivat consecinţa celei dintăi, 
se datorește acţiunei diplomatice şi militare, care nu a făcut 
aşa ca sosirea trupelor ruseşti să fie la, timp efectuată, pentru 
ca acţiunile să se poată desfăşura în sensul arătat mai sus, 
singurul corespunzător situaţiei. 

Marele Stat Major fusese la timp prevenit prin obiecţiu- 
nea logică a Inspectorilor de armată, că nu se poate ofensivă, 
pe două fronturi de odată; prin urmare dacă totuşi contrar



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 265 

“acestei păreri, s'a hotărât ofensiva, și la sud, Marele Stat 
Major era dator să ia o soluție care să nu aducă abia după o 
săptămână de la declararea răsboiului, un desastru sigur ca 
„acel care s'a produs. 

Greşelile săvârşite de comandanţi şi trupe, în Dobrogea, 
neapărat că nu pot fi în nici un caz justificate, întrucât nu şi-au 
făcut datoria de luptători, dar vinovăția, cea mare o are Ma- 
“rele Stat Major, care, i-au pus să lupte în aşa condițiuni. 

Era posibilitate ca să fim mai tari decât am fost pe por- 
țiunea de front de luptă de la, sud, cea mai principală? era; cei 
70.000 oameni înşiraţi şi rămași neactivi pe Dunăre, din Argeş, 
până în Olt, efectiv egal cu cel ce lupta în Dobrogea, putea 
fi mai redus cu 30—50.00 oameni și sporit pe acesta din Do- 
brogea la 100—120.000. 

Dacă eventualul totuşi nu excludea o încălcare a teritoriu- 
lui, atunci. logice era că «probabilul> urma să, fie admis de Ma- 
rele Stat Major şi în acest caz nu peste un obstacol ca Du- 
nărea, ci pe frontiera Dobrogei a căreia slabă tărie era cu- 
noscută duşmanilor. . 

Mai întâi se face calculul probabilităților de atac de ce 
forţe ne temem că pot să ne atace, în acea, direcţie şi aceasta 
în ce scop? Ca să putem opune o resistenţă corespunzătoare, 
căci timpul se împlineşte prin resistenţă şi resistenţa înţâi prin 
teren şi apoi prin forţe vii şi active, acestea, presente, şi cele 
ce pot fi aduse de vreme de aiurea. Se calculase aproape precis 
de ce forțe aveam nevoie acolo, dovadă că pe iângă ce aveam 
noi , se cereau aliaților: 500 mii oameni care să ia ofensiva, în 
sudui Balcanilor la Salonic şi 200 mii ruşi ajutor în Dobrogea. 
Prin urmare reuşita planului nostru impunea îndeplinirea a- 
cestor cereri; probabil că la aceste calcule se avusese în vedere 
indicația precisă a comandanților de căpetenie ai armatei 
noastre, că luptă pe două fronturi nu se poate, tocmai din
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causa lipsei de mijloace: cu ceeace aveam, nu puteam fi tari nic 
la ofensivă, nici la defensivă. 

Aceste socoteli însă oricâţ de exacte ar fi fost, mai tre-- 
buiau să fie şi realisabile. In problema, realisărei, erau urmă- 
torii factori: 1) pe ceeace aveam noi să comptăm în timp; 2) 
aliaţii în ofensivă sigură şi puternică la Salonic; 3) ruşii în 
ofensivă la, nordul țării noastre; 4) rușii, cei 200 mii în ajutor: 
în Dobrogea. Se comtase şi pe cazul neîmplinirei acestora? 
Dacă nu, atunci trebuia avută convingerea că se putea comta. 
pe propriile noastre puteri, convingere ce nu exista la mili- 
tari, ci numai la factorul politic. In adevăr, forţe prea multe- 
nu aveam, căci de aceia în afară de efect moral asupra bulga- 
rilor, cerusem în Dobrogea 200 mii de ruşi. Atunci urma de 
la sine că trebuia să căutăm în teren, cel puţin în parte, comple-- 
mentul de forţă ce ne lipsea şi prin o defensivă, activă să mas- 
căm insuficienţele. Odată hotărâtă defensiva în Dobrogea, tre-- 
buia pregătit terenul pentru a suplini forţele vii. 

DEFENSIVA IN DOBROGEA. INTARIRI. 

In această provincie se făcuse după alipirea teritoriului. 
atribuit prin pacea dela Bucureşti, lucrări de întărire care au 
dus la organizarea unui cap de pod la Turtucaia şi la nu- 
mirea unui comandant al acestui cap de pod; iar în vederea. 
unor operaţiuni pe acest teatru al Dobrogei, se făcuse un plan 
de către Marele Stat Major, care nu se mai refera la un cap. 
de pod, ci Turtucaia rămânea un punct întărit pe aripa dreaptă 
a apărărei şi sprijinit pe un obstacol natural Dunărea. Un 
lucru trebue observat de la început; lucrările de întărire erau 
orientate absolut ca pentru un cap de pod, căci ele înconjurau 
orașul şi extremităţile lor se opreau pe Dunăre; cu alte cu- 
vinte însăși lucrările indicau linia qe retragere peste Dunărea. 
direct prin Turtucaia.
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Terenul nu a fost pus la contribuţie în mod logic și în mă-- 
sura de a răspunde însemnătăţei ce i se da; este să arătăm aci. 
reaua, întărire a acestui teren, de şi un an de zile aceste lucrări. 
sleise forţele soldaţilor şi deşi executarea se dase uhui general. 
inteligent şi poate tehnic, dar deloc combatant 1) 

Pe 14 boturi de deal, s'au construit 14 centre întărite,. 
urmând creasta geografică, centre prea depărtate între ele, cu 
mari porţiuni de teren nebătute; aceste centre erau un fel. 
de redute, însă nu mai corespundeau cerinţelor noi. Capaci- 
tatea, lor cu mare greutate pentru o companie, redute închise. 
la gât după sistemul vechiu, cu front de luptă în orice direcţie, 
cu adăposturi pentru oameni şi muniţiuni, înconjurate cu reţele- 

de sârmă. Câmpul de tragere la unele era limitat la, reţelele de 
sârmă. Aceste centre când s'au ocupat de trupe s'a văzut că nu 
vor fi de folos la nimic. Pentru remedierea neajunsurilor saw. 

întins reţelele de sârmă o zonă, în faţa lor pe întreg frontul. 
Mai târziu văzându-se că inamicul ar putea, trece nesupărat. 
prin interval, s'au început a se face şanţuri pentru trăgători. 

în picioare, cam pentru câte o grupă, cel 'mult o secţie, şi pre- 
sărate înaintea centrului şi înapoia reţelei generală de sârmă. 

Inaintea reţelei de sârmă abatise aşa, de dese că au per-- 

mis adăpostirea inamicului. Nu a existat nici un şanţ de comu-. 

nicaţie sau de legătură între centru care era un reduit și aşa. 

zisele şanţuri anexe, preserate înaintea, centrului, erau aşa dis- 

puse că nu se puteau ajuta unul pe altul în apărare. 

Magasia de muniţiuni era în centru şi ca să se aducă mu-. 

niţiuni oamenilor din tranşee trebuia, mers pe deasupra, tere-. 

nului descoperit. In fața centrului, la 800 metri era, satul Dai-: 

dir care nu a fost pus în stare de apărare; a fost ocupat la. 

început având niște şanţuri la dreapta, şi stânga satului, însă 

1) General Sc. Panaitescu (vezi broşunile relative, de general Ci. 

“Teodorescu.
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“fără vedere căci aveau înaintea lor tufișuri şi porumb. S'a pă Tăsit fără luptă, din ordin. Erau semănături de porumb puse de bulgari până la rețelele de sârmă a centrului. În spatele centrului era o linie de şanţuri zise de recu- legere, care nu au fost ocupate de trupe după, căderea centrelor, căci unii comandanți nu au ştiut de această linie şi care este rostul ei, iar alţii nu au avut cu ce să o ocupe. Oamenii au fost 

trele, nu s'a, dat voe a se curăți câmpul de acoperiri, front prea mare faţă de efective ; regimentul 79 de infanterie care ocupa sectorul central, avea front de vre-o 5 kilometri. 
Pentru lucru, nu erau unelte ; aceiași oameni lucrau ziua, şi noaptea; de la decretarea mobilisărei şi până la finele opera- țiilor, oamenii au stat în tranșee ziua şi noaptea fără a se odihni. 

| 
lată ce a fost faimoasa, «cetate» Turtucaia! 
Fiindcă terenul se preta ca abatisele să fie întrebuințate numai pe fundul văilor spre a face greutăţi la înaintare, văi bătute de focuri şi anfilate, nu mai trebuiau abatise la întă- riri, întrucât împiedicau tragerea, și mascau apropierea de po- siţie. Câna timpul şi mijloacele lipsesc, trebui renunţat la con- solidarea șanțului de tragere în întregime, ci numai fundul şi de sus până la jumătate, Să se renunţe la blindarea, şanţurilor de tragere. | 

Pentru executarea întăririlor trebui adus la îndemână şi pe loc materialele necesare întăririlor ce sunt probabile a se efectua, cum şi uneltele necesare de lucru. Oricărui mijloc ae distrugere să i se creieze şi adăpostul; resistența adăposturi- lor nu mai trebui bazată, pe calcule, ci pus la încercare tunul, făcându-se experiențe în timp de pace. Trebui curăţii terenul împrejurul lucrărilor, întrucât asigură putinţa tragerii, iar ascunderea în teren a acestor lucrări, nu scapă avioanelor. Trebui reglementată împărţirea trupei şi să se întrebuinţeze
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pe cât se poate civiii, controlaţi însă. Să se întărească orice 
obstacol pe teren care nu acoperă tragerea şi care nu presintă 
adăpost inamicului în înaintarea sa, 

Din imprudenţă, nu s'a împiedicat pe timpul lucrărilor: 
de întărire, accesul bulgarilor locuitorii regiunei, care au putut 
astfel circula, cunoaşte şi pune în cunoştinţă, pe bulgarii care. 
aveau a ne ataca. 

Mai mult decât atâta, între lucrătorii civili de la întăriri. 
erau chiar ofiţeri bulgari travestiţi, 

Dacă noi am fost aşa de uşurei, în schimb bulgarii din 
paza, frontierei, au ştiut ascunde gândurile de atac, prefecân-. 
du-se şi mirându-se (?) către soldaţii noştri de lucrările de 
întărire ce facem și pe care pe une locuri parvenise a le şi 
putea visita. Comandamentul bulgar, a putut uşor şti care: 
sunt părţile slabe ale posițiilor noastre şi la timp au procedat 
În consecinţă. | 

în rezumat; a lipsit în aşezarea lucrărilor la teren a-- 
cordul între executorul lucrărilor şi comandamentele în su- 
bordine ale executorilor resistenţei în ele; nu a fost un plan. 
de luptă; nu s'au făcut exerciţii de ocuparea lor. 

Acest acord trebuia să privească: rostul lucrărilor, folo-. 
sirea lor în parte şi în comun cu cele vecine; capacitatea în. 
ocuparea lor, repartiţia pe uvraje şi peste toate acestea, pă- 
rerea, comandamentului suprem asupra planului de luptă, ţi- 
nând seamă de mijloacele sale şi de cele a inamicului, de in- 
tențiuni, de direcţii, de succes şi de nesucceg 1). 

  

1) La numirea sa, Generalul Aslan ar fi luat contact cu teatrul de ope-- 
raţiuni din Dobrogea ce i se încredința şi că nu a fost mulţumit de constatările 
sale, constatări pe care le-ar fi adus fa cunoştinţa Marelui Stat Major şi a 
Regelui; totuşi, primind sarcina, primea automat şi răspunderea şi prin urmare 
îşi angaja şi conştiinta. Au fost generali francesi care nu au voit să primească: 
misiunea operaţiilor militare de la Salonic pentru că vedeau nereuşita lor cu 
mijloacele ce li se puneau la disposiție, fiindcă răspunderea le angaja şi onoarea.
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INTARIREA CAMPULUI DE LUPTA. (TRANŞEELE ) 

PRINCIPII 

Scopul şi nevoia. Fără a socoti răsboiul ca stabilit în răs- 
“boi de tranşee, totuşi în zona bătăei puștei infanteriei dintre ad- 
versari, luptele sunt dependente de teren, care trebui făcut 

:astfel încât să ofere luptătorului un adăpost unde să fie ferit 
“de focuri şi de oricefel de lovituri din partea, adversarului, 
“căci numai așa poate avea siguranţa folosirei bine a armei 
:sale. Acest teren să întăreşte prin lucrări de sapă, lemn, fer, 
beton, etc. în scopul ca: | 

a) Să permită elementelor celor mai înaintate a unui dis- 
“positiv de luptă şederea pe loc şi observarea deaproape a miş- 
-cărilor inamicului şi comunicarea la timp înapoi. 

b) Să ferească luptătorii primei linii, de gloanţele şi lo- 
'viturile inamicului, permițându-le în acelaş timp folosirea cât 
mai bine şi mai repede de armă şi de celelalte mijloace de 
-combatere a inamicului, înlesnind mișcarea, şi intervenirea, sub 
adăpost contra focurilor inamicului, a eşaloanelor liniei I-a 

“în orice moment a luptei. 

€) Să ţină complect acoperite de lovituri eşaloanele di- 
"napoi a dispozitivului de luptă, cât timp intervenirea lor în 
“luptă nu-i necesară, și să le acopere drumul atunci când merg 
“pe linia de foc, ca să intre în luptă. 

d) Să garanteze comandanților şi celor ce conduc lupta 
“unităților, liniştea şi siguranţa, conducerei, la posturile lor de 
comandă. 

  

pe care ei o preţuiau. Generalul rus căruia i se da comanda ' trupelor ruse 
care urmau să conlucreze cu noi în Dobrogea, a refuzat comanda, fiindcă lăsa 
“de dorit calitatea acestor trupe şi nu voia să păteze: steagul rus. Generalul -Aslan a prețuit persoana sa mai mult decât capitularea “Turtucaiei cu zeci de -mii de luptători,
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e) Să asigure legătura tuturor eşaloanelor dispozitivului 
ide luptă a unui sector, între ele, cu celelalte arme, cu şefii lor 
şi cu sectoarele vecine. | 

î) Să nu permită acces inamicului, nici pe flancul liniilor, 
mici în intervale spre a slăbi apărarea sau a o sili să părăsească, 
poziţia, 

Chestiunea întărirei câmpului de iuptă priveşte toate 
armele. 

In principiu, terenul accidentat sau acoperit, să complec- 
ttează ce mai trebuie sau să înlătur neajunsurile sau defectele. 
Terenul descoperit să întăreşte în sensul nevoiei folosirei lui 
de trupe, fie în defensivă, fie în ofensivă. Sunt mai multe ca- 

zuri în care să pot găsi trupele: 1) Când inamicul este așezat 
pe o poziţie întărită pe care a ocupat-o înaintea, noastră şi a) 
este în curs a o organiza; sau b) a organizat-o deja. In cazul 
întâi se va căuta ai împedica, lucrările fie atacându-l căci se 
află în criză; fie neliniştindu-l prin focuri de infanterie sau 
artilerie.  In,cazul al 2-lea, ne pregătim a-i rezista sau a-l 
ataca, întărindu-ne în teren în fața lui. 2) Când aşteptăm pe 
inamic să ne atace şi ne găsim deja organizaţi pe poziţie, sau 
în curs de organizare. In cazul întâi, trupele se conformează, 

planului de luptă fixat; în cazul al 2-lea se caută a împiedica, 

atacul lui, continuând în acelaș timp lucrările. 3) Intăriri exe- 
cutate pe timpul luptei sau la întreruperea, ei. In principiu şi 
pentru cazurile generale, ordinea procedărei în mod normal 

este următoarea: 

a) Alegerea poziției, care dacă nu este absolut impusă. 
de operaţiunile în curs, sau de către inamic, să procedează după 
regulamentele tactice. Alegerea unei poziţii trebui să răspundă 
următoarelor condițiuni: să asigure întocmai îndeplinirea mi- 
siunei. Să fie şi să stea în calea inamicului. Să fie proporțio- 
nală cu efectivul trupelor ce o foloseşte. Să nu fie departe de 
grosul forţelor pe care să le acopere sau sprijine, să nu fie
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aproape de ele; în cazul întâi să periclitează propria însăr-. 
cinare, în cazul al doilea, pe a trupelor din urmă. Să permită 
cooperarea tactică a armelor pe temeiul cerințelor tactice dar. 
şi nevoilor fiecăruia din ele. O recunoaştere în scopul luărei 
unei posiţii de resistență spre a fi întărită, trebui să aibă de 
scop a vedea dacă va fi de folos sau nu. Sunt 4 cazuri când 
întăririle nu folosesc la nimic: când inamicul nu-i obligat să 
treacă sub ele. Când pentru ele te prinde cu trupa sleită de 
puteri din cauza muncei nejudicioase pusă la facerea lor. Când 
nu le putem păzi la flancuri. Când nu le cunoaştem orien-. 
tarea şi scopul!) cea ce se întâmplă când nu am lucrat la ele, 
sau nu am avut destul timp să le facem cunoştinţa. 

Dacă este impusă sau obligată, norma este: recunoaş-- 
terea poziţiei şi stabilirea planului de întărire. Recunoaşterea 
se face de comandantul care are a apăra poziţia. E1 îşi: face: 
planul întărirei care poate fi deodată definitiv, în caz când un 
atac al poziţiei de către inamic, este iminent; sau este provi- 
zoriu şi lucrările să încep în ordinea, urgenței și să complectează 
pe timpul luptei sau după. O recunoaştere precisă împedică 
greşeli sau lucrări nefolositoare care încep şi apoi se părăsesc 
spre a se croi altele în apropierea lor, slăbind în acelaş timp 
pământul. 

b) Paza. Cea dintăi operaţiune este asigurarea executărei 
recunoașterei poziţiei şi executărei lucrărilor de întărire. Paza 
aceasta se face prin patrule, posturi speciale, o susținere a lor, 
câteva mitraliere preserate pe acest front al patrulelor, la pos- 
turile speciale. Toate aceste subimpărțiri sunt date de o sin- 
gură şi aceiaș unitate a, cărei comandant are misiunea a asi- 
gura lucrul. Dispozitivul acesta acopere întreaga poziţie îna- 
inte şi pe flancurile ei. Oamenii în teren descoperit îşi fac. 
O 

1) Cum au fcat întăririle noastre executate în 19141916.
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măști. Sub supravegherea şi paza lor să face şi ocuparea po- 
ziției şi tranşeelor. 

c) Planul întărirei, trasarea lucrărilor şi fixarea Sectoa- 
relor. In hotărârea lucrărilor să ţine seama de teren, ce cum 
este aşezat sau cura se va așeza inamicul şi. de direcţiile lui de 
atac, şi cele probabile de atac ale noastre. Intinderea frontului : 
unei unităţi să măreşte cu intervalul liber dinire ele necesar 
a se lăsa manevrelor sau contra-atacului ce pot fi chemate a 
da unităţile în subordine. La, eşalonarea în adâncime trebui. 
ţinut seama că, locul de unde plec unităţile din urmă în spri- 
jinul liniei I-a sau a II, să iasă din zona ce obisnuit intră, în 
bătaia artileriei vrăjmaşului cât timp are ca obiectiv, această, 
artilerie, poziţia ocupată, de trupele noastre. Părţile joase ale 
poziţiei se flanchează de regulă, nu să ocupă de trupe mai 
ales acolo unde terenul este frărcântat cu dealuri, fundul văi- 
lor sunt cuiburi de proectile. Fiancarea se face pe părţile sco- 
borânde ale pintenilor sau ale pantelor de înălțimi, care sunt 
retrase spre înapoia poziţiei; flancări se pot face şi de unităţi 
vecine, dacă terenul să pretează şi nu are tirul gi vederea lor 
piedici. In poziţie depinzi de inamic şi ca, să fii mai sigur de 
reuşită, contează pe cât mai puţine greșeli din parte-i. O trupă 
cu cât este mai mică, cu atât depărtarea, de trupele de care ea 
ține, e o greutate mai rault pentru acţiunea, ei, căci pe deo- 
parte măreşte șansele de reuşită ale inamicului, iar pe de altă 
îşi măreşte frontul ei şi prin aceasta, îşi micşorează disponibi-: 
lităţile de a face faţă nevoilor luptei. 

In teren accidentat, să întăresc numai părţile care flan- 
chează poziţia în toate direcţiile pe unde inamicul ar putea 
veni la dânsa, în colo, să urmăreşte numai procurarea adăpos- 
tului pentru oameni; în asemeni întăriri de poziţie joacă rol 
însemnat așezarea mitralierelor. Să se evite eşindele ce pot fi 
flancate de inamic din lucrările sale. Să nu se grămădească 
liniile unele după altele, căci atunci se ușurează sarcina arti- 

18
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leriei dușmane, fără a procura, o tărie sigură liniilor noastre, 

deoarece cu cât distanțele între linii sunt mai mici, cu atât ar- 

tileria inamică le cuprinde mai în total şi deodată, sub focurile 

sale; în acelaş timp se slăbește pământul prin săpături şi deci 

şi întăririle. Să se renunţe la abatize pe locuri plane, ci numai 

pe fundul văilor. Consolidarea, şanţurilor numai la fund şi în 

sus până la jumătate. Să se renunţe la blindarea șanţurilor de 

tragere. Ori cărui mijloc de distrugere să i se creeze și adăpost. 

A 'se reglementa împărţirea trupei la lucru. Consolidarea lu- 

crărilor dela început când este timp, scuteşte trupa de o nouă 

şi continuă muncă, evită slăbirea terenului pe măsură ce se 

folosesc mai mult. 

4) Unelte și materiale de lucru. Comandamentele să aducă 

la trupe şi cât mai aproape de ele uneltele şi materialele nece- 

sare la executat lucrările evitându-se trimiterea trupei înapoi 

a, le aduce, căci să perde timpul, se oboseşte trupa, să întârzie 

lucrările şi să dă prilej oamenilor să se sustragă de la lucru 

şi chiar de la luptă. i 

e). Ewecutarea lucrărilor. Pe un crochiu sumar sa trasat 

pe timpul recunoaşterei urma, lucrărilor de executat, după care 

să complectează în birou şi apoi să trasează pe teren, înce- 

pându-se de îndată săpăturile. Să lucrează linia, I-a şi numai 

pentru și pe frontul unităţei; ordinea, de lucru și terminare: 

obstacolul (reţeaua de sârmă), tranşeea de tragere, comuni- 

caţiile, posturile de observaţie, linia, de dublare, adăposturile 

trupei, posturile de comandă, legăturile. Toate săpăturile la 

început mai înguste, căci uzajul, circulaţia, ploile, loviturile 

proectilelor, le aduc treptat -la dimensiunile trebuitoare. La 

lucrările unui sector şi anume la lucrarea fiecărui element de 

tranșee trebui să ia parte fiecare sub-împărţire care va a- 

păra acel sector, oricare i-ar fi rolul în timpul când și cât lu- 

erează (linia I-a, din susţineri sau din reserve). 

Nu trebui să se gândească nimeni la odihnă până ce tran-
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işeea de tragere, comunicațiile şi adăposturile, nu sunt gata. 
*Complectarea lucrărilor în ordinea urgenţei procurărei bunei 
trageri și adăpostirei oamenilor şi materialului; trebuie ca o- 
dată cu crearea unui element de tranșee să se facă şi comuni- 
caţiile dinapoi înainte şi între ele. 

In principiu fiecare unitate aparţinând unui sector îşi exe- 
cută lucrările în sectorul său. Este absolut de dorit ca, lucrările 
să se execute de trupe technice, ajutate de trupele luptătoare, 
„atunci când o luptă nu este imediat probabilă. 

£) Ocuparea tranşeelor, se face în formaţia în eare va avea 
să lupte unitatea şi în acest dispozitiv se va ocupa întăririle 
„făcute. Unitatea ce a lucrat tranşea sau a mai ocupato, acolo 
să revină. Terminate lucrările, unitatea să reconstituie normal 
şi ocuparea. posiţiei să face pe baza unui ordin de ocupare-ope- 
raţie, în care să, dau datele necesare cu privire la inamic, scopul 
ocupărei, rolul fiecărei subîmpărțiri ca și cum atunci ar face 
“cunoştinţă cu poziţia. Fiecare element de tranșee să fie dat în 
seama unităţii, sau subîmpărțiri a ei, grupă, constituită organic. 
Mai bine este să se obişnuiască să vină trupe din adăpost sau din 
formaţie, dinapoi, să-și ocupe locul din timp şi la nevoe, decât 
a sta tot timpul şi pe rând în serviciu şi să nu mai fie deacum 
decât două acțiuni şi alternări: serviciu în tranşee şi odihnă, 
dacă voim ca aceea ce am lucrat să. ne prindă bine. In adăpost 
să pot face oamenilor întrebări asupra ce şi unde au 
a executa. Se va citi actele de curaj şi de bravură a camarazilor 
“aparţinând unităţei sau altor unităţi vecine, sau de pe front. Or- 

_-dinea ocupărei lucrărilor de întărire: întâi posturile de observare 
să acopere frontul cu patrule date de fiecare unitate înaintea 
;sectorului său, se ocupă apoi porţiuni din prima tranșee; restul 
trupei adăpostită. Şefii merg la recunoașterea lucrărilor în an- 
“samblul lor, rostul lor, stabilesc lipsurile sau prisosurile, să ia 
“cunoştinţă de memoriul lăsat de predecesor şi de plan cu le- 
-găturile, direcţii de tragere, distanţe la obiectiv, etc. Se com-
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plectează lipsurile. Trupele ce schimb stau 24 de ore împreună. 
cu cele schimbate în vederea unui atac ce se obișnuiește când. 
să simte de dușman schimbarea. Comandantul schimbat ia di- 
recţia conducerei în caz de atac. Schimbarea se face noaptea 
și tot noaptea plecarea înapoi a trupei schirabate. Sub conducerea. 
căpitanului şi împreună cu gefii de plutoane şi suhofiţeri să ia 
în primire subsectorul companiei, recunosâându-se şi instruin- 
du-se fiecare în rolul ce va, avea: elementele tranşeiei şi adăpos-- 
turile, terenul dinainte, rolul tranşesi în ansamblul poziţiei, ro- 
lul subîmpărțirilor şi legătura între ele şi cu căpitanul; modul. 
de apărare; efectivul uvrajului, câmpul de tragere, flancarea, 
locul mitralierelor, postul grenadierilor, al aruncătoarelor de. 
bombe, al observatorilor, locul adăposturilor , drumurile la ele, 

capacitatea lor. Apărările accesorii, trecerile printre reţelele de - 
sârmă, ştiri asupra inamicului și activităţii iui, crochiul întări-- 
rilor lui, punctele obişnuit bătute de dânsul, posturile obser- 

vatorilor lui, reperel, de pe teren, direcția proectilelor mari 
(artilerie), bombardiere, mitraliere ce poziţie, unde inamicul are 

posturi speciale, cum este instalată supravegherea apărărei, așe- 

zarea, înlocuitorilor de până atunci, a observatorilor, consemnul 

lor; posturile de pază speciale, sentinele, patrule înaintea fron- 

tului, aparate de alarmă, telefoane, semnalizare, aparate de- 

gaze asfixiante. Legătura cu artileria . afectată, orientarea cu 

cadranul terenului de repere a sectorului cu privire la tragere, 

baraje; zone de eşire, materiale şi locul unde se găsesc. Cartuşe, 

granade, arme, unelte de lucru, locuri şi unelte de apă, material: 

de tranșee ca: grinzi, pari, sârmă, agrafe etc. cum să aduc, de 

unde. 

Recomandaţiuni speciale. Rețelele de sârmă să fie mai 
depărtate de tranșee, ca bombardarea lor să nu dărâme deodată, 

„i tranșeele, Posturile izolate de observare gi de santinele tre- 
buesc înconjurate cu sârmă având fixate pe reţele cutii goale- 
de conserve care produc sgomot când se umblă la ele, la reţele..
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“La crenele, în interior a se aseza ca perdele, saci goi care împie- dică proectarea pe lumina interioară a tranşeei, observarea sau 
miscarea, A nu se striga în tranşee; când se umblă prin tranșee, 

.Să se evite lovirea de petre, arme, a gamelelor, baionetelor. Nici 
un sgomot. Grenadele ce cad în tranșee şi încă nu au făcut ex- plozia să fie imediaț aruncate înapoi ca să explodeze la ina- mic. La atac de tranșee a se folosi grenade ce exploadez prin 
isbire, 

Controlul lucrărilor şi a dispositivului. După, ocuparea tranşeelor, şeful Superior unităţei ce ocupă un sector, inspec- 
“tează sectorul sau sectoarele, controlâna lucrările, aduce mo- dificări sau complectări lucrărilor, modificând dispositivul dacă găsește că trebui în interesul unei şi mai bune apărări a lui. Un raport însoţit de un crochiu cătră unitatea superioară. sau comandamentul respectiv, aduce la cunoștință organizarea po- ziției şi dispozitivul apărărei ei. 

In tranșee trebui să se găsească: pulverizatoare, tampoane 
“contra gazelor, pansamente, desinfectante, apă hiposufite, ete. 

La schimbarea unităților, om cu om se trage drept înapoi, 
-apoi la oarecare depătare ei formez grupele, secţiile, mai de- 
“parte companiile şi apoi să formează coloane. 

Frontul hotărât unei unităţi fie el întărit sau nu, nu tre- "buie ocupat de cât de 2, 3, grupe de oameni, despărțite prin in- tervale cât mai mari, aceasta când se face apărarea, unei pozi- 'ţiuni; restul oamenilor, stă. mai înapoi, la un loc, sau fracţio- 
“nat, fiecare fracțiune avâna determinat mai dinainte rolul ce are 
pe timpul lucrărilor, a luptei, sau a atacului dușmanului. 

Dacă fronturile pe care s'au oprit trupele noastre, sunt 
“întărite, serviciul infanteriei în tranşee se va regula după urmă- 
“toarele norme.
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I. PLANUL DE APARARE 

Ori ce comandant de unitate, mare sau mică, trebuie să-şi 

stabilească un plan de apărare, care este adus la cunoştinţa. 

tuturor subordonaţilor săi executori. 

Acest plan este întemeiat pe cunoaşterea liniei inamice şi. 

a terenului pe care este ea aşezată; de unde decurge: 

a) determinarea punctelor probabile de atac; 

b) alegerea punctelor principale de resistenţă şi efectivul 

„care le va ocupa; 

c) organizarea contra-atacurilor; 

d) organizarea comunicaţiilor, legăturei, împrospătărilor.. 

El se călăuzeşte pentru aceasta de următoarele principii: 

1) Apărarea se tace în adâncime, oprind succesiv pe ina- 

mic, pe punctele îndemânatec alese mai dinainte, unde resis- 

tenţa a fost preparată. 

2) Ori ce element de tramşee, ori ce uvraj, trebus să aibă 

un şef răspunzător de apărarea şi întreţinerea lui. 

3) Ori ce trupă, cărei s'a încredințat apărarea unei por-. 

iuni de teren, nu o părăseşte niciodată. 

Este de toată nevoia, de a seoate din mintea trupei şi a. 

şetilor ei, sub acest raport, că, existenţa, înapoi a altor tranșee, 

eşalonarea altor companii înapoi, pe mai multe linii, înseamnă. 

că linia I are a se da înapoi, ca să mai reziste şi pe acele linii, 

chiar dacă ar fi să fie înconjurată; nu, ea va lupta şi va trebui. 

să moară acolo unde a fost așezată, înapoi neputându-se da. 

Aceasta trebuie înţeles odată, că în atacul ce dă inamicul 

acestei linii, cei care caută scăparea înapoi, ușuriază, înaintarea. 

inamicului şi sunt expuși a fi împușcați în spate; pe când stând 

pe loc şi trăgând mereu, au putinţa a opri pe inamic pe loc, ai 

face pierderi, dau timp subîmpărțirilor dinapoi a contra-ataca 

pe inamic în flanc şi deci al respinge.
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Orice rezistență deci trebuie prelungită de pe locul unde 

se găseşte fiecare, până ce s'a, reuşit a, respinge pe inamic, lu- 

ceru ce mai totdeauna se întâmplă, mai ales dacă fiecare trăgător 

se foloseşte bine de arma sa, ochind precis ţinta şi nu are gândul 

a-şi părăsi locul, ori ce sar întâmpla. 

Ori ce bucăţică de teren perdută este reluată prin contra 
atac, dat imediat de trupa înadins şi mai dinainte hotărâtă. 
Contra-atacurile sunt numaidecât prevăzute de comandantul 

de batalion a cărui plan de apărare, trebuie să aibă în vedere 

principalele ipoteze de pătrundere din partea inamicului asupra, 

frontului batalionului şi prevăzute pentru fiecare caz, contra- 
atacurile ce convin cazului. Fiecare comandant de companie sau 

de pluton primeşte o copie după partea de plan ce-l priveşte. 

II. EXECUTAREA OCUPAREI UNEI TRANȘEE 

Când o companie trebuie să ocupe o tranşee, recunoaşte- 
rea ei trebuie făcută ziua de către căpitan şi de şeful sau şefii 
de pluton cu subofiţerii plotonului sau a plotoanelor ce au a o 

ocupa. E deajuns să lase în urmă, un ofiţer sau plutonier pentru 

a aduce compania pe poziţie. Fiecare comandant de ploton, ur- 

mat deaproape de subofiţerii săi, recunoaşte repede elementele 

tranșeei şi adăposturile pe care plutonul său are ale ocupa; face 

să se vadă cu deamănuntul terenul, şi ia cunoștință de planul 

de apărare ce-l priveşte şi care priveşte: 

1) Rolul tranşeei în ansamblul poziției, crochiul amănunţit 
al organizaţiei, rolul plotoanelor vecine şi legătura cu ele şi cu 
căpitanul. 

2) Apărarea. Organizarea apărărei. 

a) Efectivul wvrajului; câmpul de tragere, flancarea, locul 
mitralierelor, postul  grenadierelor, locul adăposturilor, încă- 
perea lor. 

b) Apărările accesorii, trecerile printre reţelele de sârmă.
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c) Ştirile asupra inamicului, crochiul lucrărilor de întă- 
rire a inamicului, posturile observatorilor lui, reperele de pe 
teren. 

d) Punctele periculoase, proectile căzute în apropiere, din 
cotro au veniţ, 

3) Supravegherea. 
Aşezarea observatorilor, consemnul lor, posturi de pază şi 

santinele, patrule înaintea frontului. 

4) Material. 

Locul depozitelor de cartușe, grenade, arme, unelte de apă, 
de întărire. 

5) Lucrările de executat, comunicaţiuni, înapoi, etc. 
Pentru a ușura, transmiterea consemnelor, fiecare şef de 

tranşee trebuie să-și noteze cele de mai sus pe o foaie de hârtie 
şi să o treacă succesorului său, 

II. EXECUTAREA SERVICIULUI IN TRANŞEE 

In linia I-a oamenii în tranşee nu trebuie să-şi părăsească 
armele niciodată şi nici echipamentul. Noaptea un sfert din e- 
îectivul fiecărui uvraj veghează, restul se odihneşte în adă- 
posturi sau lucrează în apropiere şi își drege, repară, efectele, 
etc. ete. 

Ziua o santinelă în fiecare uvraj şi un observator (ca- 
poral sau fruntag). Este foarte necesar ca ofițerii să facă pe 
rând, pe observatorii, 

Noaptea ca şi ziua, un şef de ploton pe companie este de 
serviciu. El nu stă de loc în adăpost ci se duce succesiv în toate 
uvrajele companiei ca să se încredinţeze de buna stare a ser- viciului, primeşte raportul sau observaţiunile. Este obligator, comandantul de companie să fie regulat în prima linie cu oa- menii săi. 'Trebuie să viziteze măcar de 2 ori pe zi odată noaptea, fiecare uvraj din unitatea sa; el trebuie să ştie totdeauna cine
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veghează, cine doarme, cine lucrează ete. FI] încurajează oamenii, 
Slumeşte cu dânşii, îi învaţă a, iubi serviciul. Când toţi căpi- 
tanii vor face aşa, tăria tranşeelor devine de zece ori mai mare 
$i..... nici un general nu are nevoe şi n'are ce căuta în ele, 

In linia II-a. O santinelă îndoită, noaptea, de uvraj. 
Un şef de ploton de serviciu ziua şi noaptea. EI face ade- 

sea probe dacă, fiecare ştie fără şovăială, să-şi ocupe locul de 
luptă. 

A face adesea ori exerciţii de ocuparea, poziţiei, peniru ca 
fiecare să-şi cunoască fără ezitare postul său de luptă. Armele 
trebuie inspectate întotdeauna şi nu se va, lăsa niciodată a se 
demonta în acelaş timp toate armele unui ploton, pentru a se 
curăți. 

Cartușele niciodată nu trebuesc aşezate în tranşee. Arma 
trebueşte întotdeauna să fie încărcată, trebue avut în totdeauna 
'0 rezervă de cartuşe puse întrun dispozitiv unde să nu pătrundă 
absolut apă; în acelaş timp şi o rezervă de granade, care tre- 
buesc de asemenea ferite de apă. A observa ca grenadele să fie 
în bună stare şi a permite de a se trage în bune condițiuni. 

Observatorii în fiecare companie, va trebui să fie aceiaşi, ei 
trebue să observe orişicând cea mai mică mișcare a inamicului 
ori şi ce nouă întărire a inamicului ce o face, fiecare foc de armă 
sau mitralieră, sau foc de tun, care sar trage şi de unde se 
trage (locul) sau direcţia. 

Tot ce se observă de observatori, se va comunica în scria 
observatorului de artilerie, care se află în prima linie. 

IV. MODUL DE COMPORTARE A COMANDANTULAUI 
DE COMPANIE 

Pian de apărare şi crochiul poziţiei; extrasul acestora 
dat comandanților de plotoane şi în acelaşi timp clarificat în 
părțile ce e nevoe. Inspecţii cât de dese a lucrărilor (tranșee)
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şi observă la buna lor stare şi reorganizarea, lor la timp. A re- 

gula plotoanele de serviciu. 

Aranjarea rondurilor. A propune patrule vigilente coman-. 
dantului de batalion; alegerea, şi organizarea postului de ob-- 

servajie. 

Legătura cu comandanții de companii, plotoane; aşeza-- 

rea mitralierelor. Unde când şi cum se face cererea tirului de 

baraj al artileriei; legătura cu artileria. Raport zilnic; a se nota. 

bombardamentele de artilerie inamică, origina, ora, calibre, 

punct de cădere. Cererea de material de care ar avea, nevoe. 

V. INFANTERIA ATACATA IN TRANȘEE 

“Tranşeele pot fi atacate fie prin surpriză sau după un 

violent bombardament. 

I. Atac prin surprindere: a) In timpul zilei este imposibil, 

dacă observatorii sunt vigilenţi şi dacă tot terenul este bătut. 

cu focuri şi când apărările accesorii (reţele de sârmă) sunt 

în ordine și în bună stare. 

b) în timpul nopței santinelele în faţa reţelelor de sârmă 

protejează, reţelele de sârmă contra distrugerilor patrulelor: 

inamice. 

Imediat ce s'ar auzi focuri dese de infanterie şi pe front. 

mare , lucrările vor fi toate ocupate. 

TI. Atac după bombardări în cele mai dese cazuri atacul 

se produce după un bombardament violent al rețelelor de sârmă,. 

a primei şi a II-a linie şi a liniilor de comunicaţie. Acest bom- 

bardament poate dura mai mult sau mai puţin timp, adeseori. 

activitatea, artileriei continuă şi în zilele următoare; regularea 

tragerei a noi baterii poate să furnizeze indicii preţioase asupra 

tendinței de atac. Este însă de mare însemnătate de a vizita. 

în fiecare zi lucrările şi de a repara seara chiar, toate breșele. 

<creiate de artilerie în tranşee şi în rețelele de sârmă.
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Atunci când inamicul va crede preparația suficientă, va. 
crede reţelele de sârmă distruse, tranșeele răsturnate, adăpos- 
turile ca, desfiinţate, va dubla violenţa, focului său şi infan-. 
teria va, începe să. scoboare pantele în coloane foarte mici, adu=- 
aându-le la poalele pantei. 

Atunci artileria noastră, anunţată de către observatorii. 
noștri din prima linie şi prin observatorii ei proprii, deschide. 
focul cu o violenţă extremă, asupra fracțiunilor inamice, asupra. 
crestelor de unde inamicul debușează, asupra lucrărilor ina=- 
mice deja, reperate, asupra comunicaţiilor lui. 

Experienţa arată că un asemenea tir exercitat CU 0 vio=- 
lenţă extremă, înăbuşeşte atacul şi produce inamicului pier=- 
deri considerabile, 

Atunci când infanteria inamică va începe a, ridica pan-- 
tele, artileria lor va lungi tragerea asupra liniei a II-a a apărării. 

In acest moment numai, semnalat de observatorii de in- 
fanterie, garnizoana, primei linii va, ocupa tranșeele acestei linii. 
şi va deschide focul atât de armă cât şi mitralieră. 

Numai în acest moment comandantul batalionului în caz: 
excepţional ordonă o întărire a primei linii. Această întărire. 
nu se va face în orice caz în detrimentul organizărei liniei a. 
doua. Focurile însă bine ochite. 

Importanţa, observatorilor. 'Tot repaosul şi liniştea se fac: 
sub buna funcţionare a, serviciului de observatori. Ei privind: 
totul ce se întâmplă înainte. Pe frontul fiecărui batalion, se va. 
:onstrui de urgenţă pe prima linie, sau în apropierea, ei ime- 
diată, un observator solid, pentru ofiţerul sau subofiţerul de- 
artilerie. Acest observator, va trebui să vadă terenui tuturor. 
subimpărțirilor întregului batalion. Observatorul de artilerie,, 
va fi legat de baterii printr'un fir de telefon. In fiecare tranşee 
va trebui construit observator pentru infanterie, care trebuie să. 

semnaleze la timp apropierea atacului inamic și mişcările lui..
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Apărarea primei, linii, După cam s'a spus, fiecare se apără 
“după planul făcut, la postul său de luptă. Tot secretul isbândei în 
apărare, constă în a face întocmai tot cea ce sa spus, a înde- 
plini punct cu punct cea ce a fost recunoscui ca, necesar şi s'a 
pregătit. Trebuie făcut să înţeleagă oamenii şi să fie preveniţi 
mai dinainte, că nu-i locul să se descurajeze după cea dintâi im- 
presie rea, ce o încearcă, dacă vede fa flancul lor, aproape de ei 
“sau aiurea, că inamicul a putut pătrunde în linia noastră întrun 
punct, căci acest inamic are înaintea lui, în flancul, în spatele 
său, fracțiuni de ale noastre, care rezistă sau îl vor ataca şi el 
este strâns ca într'un cleşte de unde nu are norocul nici odată 
să iasă viu. Toţi, în prima linie, șefii sânge rece. 

Direcţia contra-atacurilor. Ele pot fi date pe front dar 
cele mai fructuoase sunt, acelea care se dau la, un îlanc sau la 
-ambele flancuri şi anume: când inamicul a ocupat tranşeea B., 

A B C ———— ——— ——— 

== ——— 
E 

:atunci va îi menţinut de front de trupele din D şi E care fac 
„partie din susţinere, iar trupele oprite pentru contra-atac pe 
drumuri bine defilate şi recunoscute din vreme, se apropie de 
tranşeele A şi C iar de acolo pornesc şi contra-atacă ambele 
flancuri a tranşeei B. 

Imediat ce atacul inamicului a fost respins, trebue să te 
aştepţi la un al doilea atac şi deci nu trebuie niciodată de a 
opri lucrările imediate de reorganizare a tranşeelor şi de a re- 
face şi pune în mână trupele, aducând rezerve dinapoi trimise 
de comandant. 

Artileria, gata în tot momentul, va trage asupra inami- 
lui împiedecând ori ce mişcare asupra punctelor, crestelor, şi 
a trage cu mare preciziune asupra posiţiunei tranşeei, sau porţi-
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unei dintr'însa cari ar fi putut fi ocupată de inamic şi în acelaş. 
timp a putea face un tir de baraj între linia ] şi linia II-a; obser- 
vatorii au în acest caz mare însemnătate pentru regularea tra- 
gerilor şi a anunţa la vreme când linia, susținerilor pleacă la 
contra-atac, pentru a câştiga ce sa perdut. Pentru cazul când. 
poziţiunile pe care se va lupta, nu sunt întărite sau se pornese 
de ia cele dintâi a se ocupa altele, se dau mai jos reguli. 

DISPOSITIVE DE LUPTA PENTRU REGIMENT 

Sunt oarecare norme, după care comandanții de brigadă, 
de regimente şi chiar de batalioane, să se conducă în luptele la, 
care vor lua parte. 

Dispozitivul de luptă ce am adoptat pentru regiment, 
este aplicabil şi batalionului şi cu atât mai mult brigadei, acest 
dispozitiv, întemeiat pe procedeul ce se urmează regulat cu noi, 
anume de a, se încredința fronturi cu mult mai raari decât per- 
mite efectivul sau puterea unităţilor, este următorul: 

In sectorul unui regiment, două batalioane vor fi desti- 
nate liniei de luptă; ele au fiecare pe îront 2 companii în linia. 
i-a iar celelalte două, eşalonate înapoi şi în afara aripei. 

Al treilea batalion, înapoia centrului şi la o distanţă egală 
cu jumătatea întinderei frontului regimentului; companiile eşa- 
lonate în afara şi înapoia flancurilor, la jumătate distanţă între 
linia I-a şi al treilea batalion şi tot la aceiaş distanţă în afară. 

Când distanţele acestea, rezultate din întinderea frontului 
regimentului ar fi mai mari, companiile rămân eşalonațe în 
afară și înapoia flancurilor, la jumătate distanță între linia I-a. 
și al treilea batalion și tot la aceiaş distanţă în afară. 

Când distanțele acestea rezultate din întinderea frontului 
regimentului ar fi prea mari, atunci aceste unităţi dinapoi, dau. 
câte un ploton intermediar, cu mitraliere, care poate constitui. 
o forţă capabilă a; opri pe inamic, până ce se pot lua măsuri. 
de comandament.
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Supravegherea câmpului de luptă, angajarea luptei şi le- 
gătura, între unităţi, se va face: 

Pe front: Grupe complecte în formă de patrule cam câte 
“una pe 200 metri de front, având oameni de legătură cu frontul 
:şi cu grupele vecine. 

Pe aripi: 

a) Pe flancurile liniei I-a (frontului) câte un ploton. 
b) Pe flancurile exterioare a companiilor eşalonate înapoi 

:şi în afară, câte o patrulă de 5 oameni în care intră un şef şi 
“un om de legătură. 

c) Pe flancurile batalionului III, o patrulă de aceiaş tărie, 
Inapoi. Inapoia, batalionului III, o patrulă de aceiaş tărie. 
Când dispozitivul acesta va servi regimentului în apă- 

“rare, adică regimentul ocupă o poziţie pe care să reziste, a- 
“tunci el se păstrează, întocmai, dar patrulele devin fixe şi supra- 
'veghetoare. 

Când însă regimentul este hotărât a înainta şi ocupa po- 

'zițiuni ce ştie că sunt sau pot fi ocupate de inamic înainte de 

noi, atunci procedarea va fi astfel: 

Patrulele pe front. Să strecor chiar om cu om către un 

“punct important dinaintea lor; de preferinţă e bine ca mişcarea 

:să se facă dela extremităţi, pentru ca, focul inamicului să nu 

“se concentreze, şi să stabilește solid pe dânsul. Odată ocupat 

“acest punct, vine dinapoi de se întăreşte efectivul grupei, 

-după care se ajută de aci ocuparea unui punct de o patrulă 

“vecină. Când s'a putut ocupa un punct de însemnătate mai 

mare, e bine a se aduce pe dată acolo o mitralieră. 

Se procedează la fel de toate patrulele de pe front, până 

„ce prin ocuparea acestor puncte, se însemnează pe teren noul 

front, după care cele de pe vechiul front, se adună şi vin la 

anitatea lor. 

Cele de 1a b) şi c), sunt patrule fixe care se aşez la
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:200—300 metri în afara aripei, supraveghind terenul înaintea 
or. 

In același fel procedează și patrulele dinapoi. 
In trecere de la o poziţie la, alta, înainte, se poate porni şi 

«cu toate patrulele pe front deodată, linia de luptă rămasă pe 
vechiul front, sprijină înaintarea, şi acţiunea, lor. 

In trecerea, de la o poziţie dinainte înapoi, se lasă pe ve- 
chiul front patrulele de care vorbesc mai sus, pentru că pă- 
răsindu-se frontul de toate trupele deodată, inamicul prinde 
de veste prin încetarea sau tăcerea focului şi urmărirea se 
face prea uşor de dânsul şi cu pierderi pentru noi. i 

Când sunt puncte ocupate mai solid de inamic şi mai ales 
"puncte izolate, cum obișnueşte el, adică progres prin înfiltrare, 
atunci pentru atacul acestor puncte, trebue numai manevrare 

pe flancuri şi înapoi şi este bine dacă se poate ataca din trei 
părţi deodată, căci de obicei inamicul ocupă asemenea puncte, 
prin îndrăzneală şi fără legătură, imediată deocamdată cu tru- 
pele sale din urmă. Bine înţeles a se feri a nu intra, între două 
“Focuri. 

In lupta infanteriei, în ocuparea punctelor de care vorbesc 
mai sus, rolul artileriei de 53 m/m sau 57 m/m este numai 
baterea, mitralierelor inamice şi de loc să nu se ocupe de arti- 
leria, inamică, sau de infanteria, sa, căci cu acestea se ocupă 
artileria, şi infanteria, noastră, cu care trebueşte o legătură 
absolută şi temeinică de tot momentul. Un atac bruscat dat 
de oameni hotărâți, armaţi cu mitraliere şi bombe, aduce 'cel 

mai bun rezultat. 

Alăturând două asemenea, dispozitive de regiment se ca- 

pătă un dispozitiv al brigadei, în care dacă se păstrează pentru 

fiecare regiment dispozitivul său, atunci frontul brigadei poate 

fi mărit fără neajuns, iar batalioanele al treilea pot fi alăturate 

spre a constitui o rezervă centrală mai puternică.
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Ori ce trupă care se află în rezervă, înapoia unui front pe care se ştie bine că se dau lupte, trebuie să fie strâns le- gată cu frontul spre a cunoaşte în tot momentul ce se petrece acolo; de aceia comandantul ei va trimite pe dată către front, 
sau către trupele vecine, aflate în luptă sau în cantonament, 
câte o patrulă ziua şi noaptea, care prin rapoarte dese, să. 
țină în curent pe comandant cu ce este la front sau la vecini. 
Acelaş lucru trebuie observat şi de trupele cantonate în apro-. 
pierea frontului, folosindu-se de patrule, care să le facă cu- 
noscut tot ce se petrece pe front. 

Nu este iertare pentru acel şef, care nu a întrebuințat 
tot ce-i stă prin putinţă peniru a păstra o poziţie ce i ga în- 
credinţat apărărei lui, Regulele luptei sunt foarte simple, însă 
trebuie lucrat repede şi cu încrederea că şi duşmanul poate fi 
învins. Numai cine nu lucrează şi nu încearcă nimic, acela 
este ușor bătut şi pierderea lui sigură: viaţa fiecăruia în. 
răsboi stă la el să şi-o scape; ori cel mai bun mijloc ca să atingi 
acest rezultat este să răpui cel dintâi pe duşman şi aceasta se 
poate face lesne, când ştii să-ţi preţuieşti viața. Cel mai sigur 
mijloc prin care îţi găsești moartea este fuga din luptă, şi 
zăpăceala; amândouă sau singure, ele nu iartă, 

Operațiunile ori care le-ar fi scopul cer o conducere: 
efectivă, cu ştiinţă aplicată la loc şi răspundere; ea trebue 
neapărat să fie la faţa locului întrucât o nevoe neprevăzută 
ce sar ivi în cursul operaţiilor, cum s'a şi întâmplat, care ar: 
putea favoriza acţiunea noastră sau ar compromite-o, trebue. 
imediat împlinită. 

Un teren acoperit de mai multe posiții ocupate de trupe- 
diferite, dar lucrâna la atingerea aceluiaș scop, cere absolut 
un comandament superior şi o legătură strânsă şi de tot mo- 
mentul între aceste posiţii în interesul concurărei tuturor la 
tânp pentru reușită, sau pentru micşorarea consecințelor rele, 
În cas de nereuşită. Este natural ca diferiți comandanţi în
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presenţă, în vederea acoperirei propriilor răspunderi să nu ge 
prea grăbească a contribui din proprie inițiativă la acțiunea, ge- 
nerală sau vecină, ei neștiind nici locul, nici momentul şi nici 
importanţa intervenirilor la nevoe, aceasta mai ales când sunt 
separați de sectoare şi când inamicul se află şi în faţa secto- 
Trului său, deci nu se poate lăsa la discreţia fiecăruia să judece 
dacă trebuie intervenit unde şi când. 

Şi atunci, comandantul superior tuturor unităţilor de ac- 
ţiune, el însuşi răspunzător a folosirei în timp şi spaţiu a for- 
țelor ce i sa, încredinţat în anurait iscop, este singurul care 
trebue să dispună şi prin gradul, priceperea şi calitatea sa să 
impună. A fost casuri în răsboi şi pe alte fronturi, când lip- 
sind un comandant, subalternii Sau sfătuit între ei şi au luat 
asuprăle conducerea, pentru atingerea scopului salvânduse si- 
tuaţii grele sau compromise, 

Dar când acest comandament se ştie că există... ? 
In Dobrogea, regiune despărțită de ţară printr'un mare 

obstacol şi cu situaţie geografică necorespunzând unui acord 
între cele două feluri ae operaţiuni strategice alese, un co- 
mandament superior tuturor forțelor de apărare a Dobrogei, 
deci special al Dobrogei, trebuia, pus sub o conducere superioară 
locală, cu atât mai mult cu cât erau şi trupe rusești care con- 
curau în acest scop pentru acest teatru de operaţiuni 1). INu 
să putea, ca să se considere ca, front unie frontul de la Marea 
Neagră. până în Olt, adică frontul ce ocupa frontiera Dobrogei 
în partea cea mai mare a ei tăind Dunărea şi urmând apoi în- 
tregul mal românesc al fluviului, 

  

1) Scrieri ulterioare asupra operaţiunilor din Dobrogea, au documentat 
lipsa de legătură între comandamentele româneşti şi cele ruseşti; însă în prima 
linie această legătură absolut necesară concursuiui pentru realizarea scopului 
comun a lipsit între comandanții români de la fața locului. La 21 August, se 
raportează că în tinip ce 2 divizii bulgare atacau violent Turtucaia, divizia 9-a 
a intrat în fortificaţii şi a stat nepăsătoare ia atacurile grele ce suferea capul 
de pod şi nu a intervenit de şi ea nu era atacată de inamic, 

19
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In astfel de situaţie a fost numit comandant al armatei 
a III-a generalul Aslan, care trebuia să, îmbrăţișeze tot acest 
front, Gar pe care de la sine urma să se desfăşoare acţiuni 
deosebite, demonstraţiuni şi atacuri decisive, şi din care cele 
din Dobrogea erau hotărâtoare; de aci nevoia ca acest co- 
mandament trebuia să se stabilească şi să se exercite în Do- 
brogea. Generalul Aslan însă a stat în București în post de co- 
mandă absolutamente excentrice şi de unde intervenirile sale 
nu puteau avea, cum nici n'an avut, vreo înrâurire şi nici mij- 
locul de aşi afirma la timp oportun comandamentul. Postul de 
comandă se indică prin ordinul operativ. Fost-a indicat acest 
post? nu s'a judecat oportunitatea indicărei lui? Nu sa găsit 
nimeni care să vadă că preferința generalului Aslan de a sta 
în Bucureşti şi a conduce de acolo operațiile din Dobrogea, 
este o gravă greşală? Atunci pentruce Marele Cuartier Gene- 
ral aflat şi el la un loc cu comandantul armatei III-a, mai avea 
nevoe deasemenea intermediar? Probabil că generalul Aslan 
şi-a zis că stând la Bucureşti, se găseşte exact înapoia Tur- 
tucaei care era un punct, dar nu frontul Dobrogei şi nici mă- 
car un punct central al acestui front; însă din punct de vedere 
tactic, acelaș lucru fără folos era, dacă între dânsul si trupele 
ce comanda, în afară de obstacolul Dunărei, punea, şi pe cel 
al Munţilor Carpaţi, la Sinaia sau Predeal, tot înapoia 'Turtu- 
caei sar fi aflat. (!?) Iată un vinovat, care a contribuit la 
căderea Dobrogei şi a îngreuiat însăşi operaţiunile celelalte 
de pe frontul muntos"). 

  

1) Şi ca răsplată pentru această lipsă de interes pentru postul de onoare 
şi răspundere ce i se încredințase, genera'ul Aslan, după 16 ani dela desastrul 
aşa numit, Turtucaia, la care el a contribuit aşa de mult, a fost înaintat general 
de Corp de armată în rezervă, în timp de pace şi contrar legilor ca să se încu- 
rajeze probabil şi pe viitar Comandanți care să dea ţării şi alte 'Turtucăi,
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POSTURILE DE COMANDA 

Conducerea oamenilor şi a, unităților mici şi mari de pe 
“un îront de luptă, este în funcțiune de peripeţiile luptei şi de cu- 
noaşterea la timp a cerinţelor în atingerea, scopului şi de po- 
sibilitatea a le face faţă în scopul reuşitei. Aceste elemente 
determin în principiu locul postului de comandă, care este fix 
ca post şi variabil ca comandament, în persoana comandantului 
care să se poată mişca în orice direcţie, destul ca luarea măsuri- 
lor să fie neîntârziată cererei nevoilor frontului; aceste măsuri 
sunt hotărâri de luat, ordine de dat, rapoarte de făcut, punerea 
în mișcare a mijloacelor de executare a cererilor operative, a 
concentrărei de eforturi în atingerea, scopului. De la anumite uni- 
tăţi în sus, postul de comandă nu poate fi în imediata apro- 
priere de front, căci este nefolositor şi periculos chiar intere- 
ului acţiunei; nefolositor, căci frontul nu poate fi îmbrățișat 
:cu vederea pe întinderea lui, astfel că prin el însuşi coman- 
dantul nu este în măsură a cunoaşte nevoile acestui front, ele 
sunt variate şi i se raportează de cei imediat în cauză de la faţa 
Jocului; pe comandant însă, îl priveşte acţiunea întregului și 
din chibzuinţa incidentelor unele faţă de altele pe frontul său, 
rezultă hotărârea sa în luarea măsuritor. In mijlocul şi ener- 
varea acţiunei, comandantul nu poate găsi liniștea în hotă. 
rârile sale şi riscă a fi precipitat în măsuri. Este şi periculos 
căci este expus a fi distrus în timpul luptei. Prin urmare 
postul de comandă a comandantului de batalion, regiment, bri- 
gadă etc., trebui îndepărtat de front la o distanță convena- 
bilă posibilităței de a fi în măsură a face faţă, peripeţiilor 
luptei şi dacă pentru aceasta are asigurate bune legături, du- 
rabile, sigure, cu frontul, aceasta, remediină depărtarea. Darea 
ordinelor şi comuunicarea rapoartelor nu se face pe cale ver- 
bală, cu voce directă, adică cu comandă, dar prin comunicarea 
prin oameni anume destinaţi și prin aparate care le transmit de
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la depărtări destul de repede şi de complecte. Punerea în miș- 
care a mijloacelor de executare a cererilor operative, să referă în 
ajutoare trimise la timp şi la locul unde să cer ajutoare şi 
care să trag dinapoi de la reservorul de forţă, înadins oprit 
spre a face față neprevăzutului din planul de acţiune, căci acel 
prevăzut se află în mâna şefilor de răsboi care încep cu sub- 
locotenentul. Prin urmare locul postului de comandă este în 
apropierea reservei, și mai înapoia ei; iar locul acestor reserve 
este indicat după anumite reguli, obişnuit central, pentru 
fronturi întinse. 

In terenurile acoperite, locul acestor reserve nu trebui 
căutat numai de cât la adăposturile care să indic singure avioa- 
nelor inamice. In orice caz, trebui asigurată comunicarea cu 
frontul a, acestor reserve, întrucât terenul dinapoia liniei de 
foc, este înadins obiectiv de tragere al artileriei inamice, spre 
a face grea venirea lor în ajutorul acestei linii, 

Ori care ar fi nevoile stabilirei locului postului de co- 
mandă, contactul persoanei comandantului cu luptătorii este 
cerut din când în când ca moral şi încredere, chiar în interesul 
operațiunilor. «Presenţa, generalismului printre trupe — spune 
generalul Iouri Danilov — era necesară bunului moral al sol- 
daților». 

Dacă în scopul de a acoperi ofensiva în Ardeal sa sta- 
bilit ofensiva, în Dobrogea pentru a feri de pericolul unui atac 
în spatele ofensivei, sau mai precis pentru a da linişte opera=- 
ţiilor ofensive, atunci să examinăm punctele obligatorii de a 
fi luate în seamă de către Marele Stat Major şi apoi Marele 
Cuartier General. Defensivă înseamnă lupte în apărare şi a- 
tac, resistență pentru o durată, de timp atât ca să asigure atin- 
gerea scopului ofensiv, fiindcă urma în mod logic să fie o le- 
gătură între ambele aceste mari operațiuni, ofensiva și de- 
fensiva.
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Să vedem dacă s'au îndeplinit condiţiunile cerute de ast- 
fel de operaţiuni. - 

Neapărat că dacă Marele Cartier General sa lipsit de un 
comandament eficace al defensivei pe frontiera de sud, cu po- 
sibilitate a-şi exercita în mod efectiv conducerea, nici iniţia- 
tiva între comandanții unităţilor luptătoare de pe acest teatru 
de operaţiuni, nu a, existat în sensul de a se obţine la un mo- 
ment dat o conlucrare. 

DISPOSITIVUL APARAREI 

Turtucaia, «așa zisa cetate», fără a fi, nu era ceva izolat, 
ea făcea strict parte din frontul defensiv şi inamicul putea să o 
ocolească şi desigur că trupele capului de poa ar fi stat liniștite 
şi bucuroase că nu sunt ele atacate şi după modul dispunerei 
lor, comandantului capului de pod nu-i trecea prin minte şi 
aici nu era în stare să treacă la ofensivă şi atunci sar fi pe- 
trecut la fel lucrurile pe frontiera, de sud a Dobrogei, cum s'a 
petrecut pe frontul Turtucaiei: sectorul central (Daidir) ata- 
cat, celelalte două sectoare din dreapta şi din stânga, simple 
spectatoare. 

Ca privire generală asupra dispositivului trupelor în Do. 
brogea, am văzut că a fost greşit. De prisos a se descrie în a- 
mănunt luptele de pe acest front defensiv, unde sa murit, iar 
nu s'a luptat; resultatul lor grabnic a, dovedit greşalele de con- 
cepție şi de execuţie de care sunt vinovați: Marele Cuartier 
General, comandanții şi trupele. Iată desigur de ce s'a închis 
repede dosarul Turtucaiei. | 

Se adaugă acestora o vinovată lipsă de prevedere în orga- 
nizarea armatei; trupele luptătoare în Dobrogea alcătuite din- 
tr'un amestec de fii buni (români) ai patriei, cu fii răi (bul- 
gari), trebuia să dea de gândit şi prin urmare să nu se fi con-. 
tat în total pe ele. Sunt dovezi că atunci când se comunica
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artileriei să lungească tragerea, trădătorii o scurta de lovea în 
trupele noastre; când se ordona distanță de tragere infante- 
riei, trădătorii trăgeau pe deasupra; apoi retrageri voluntare, 
rea voinţă către şefi, aruncarea armelor şi trecerea la duşman, 
iată amănunte care împreună cu altele care sunt o rușine pentru 
mulți ofițeri, au venit să agraveze pe cele mari şi generale. 

OPERAȚIUNILE 

Operațiunile în mod sumar pe acest front au fost: 
In cele dintâi zile după declararea răsboiului de către 

guvernul român și pe când ofensiva se desfășura pe frontul 
de nord spre Transilvania, pe frontiera, de sud — Dobrogea — 
defensiva nu era gata, căci nu întreaga frontieră era acoperită şi 
nu a fost nici tendinţă de depășit în interesul mascărei că nu 

„Suntem gata, aşa că se poate spune că apărarea nu era în stare 
nici în mod sumar să facă. faţă pe vre-o porţiune sau sector, 
să poată resista sau asigura o concentrare înapoia sa. 

Comandantul Capului de poa primise ordine categorice 
ca să se abțină de la orice acțiune de provocare sau de ostili- 
tate faţă de bulgari). La 17 August fusese chiar o ciocnire 
la Bazargic între trupele noastre şi cele bulgare. 

Această apărare a avut un văl pe ochi, 2) întrucât în acest 

  

| 1) Naivitatea noastră față de bulgari, a fost foarte mare. Avizaţi că 
bulgarii pregătesc răsboiul contra noastră, execut lucrări de întărire, îngrămă- 
desc forţe spre sudul Dobrogei, (mărturisirile prisonierilor ruşi veniţi din Bul- 
garia), totuşi am dat crezământ aspectului de prietenie şi dezinteresare sub 
care se prezintau lucrurile la frontiera Dobrogei, tineri la pichete, nearmaţi, de- 
clarații făcute ofiţerilor şi posturilor noastre, etc. Trupele din Dobrogea, au 
fost alcătuite din bulgati, care au avut numeroşi spioni şi trădători, 

2) Două zile după declararea răsboiului de către Bulgaria, armata aces». 
teia lua contact pe tot întinsul frontierei “Dobrogei, cu trupele noastre. La 19 
August, de şi cu apărarea exterioară desființată prin atacurile inamicului, totuşi 
Comandantul Capului de pod aviza că “planul de apărare al Turtucaiei a 
intrat în sfârşit în aplicațiune (3). EL are toată încrederea în victoria sa care 
este sigură» (?) (|).
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timp inamicul, deja adunat pe direcţiile de înaintare asupra: 
frontierei noastre, se apropia cu coloanele sale fără nici o pie-- 
dică şi la 21 August atacă peste tot, mascând astfel alegerea 
sectorului asupra căruia va pronunţa atacul cu grosul forţelor: 
sale şi la 22 August, inamicul se şi presintă înaintea lucrărilor 
de întărire de la Turtucaia şi unde este oprit, trupele noastre 
fiind sub impresia surprizei şi a necunoscutului, pot face de- 
ocamdată faţă atacului capetelor de coloane inamice 1), iar pe 
celelalte sectoare, inamicul este oprit la hotar. 
Cu zile mai înainte şi fără ca acei în drept de la noi 

să-şi dea seama, se alcătuise un comandament suprem german, 
pentru conducerea operaţiilor asupra Dobrogei; cu două zile. 
înainte de atac, grade inferioare române de la pichetele noas- 
tre de frontieră, sunt lăsate să treacă pe ieritoriul bulgar şi 
li se arată prietenie de către posturile bulgare, care ştiu astfel 
să ascundă pregătirile armatei lor, pentru atacul ce să pro- 
ducea, peste două zile 2). 

Care era forţa şi dispositivul trupelor noastre cu misiu- 
nea defensivă în Dobrogea: 

A. Aripa dreaptă, Turtucaia (Divizia 17-a): 
a) Sectorul din drepta (direcţia nord-sud) Staroselo era 

apărat de regimentul 36 şi 40 de infanterie; aşezate pe două 
linii, în linia I-a reg. 36, în linia II-a reg. 40; deja un dispozitiv 
de amestecătură de unităţi, greșit. Dispositivul reg. 36 era acel 
de avantposturi: linii de santinele, posturi mici, gărzi mari, cu 
o reservă de avantposturi de un batalion înapoia aripei drepte 
şi de 2 companii înapoia, aripei stângi a, sectorului; dispositiv 
de vinovată împrăştiere de forțe. Intregul dispositiv al acestui 

1) La 22 August, Comandantul (Capului de pod, angajează toate reser= 
vele generale rămânând abea 2 companii miliții pentru a întări sectorul 
Kalimok. 

2) Să simţia tot timpul că nici unul din şefii superiori nu erau instruiți 
asupra inamicului şi că procedau orbește.
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regiment împrăștiat pe o întindere de teren care cerea mult mai multe forţe, masca focurile liniei a doua şi apropierea a- cesteia de linia întâia, o expunea de la început Ia focurile ina- 
micului, odată cu linia întâia, Retragerea liniei întâia se făcea descoperit, nefiind făcute comunicaţii pentru a o acoperi. 
“ Inapoia liniei i-a, era „reg. 40 infanterie, despărţit de linia I-a prin valea Staroselo, avâna aproape toate unităţile sale ocupând lucrările de întărire, cu o singură companie de reservă 

de iinie. Un batalion de miliții (Mircea), era în reserva de gec- tor, în apropiere de marginea de vest a Turtucaiei, 
In sector se aflau 59 de guri de toc variate şi împărţite pe 

linia a, I-a şi înapoia ei, fără posibilitate a constitui la nevoie o 
masă de artilerie şi fără posibilitate de a o folosi în alt sector 
vecin. Mai erau în stare de funcțiune şi 14 mitraliere zise de 
poziţie. Acastă amestecătură de guri de foc variate nu putea 
avea de cât un acelaş obiectiv și nici acesta precizat, 

b) Sectorul din centru Daidir, era deasemenea un sector 
de avantposturi, încredințat apărărei reg. 79 infanterie, răs- 
pândit pe o adâncime de aproape 8 kilometri şi care avea două 
batalioane în linia I-a (în întăriri, santinele, posturi mici, gardă 
mare) și un batalion în reservă de sector. In sector se găseau 
40 guri de foc, de acelaş fel ca şi în sectorul din dreapta şi în 
aceiaș situaţie de neputinţă a fi masate sau folosite în sectorul 
vecin şi nici cu obiective distincte în sectorul lor. Erau şi 15 
mitraliere zise de posiţie. De remarcat că valea Staroselo li- 
mita, bătaia armelor infanteriei şi putea servi de reconstituire 
a unităţilor atăcătoare inamice, 

c) Sectorul din stânga, Antimovo, egal ca suprafaţă cu 
ambele celelalte două sectoare la un loc, cu acelaş dispositiv ca 
sectorul din centru şi care era încredinţat apărărei reg. 16 in- 
fanterie, având trei batalioane în linia I-a precedată de acelaş 
sistem de siguranță în staţie. In sector erau 45 guri de foc 
diferite şi 15 mitraliere de posiţie în funcţie; aceiași ameste-
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cătură de guri de foc, fără obiective precise şi prescrise; lipsea 
absolut strictul necesar unei pretinse cetăţi: baloane şi avioane. 

In reserva generală a cetăţei, 2 batalioane şi 6 guri de 
foc 1) 

Cum se vede, la cetatea Turtucaia un nemerit sistem de 
siguranţă în staţie ca în manevrele de timp de pace, pentru 
trupe ce se odihnesc şi «așteptând ordine de ora începerei ma- 

Materialul informativ cu privire la Dobrogea ar fi putut 
fi clasat în trei categorii: cel dobândit pe cale diplomatică 
până la declararea răsboiului; cel procurat de Marele Stat Ma- 
jor prin ataşaţii militari, comerciali, streini-amici; şi cel pPro- 
curat de trupele din Dobrogea de la faţa locului. Pe când însă 
bulgarii cunoșteau chiar de la sursă — din Dobrogea + ce 
interesau scopul şi plănuirile lor, pentru noi din cele trei ca- 
tegorii arătate mai sus, informaţiile sunau cam astfel: „nu se 
arată o intenţie de vrăjmăşie din partea Bulgariei», «două ba- 
terii mergând spre sat», «un ploton bulgar a, făcut piramide 
la 60 m. de frontieră», «se pare că...» «probabii”, „imposibil 
din partea inamicului», este siguranță «că vom distruge pe 
inamic» ete. etc. Şi nu a trebuit acestui inamic decât o săptă- 
mână ca să dovedească pe ce temeiu falş clădise Mareie nostru 
Stat Major, apărarea Dobrogei şi a cinstei armatei noastre: 
la 1î August coloanele bulgare de invasie deja adunate pe di- 
recţiile de înaintare asupra frontierei noastre, sub nasul apă- 
rărei române; îa 1] August trupele turcești erau pe versatul 

1) La 20 August în reservă generală 6 companii miliții şi 4 comp. active,. 
Lipsea: o reservă mobilă, cavaleria, aeroplane pentru recunoaştere şi regularea 
tragerei artileziei, muniții pentru mitralierele franceze, cartuşe pentru cele 6 
obusiere (de pe regiunea Focșani-Nămol-Galaţi care stau în complectă neac- 
ţiune), 6 cupole de 120, 6 mostiere de 120,3 obusiere de 310, întreg acest ma- 
terial care putea da un mare spor de putere apărărei, era nedisponibil, ampla- 
samentele nefiind termninate, .
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nordic al balcanilor şi la 18 erau spre frontiera Dobrogei; iar 
la 23, apărarea Dobrogei era deja sfârşită! 

Iată prin urmare un capitol însemnat din. pregătirea noas- 
tră de răsboi, care a fost cu desăvârşire şters din instrucţia 
ofițerilor, trupelor şi comandamentelor lor: Ştiri despre îna- 
smic. Aceasta după cum vom vedea se va constata peste tot, pe 
toate fronturile noastre 1) 

De altfel nici în suborâine, unităţile în luptă nu ţineau 
seamă de situaţia, inamicului şi nici nu puneau comandanții lor 
bază pe indicaţiunile cunoscătorilor situaţiilor. La. Arabagi, 
faimosul Arabagi, a fost o cursă întinsă de bulgari şi de nemți 
în care a căzut colonelul Broşteanu, căruia la timp i se atră- 
sese atenţia, de ofiţerii care suferiseră mai înainte eșecul. To- 
tuşi, cu muzica în cap, au intrat oamenii în sat, şi fiind însetaţi 
s'au repezit la puțuri şi atunci a început carnagiul în cele 2 
batalioane atăcătoare. 

S'a produs debandada, trupa a fugit îndărăt, lăsând mai 
mult de jumătate victime nechibzuinţei colonelului. Batalionul 
Constantinov rămas pe urmă, uitat, şi care nu intrase în Ara- 

bagi, a putut pune oarecare ordine în cei ce se retrăgeau. Co- 

lonelul Broşteanu, desigur a fost şi el rănit 2). 

Armata a treia bulgară, sub generalul Toşef, însărcinat 

cu ofensiva asupra Dobrogei, cunoscând bine dispozitivul apă- 

rărei cetăţei Turtucaia şi pentru a nu lăsa pe aripa sa stângă 

o cetate ocupată de inamic pe care îl credea capabil a acţiona, 

în caz când armata bulgară opera în interiorul Dobrogei, dis 

1) Vezi „Răsboiul Secret (Spionajul)> de general 1. Anastasiu, 

2) In 1912 regele Ferdinand al Bulgariei a tras două palme colonelului 
comandant al regimentului de Sofia pentru că a decimat regimentul de elită, din. 
prostie şi (Colonelul de ruşine sa sinucis, La 22 Ianuarie 1915 generalul fran- 

ez Aubier a fost revocat, pentru că a intrat în Mulhouse, fără luptă, cu mu= 

sica în cap! lar la noi, asemeni curajoşi gi inutili sacrificatori de oameni, au. 

primit ordinul Mihai Viteazu şi înaintări, ca bravi!
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pune atacul ei, făcând o demonstraţie pe frontul sertarului 
Staroselo şi mascând prin patrule o intenţie de operaţie asu- 
pra sectorului Antimovo, cade cu grosul forţelor sale asupra 
sectorului central: Daidir. 

Acest atac, Toşef îl fracţionează după însemnătatea dis-. 
positivului trupelor române, hotărând: o brigadă infanterie cu 
5 baterii şi 4 escadroane, pentru sectorul Staroselo; 6 regi- 
mente infanterie și 29 baterii, pentru sectorul Daidir; o com- 
panie, patrule asupra sectorului Antimovo. 

Artileria. are tunuri de câmp, obusiere de câmp şi grele. 
Prin urmare de la început soarta Turtucaiei, era hotă- 

râtă, chiar dacă sar fi avut aci unităţi de cea mai bună ca.-. 
litate şi şefi chiar mai destoinici în capul lor. Un comandament 
de cap de pod care nu putea avea în mână, trupele sale, pe care 
le pusese el însuși în imposibilitate a manevra chiar în defen- 
sivă, lipsit de concursul comandamentelor vecine şi de condu- 
cerea superioară a unui Comandament unic, este victimă ne-. 
științei şi greşelilor sale neîndreptate la timp de Comandantul 
Armatei a III-a române, a cărui înrâurire nu s'a simţit. Păr- 

taş la vină este şi Marele Cuartier General care şi-a închipuit. 
că bulgarii îi vor arăta mai dinainte cu ce trupe şi cu ce ma- 

teriale de artilerie vor cuceri Dobrogea. 

B) Punctul Silistra, cu regiunea învecinată (Divizia a. 

IX-a). 

Turtucaia este exemplul tipic a sbuciumului unui genera) 

pus de împrejurări, de oameni şi de soartă, a nu-și putea face- 
datoria *) probabil că aceasta s'a avut în vedere când Marele 

  

1) Când acţiunea era serios angajată pe tot frontul, sosea Capului de pod 

obusierele de 120, fără cartuşe, cartuşele de 120 nu iau foc, regim. 2 de gră- 
niceri cu ordin de îmbarcare pe 21 Aug., nu se putuse constitui nici la 22. 
August. Cu toate ordinile Marelui Cuartier 'General şi ale Armatei Ill-a nu a 
sosit la "Turtucaia de cât numai o parte din Artileria destinată apărărei. Pot fi. 

acestea atribuite Comandantului Capului de pod? Nu, căci nu stă în atribuţia. 
şi în puterea sa ca să le satisfacă. Vinovăţia este a Marelui Cartier,
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Cuartier General, sigur că..... va urma potopul, da ordin genera- 
lului Teodorescu să nu se lase să caâă prisonier! 

Şi... un şlep ce îndeplinea, oficiu de pod (?) pentru Capul 
de pod Turtucaia, a purtat spre țărmul salvator, rămăşiţele 
pământești a onoarei militare române! 

Asupra operaţiunilor din Dobrogea, nefiind un plan de 
ansamblu, a cărui executare să fie condusă de un comanda- 
ment superior comun tuturor trupelor, acţiunile sunt com- 
plect descusute şi rezultateie luptelor date de către aceste trupe, 
sunt dela început defavorabile şi fără şanse a mai putea fi în- 
dreptate. Vom da aci numai un inventar de acţiuni și fel de 
conducere, care constituese o pată pe numele armatei noastre 
şi o ruşine pentru autorii ei. 

Pe frontul Divisiei a 19-a, general Arghirescu, acelaş ca- 
dril de la începutul răsboiului, «se retrag şi ai noştri» odată 
cu sosirea cavaleriei dușmane că şi trupele bulgare sunt în... 
retragere! Şi această divisie lucra ca independentă întrucât în 
acest timp de 6 zile nu raportează nimic în sus, sub cuvânt 
că a fost în continuă activitate; şi nici de sus divisia nu-i în- 
trebată ce face. Divisia, dă la 20 August ordin brigadei 6-a 
mixtă, să meargă ia Carapelit să atace şi să respingă pe inamic. 
Brigada se pune în marş la ora 5, în loc de ora 12 cum i se 
dase ordin; ea ajunge la ora 9 la Carapelit, unde nu găseşte 

nimic de inamic. La 21 August Comandantul divisiei uitând 
ce ordin dase ieri brigadei, adică să atace şi să respingă pe 

inamic, când această brigadă în adevăr dă peste inamice şi se 
angajează la luptă, divisia îi dă ordin să refuze o angajare 
serioasă şi să se retragă!? Resultatul: un batalon cu maiorul 
său în cap a fost făcut prisonier de către 1—2 escadroane ca- 
valerie bulgară (!); iar al doilea batal. iarăşi cu Comandantul 
în frunte a fost așa de împrăștiat, că «după atâtea zile» abea 
sa putut «reconstitui ceva din acest batalion». (Și totuşi 
ze ştie că misiunea defensivei nu scuteşte de calitatea trupe-
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lor apărătoare). In timpul acesta, divisia 19 evacua şi Bazar- 
gicul deşi era informată, positiv că «nu ar fi trupe numeroase 

inamice care l-a ocupat». 

A pornit să reocupe Bazargicul (şi nimeni nu l-a întrebat 
pe comandantul divisiei, de ce l-a părăsit), a început atacul 
dar... «când a văzut că are deaface cu forţe numeroase... a 
dat ordin de retragere», mai pierzând şi un escadron. 

La 24 se hotărăşte să dea un nou atac, care începe la 

ora 3.30, dar la ora 9 se ordonă retragerea. Dece? Cu ce re- 
sultat? Cine a reușit? Nimic, nici un raport, de jos, nici un 
ordin de sus. După ce s'a făcut vre-o 12 kil. în retragere — 
noaptea — divizia contramandează ordinul de retragere, însă, 

— declară Comandantul divisiei, care să află la 46 kil. înapoi, 

că «era imposibilitate de a se mai întoarce la atac căci nu mai 
era nici batalioane, nici regimente, ci o masă informă de oa- 
meni (!) care avansa în cea mai desăvârşită desordine, iar 
şefii cei mai destoinici, în imposibilitate de a restabili ordinea, 
așa că o reîntoarcere la luptă ar fi fost un desastru ce nu se 
mai putea repara»!? Sa aprobat deci retragerea şi «după o 
zi s'a putut pune în ordine la o brigadă, 'dar la cealaltă bri- 
gadă — a 6-a — din causă de lipsă de conducere, nu se poate 
obţine de la corpuri numele ofiţerilor morţi, afară de al ma- 
orului Chiriac. Sunt însă mulţi morţi; trupă vre-o 300 răniţi. 
Sunt mulți dispăruţi». Rezultatul tactic? 'Tras-a cineva, la răs 
pundere pe acest comandant de divizie care îşi toca trupele 
sale cu atâta, cinism? Operaţiile Divisiei a 19-a s'au rezuraat: 
veniţi, duceţi-vă, retrageţi-vă, reîntoarceți-vă... timp de 6 zile, 
fără a adresa într'o zi măcar raportul impus de regulamente 
şi de situaţie! Şi nimeni nu o trăgea la răspundere 1). 

  

1) Un ministru din guvern presidat de generalul care cerea răspunderi 
pentru greşelile răsboiului care nu a comandat nimic în răsboi, cere regelui să închidă dosarul Turtucaiei; şi regele închide, iar generalul Presedinte de Con- 
siliu uită de răspunderi şi lasă lumea în credința că acea ce s'a întâmplat cu apărarea Dobrogei 2 fost ceva nosmal, sau a fost o fatalitate fără voința şi 
vina cuival
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Causele căderei Turtucaiei, le arată în parte comandantul 

divisiei a 17-a general C. Teodorescu, care era şi comandantul 

Capului de Pod. EI le resumă în: 

Un sfert din efectivul de luptă, nedisponibil. A voit să-şi 

constitue o reservă mobilă şi i sa trimis 4 batalioane de mili- 

ţii de valoare combatantă absolut nulă. Un batalion din reg. 

"40 era format din revizuiţi, reformaţi, dispensaţi. La un regi- 

ment într'un an sau perindat 4 comandanţi. 

| Artileria grea era servită de infanteriști care niciodată 

“nu văzuse tunul! Să menajau artileriștii la concentrări. 

Au fost baterii care pe timpul luptei nu au putut trage 

din lipsă de servanţi 2). 

Complectarea efectivului mobilisabil nu s'a făcut până la 

căderea Capului de pod. 

Lipsa de cavalerie; cavaleria bulgară din prima zi de 

atac a ajuns la Dunăre între Turtucaia şi Silistra, nefiind cine 

-8ă o împiedice. Plotonul de stafete, compus din 20 qe călărași 

avea 12 bulgari şi 8 români (!) (?) 

Nici baloane, nici avioane, nici muniţiuni pentru amalga- 

mul de tunuri diferite şi nici tunurile pe numărul prevăzut că 

vor fi puse la Qisposiţia cetăţei, nu s'a folosit, căci 21 e tu- 

nuri cu bătae ceva mai lungă, nu aveau amplasamente, iar 

proectilele trimise, nu au avut cartuşe, cele venite nu erau 

de modelul cerut (!?) 

Comandantul atileriei, Colonel Teodorescu, venit şi el în 

ajutorul mobilisărei, îndată a și fost atașat. la Comandamentul 

Armatei a III-a, unde nu a influențat cu nimic acţiunea arti- 

leriei şi nevoile ei. Nefiind la timp un comandant al artileriei, 

nici tragerile armei nu au putut fi regulate, ceiace este imperios 

1) Gallieni : Baterii care nu aveau cine le servi ca să poată trage în acelas 

timp cu celelalte, ci pe rând.
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la o cetate:). Nici hărţile necesare planșetelor de tragere nu 
s'au avut. Timp de un an, artileria capului de pod, deci partea 
cea mai importantă, a fost comandată de un maior, iar coman- 
dantul regimentului a stat în interior cu partea cea mai mică a 
regimentului său. 

Divisioanele trimise în urmă erau cu eiectivul în oameni 
necomplect, ci numai bateriile de tragere, şi ele fără coloane de 
munițiuni. 

Comandantul Capului de pod însuși mărturisește că pentru 
motive pe care nu le cunoaşte, capul de pod era fără pod, de și 
a cerut necontenit pod, iar ordinul era, ca să resiste până la ul- 
timul om; asemeni cereri şi asemeni soluţiuni i se resolvau în 
acest senz de către Marele Cuartier, 

Este drept că în răsboi se profită întotdeauna de greşala 
ce face acel care se aşează astfel cu un obstacol în spate. Osman 
Pașa în 1877—78 când s'a văzut încercuit la Plevna, a căutat 
o eșire pe unde i s'a părut mai ușoară şi a ajuns la capitulare. 
Liniile de retragere se indic prin ordinul de operaţie şi ele tot- 
deauna s'au ales înapoia posiţiei ocupate. Marele Stat Major dacă 
a indicat o linie alta, a greşit şi cel puţin aşa s'a afirmat că re- 
tragerea în ultimul moment, când rezistenţa nu mai era, posibilă, 
să se facă spre est, în interiorul Dobrogei. Ce însemnează ul- 
tima, încercare de rezistență? Apărarea celei din urmă linie de 
întăriri. In acest caz nu putea fi decât două soluţii; aruncarea 
trupelor noastre în Dunăre; sau a doua, defilarea lor către EST, 
în marșul tunurilor şi mitralierilor dușmane. 'Trupele noastre 
neputând învinge, au capitulat. Dacă nu au putut învinge, trebue 
căutate cauzele şi indicate vinovăţiile și vinovaţii. 

  

1) La 23 August <artileria inamică scotea din Serviciu o parte din artileria 
noastră grea. Artileria noastră nu-şi poate repera tragerea, «nu am nici un mijloc 
a descoperi bateriile inamice», "Toate bateriile fixe perdute Artileria -de 305 ina- 
mică, trage foarte reperat,
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Nu au avut posibilitatea unei retrageri nici înapoi şi nici 
spre Silistra, căci inamicul se interpusese între 'Turtucaia şi 
Silistra, graţie inerţiei și a Silistrei şi a Turtucaiei 1). Să dispu- 
nea acolo în o complectă ignoranță de principii tactice: 

Trupa ce constituie masa de manevră, trebuie formată 
în afara focurilor inamicului, îndreptată asupra unui flanc ex- 
pus al inamicului, pe direcțiuni ascunse cel puţin la mişcarea 
ei iniţială; or comandantul capului de pod greşise în afară de 
prevederile acestea dar şi prin următoarele: masa de manevră 
era prea mare, în detrimentul tăriei sectoarelor. Era situată 
centrai, în loc de a fi fracționată; nu era scoasă de sub focuri; 
greşit să căuta, joncţiunea cu trupele divisiei a 9-a venind dela 
Silistra, pentrucă le împiedica acestora acţiunea, îşi limita câm- 
pul de acţiune a propriilor sale trupe; inamicul fiind infiltrat 
între Silistra și "Turtucaia, reuşita joncţiunei era problema- 

tică sau cu totul grea. 

Toate ajutoarele trimise Turtucaiei au fost tardive, au fost 
pe porțiuni (în rate) şi deci incapabile a, determina un cât de 
mic ascendent moral sau material unor trupe demoralizate şi 
bătute și nici asupra inamicului care avea cu el şi moralul şi su- 

perioritatea. Intre altele se atribuie căderea Turtucaiei: «cea, 

mai mare parte ofiţeri de reservă, proveniţi din învăţători nu 

numai că nu erau de nici un folos, dar cei dintâi părăsesc trupa 

când este pericol şi care produc panica. O bună parte din com- 
panii comandate de acest fel dt ofiţeri, nu erau în stare a co- 

manda ploton. Eatalioane de miliții comandate de ofiţeri pen- 
sionari cari nu erau în stare a se mișca ei singuri, cu atât mai 

puţin a comanda batalion, așa că batalioanele ajungeau a fi co- 
mandate de locotenenţi şi sublocotenenţi de rezervă. La arti- 

1) La 21 August 1916 detaşamente întregi inamice intrase în interiorul 
intervalului dintre Silistra şi “Turtucaia şi nu trecuse nimănui prin minte da 
legături, flancări și mijloace de împotrivire,
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lerie comandanții de baterie erau ofițeri de rezervă care vedeau 
pentru prima oară tunul».! 

<Un batalion din reg. 75 a ajuns pe poziţie fără comandant 
şi fără ofiţeri! Aşa, fiind situația, apare ineptă cu totul afirma- 
rea Armatei a III- când la 22 August încredința că situa- 
ţia la Turtucaia şi Silistra este îmbunătățită. 

Trupele noastre erau obosite, cele noi sosite fără avânt. 
Regimentul 2 grăniceri sosind şi dând un contra-atac a deter- 
minat, după aprecierea apărărei, o slăbire a atacului:). A- 
ceastă rază de izbândă, poate, determinase pe Comandantul Ca- 
pului de pod să facă Ja 23 Aug. un raport tip de naiv: «în mo- 
mentul de faţă ferbere mare? (ce termen tactic o fi acesta?) 
se produc atacuri viguroase pe frontul de sud şi de est. Am 
speranța să resping orice atac. Cu restul (care rest?) trupelor 
îmi propun (îşi propune la sfârşitul bătăliei) a forma, reserva 
şi cred că o voi realiza până în seară» (17). Or, la ora 12 şi 
30, linia a II-a cădea, iar pe linia III-a, să făcea un simulacru de 
ultimă resistenţă! Aşa, dar, în 6 ore, începând de la 6 dim. la 12 
la prânz, inamicul sfârşise cu bine operaţiunea, în timp ce co- 
mandantul român îşi propunea, forma, credea şi mânca bătaia! 

Armata III-a a avut ilusia întro retragere a, atăcătorului 
afirmând că, «se crede», că «se simte» acțiunea divisiei a 9-a, 
însă la timp comandantul Capului. de pod avu grija să o cheme 
la realitate, comunicându-i «situaţia foarte gravă, Trupele o- 
bosite; cele abea, sosite parte din ele au dat înapoi, Sau pur- 
tat foarte slab. Un batalion din reg. 75 inf. a ajuns pe posiţie 
fără comandant şi fără ofiţeri». «Partida era pierdută», spune 

  

1) Atacul totdeauna este slab în faza următoare dărei lui şi cel atacat 
dacă a ştiut păstra până în acest moment o reservă, poate transforma această criză 
de slăbiciune a atacului, în biruinţă pentru el, dovadă intervenirea în luptă a 
reg. 2 grăniceri. Or, intervenirea acum a divisiei 9-a ar fi adus victoria pentru noi. Însă dintr'un motiv neexplicabil ezice Armata a IIl-a (7) ca să vină în 
ajutor», Divisia 9 a pus 12 ore pentru 14 kil. de parcus. Şi totuşi aceeaş armată, 
la 23 spre 24 Aug., raporta Marelui Cuarţier gl. că «generalul "Teodorescu fusese 
cu drept cuvânt(?) mulţumit> ? | 

20
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Comandantul sectorului III Lt, Col. Marinescu :). «Reg. 34 şi 74 

au antrenat la fugă toată linia I-a». «Trupa cu moralul cam 

slăbit»; «trupe ce primese ordine prea târziu». Din trupa co- 

lonelului Condeescu Niculai «ordinul dat şi repetat maiorului 

Costescu, cu greu a putut fi executat pe motivul că trupa ce 

conducea a. fost în panică, demoralizată de oboseală»? «Infan- 

teria noastră a căzut într'o mare panică, strigând că vine cava- 

leria, inamică, şi fugină în dezordine» 2). «N'aş mai putea conta 

pe moralul trupelor de infanterie» «baterii care abandonez ca- 

rele de baterii; atelajele nu au putut trage aceste trăsuri foarte 

grele». 

Activitatea divisiei a 9-a în aceste grele momente în care 

se găsea apărarea întregei regiuni pe acest câmp de luptă, să 

rezumă: După primirea, ordinului Marelui Cuartier general *) 

de a merge în ajutorul Turtucaiei, la 23 Aug., divisia să pune 

în marș pe 3 coloane: una pe şoseaua Silistra-Turtucaia, de 7 

batal. 10 baterii, alta coloana Col. Condeescu N., trimisă din 

ajun spre Alimagea-Hastkioi, de 2 batal. şi 2 baterii; a treia 

coloană Lt. Col. Paulian, trimisă din ajun la Alfatar 3 batal. 

3 baterii. Până la ora 7 seara nici o ştire de la cele două coloane 

(Condeescu şi Paulian). Sa dat repaos la kil. 22 de pe şosea; 

sa trimes o companie spre Hastkioi să facă legătură cu aceste 

două coloane (măsură neprevăzută, iniţial prin ordin). Compa- 

nia s'a, înapoiat fără să poată găsi cele 2 coloane. Coloana prin- 

cipală a reluat marşul şi să angajează cu nişte trupe inamice, 

avangarda se retrage și apoi întreaga coloană a divisiei, şi divi- 

1) Un slab şi lipsit de conştiinţă ofiţer, dovedit în răsboi 

2) Or această cavalerie care a causat această nenorocită stare «ştirile 

date de căpit. Carşinescu n'au fost adevărate întrucât n'a fost decât un escadron 

de cavalerie inamică». Aceasta o spune colonelul Condeescu N., comandantul 

detaşamentului. ” 

, 3) Marele iCuartier comanda Armata III-a? La aşa depărtare între Marele 

Cuartier şi armată, exista doar la faţa locului (?) un comandant intermediar, care 

trebuia să vadă deaproape nevoia şi să ia măsurile necesare a o împlini !
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sia reintră în Silistra fără să-și fi amintit de ordin și că trebui 
mers la bubuiiul tunului! rezultatul acestei plimbări tactice: 
perderi mari în oaineni, cai, trăsuri, materiale, din cauza pa- 
nicei prin care au trecut trupele prin retragerea desordonată, 
fugă, spre Silistra! 2? 2), 

Ce se întâmplase cu coloana Paulian, Luptă la 24 Aug. la 
Karavelikioi, unde comandantul convins că are în faţă, forţe 
Superioare şi că retragerea infanteriei către Hastkioi ar fi o 
stratagemă (?), âă ordin qe ruperea luptei. Mai multe plotoane 
din reg. 85 «sub pretext de a merge mai sprintene la atac, au 
lăsat ranițele». In Karavelikioi «s'a văzut efecte şi raniţe româ- 
nești ascunse în case şi echipament rămas de la soldaţi bulgari 
ai noștri, în retragerea, lor». 

Ce se petrecea ja Turtucaia ? La ora 8 de dim,, în ziua de 
24 August, zece zile după intrarea noastră în răsboi, «situația, 
s'a agravat din causa debandadei trupelor. Trupele sunt foarte 
istovite, au început să se retragă. Pe frontul de vest acalmie» 
(?). La ora 11 situația era disperată. Un ordin de la Marele 
Cuartier General, prescria: «Statul Major al Capului de pod să 
nu se lase a fi făcut prisonier» (Vai ce pagubă ar fi fost!). La 
11,31 comandantul Capului de pod a dat deslegare trupelor, con- 
voiurilor dinapoi, să caute a se salva pe drumul... deja de mult 
tăiat de inamic (7). 

La ora 16.45 Turtucaia a căzut. Tragediei se puse capăt, 
actorii sau retras ia timp în fundul conştiinţei lor şi a ruşinei 
aruncată ţerei 7) 

  

1) Şi nici o răspundere pentru așa comandant de divisie |! ? 
2) Iată în ce hal fusese aduse trupele de către şefi incapabili: «la AM August raport : ducându-mă să transmit ordicul divistei a 9-a de a ataca Turtu- caia, în flanc şi spate, am fost mâhnit când am văzut halul moral, fisic şi ma- tecial în care se :găsea divisia a 9-a memâncată şi la 40 kil. distanță de 'Turtu- caia pe care trebuia să meargă so salveze ! O coloană de 6 batalioane şi 5 baterii ce mergea pe şoseaua Silistra-Turtucaia era o tragedie privirea acestei coloane nesfârşită, amestecată cu trăsuri de toate categoriile şi împestriţate cu trupe în desordine, rupte de cbosea!ă și vemâncate !
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Cea de a treia mare unitate, divisia 19-a General Arghi- 

rescu; la 18 Aug. raporta fapte împlinite că «a retras soldaţii. 

dispensaţi de la pichete și i-a trimis înapoi nefiind de nici o 

utilitate». | 

La 21 Aug. divisia atacată, nu luptă ci se retrage conform 

ordinului Corpului rus «batalioanele amestecate 33 cu 37.apoi 

peste ele 34 cu 74, retragere nesilit de inamie>. 

După angajarea trupelor în luptă, divisia care dă la ora 

11,15 ordinul «căutaţi a înceta lupta şi a vă retrage în direcţia 

Bazargic pe şoseaua Caraomer». Pe baza ordinului, la ora 1 

şi 50 brigada ridica tabăra, trimitea trenurile înainte şi la ora 

5 să primea ordin să «caute a înceta lupta şi a se retrage». 

Dar când începuse lupta, cu ce scop, ce resultat avea? Nimic; 

iar Armata dădea şi ea, ordin la, ora, 5,20 ca «divisia 19-a să lase 

o brigadă, (?).... la Bazargic (care era perdut de la 21 Aug. 

ora îl a. m.)!?». In această zi divisia aceasta trebuia să meargă, 

în ajutorul Turtucaiei «unde situaţia era gravă». 

In resumat: bulgarii atac în noaptea de 19 spre 20 August 

Daidir cu 24 batalioane şi 29 baterii, sectorul I cu 6 batalioane, 

5 baterii şi 4 escaroane. Asupra, sectorului HI, numai patruie. 

Până la ora 3 cad toate liniile pe rână. La 24 totul era sfârşit *) 

Intre 25 August şi 1 Sept., comandantul divisiei a 9-a sa. 

supus examenului conştiinţei sale şi poate şi al remușcărei. La 

1 Sept., aripa dreaptă a, divisiei să retrage în desordine la Ra- 

şova, acuma, opera pe contul ei. Rușii și Sârbii continuau ata- 

curile lor, însă din causa retragerii divisiei a 9-a, posiția lor 

era foarte gravă. La 11 Sept., întreg regimentul de infanterie 

«intră în debandadă din causa unui batalion din acest regiment 

care de şi susținut de artilerie cu tragere repede, cedează». 

Aşa s'a apărat Dobrogea, aşa trebuia, să şi cadă, iar învă- 

1) Pe când de trupele ce luptau în Dobrogea inamicul le aprecia că 

«femei ar fi aparat mai bine Dobrogea de cum au apărat-o armata» !



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 309 

țământul pentru viitorii luptători, dacă ei n'ar fi din alt aluat, 
constă, în a nu avea teamă de răspundere pentru așa ticăloşie, 
căci dosarele se închid, păstrând în ele rușinea pe care coman- 
danți nedemni au aruncat-o asupra oştirei noastre, în răsboiul 
întregirei neamului! 

Cel mai puţin vinovat, comandantul div. 17 şi al Capului 
de pod, Generalul Teodorescu, a suferit disprețul public, a pu- 

blicului care nu este în măsură să şi ştie dacă acest general a 
fost pus în condiţii sau nu, să-și poată face datoria. Cei mai vi- 
-novaţi, generalii Aslan, Arghirescu şi Basarabescu au fost aco- 
periţi, unii au mai primit comenzi pe alte fronturi unde la fel 
Sau condus ca în Dobrogea (G-ral Arghirescu) ; alţii au pri- 
mit funcţii după răsboi care i-au ţinut în rândul oamenilor de 
ispravă (G-ral Basarabescu) ; alţii au fost protejaţi şi ajutaţi, 
ba au dobândit în timp de pace grade ce nu se dau de cât pentru 
isprăvi şi în răsboi (G-ral Aslan). 

Iată cum se scrie istoria,



OPERAȚIUNILE PE FRONTIERA MOLDOVEI 

(ARMATA DE NORD). 

Regimentele din garnizoanele locale au fost utilizate în a- 

nul 1915 la întărirea frontierei cătră Austro-Ungaria, astfel reg. 

7 Rahova 25 a lucrat întăririle pe valea Oituz şi Caşin. Acest 

regiment în noaptea de 14 spre 15 Aug. 1916 trece frontiera pe 

la Poiana Sărată, la 15 ocupă Maghiaros, unde se întărește. La 

25 luptă la, Cik-Sereda pe valea, Mureşului, apoi pe Valea 'Târ- 

navei Mari. Luptă apoi la Molom la 17 Sept. 

Aci, regimentul este bătut viu de focuri şi pus în desordine: 

însă Comandantul regimentului, Colonel Piperescu, reuşeşte a 

pune regimentul iarăş în ordine; luptă la Ceres Domb şi la 21 

Sept., reg-tul primeşte ordin a ataca pe la Kovenes-Remete; 

acest atac nu se mai dă căci să hotăreşte retragerea spre Paraid. 

La, 24 şi 25 Sept. retragerea continuă spre Enigy-Chestze-Nagy- 

Mezo la Iaros-Mezo. La 26 Sept. retragerea la Nifalu în valea, 

Mureşului şi la 27 la Giorgio St. Miklos. | 

Această retragere nu are nici o legătură cu operaţiunile 

nici cele de pe frontul român şi nici cu cele de pe frontul galiţian 

şi nici nu ar fi fost influenţată de situaţia din Dobrogea. Marele 

Cuartier general nu poate justifica nici strategicește, nici tacti- 

ceşte nevoia acestor mişcări, care au fost destu! de demoraliza-- 

toare cu pierderi pentru aceste trupe. 

La 2 Oct. regimentul pleacă la Piatra (N)-Oneşti apoi la 

Grozeşti la 3 Oct. Inamicul străpunse frontiera şi ajunsese la
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Herăstrae. Regimentul ocupă sector Lezunţ (Oituz-Plaiul Mă. 
gura) -Caşin. 

La, 4 Oet., luptă la Plostina, iar la 10 Oct., atac la Lunca 
Căpăţinei. La 11 Oct., dă 6 atacuri şi la 12 Oct. s'a cucerit Vâr- 
tul Stencica, ceia, ce a înlesnit regimentelor 13 şi 69 cucerirea 
frontului între Oituz şi Slănic. 

La, 28 şi 29 Oct., s'a cucerit Piatra Runcului şi Vârtul Bra- 
dului, posiţii ce erau ocupate de inamic. Sosesc trupe ruse de 
ocup frontiera. 

La 15 Noemvrie s'a proiectat o ofensivă pe frontul acestei 
armate, dar nu s'a mai executat. La 30 Noemvrie inamicul atacă, 
sectorul Cernica dar este respins. La 13 Decemvrie, ruşii pierd 
Cernica. La 14, 15, 16, ruşii pierd întreaga regiune de la Băile 
Slănic şi Lezunţ. 

La 20 Dec. regim. e în sectorul Caşin. Trupele Colonelului 
Gorski sunt puse de inamic în desordine și să retrag la Fabrică 
şi la Mst. Caşin. Inamicul 4ă atacuri mereu până la 23 Decem- 
vrie; aripa stângă sub comanda, Colonelului Sturza, retrăgân- 
du-se prea mult, a atras retragerea, pe altă posiție înapoi ordo- 
nată de divisie; a rămas un gol de 16 Ki. între Col. Sturza şi 
Piperescu. 

La 26 Dec., inimicul atacă pe flancuri şi trupele sunt silite 
să se retragă pe posiţia Olteni-Dealul Ghionia-Prisaca 1). 

Inceputul lunei Octomvrie, activitatea inamicului sporește, 
în Oltenia, bombardamente, recunoașteri de avioane, atacuri 
parţiale, se ţin lanţ, ceia ce denotă că inamicul pregăteşte în 
această parte o acţiune deosebită şi mai ales favorabilă, prin 
faptul că a pus stăpânire încetul cu încetul pe poziţiunile do- 

  

1) Colonelul Gorski, care s'a retras în desordine şi a raportat că posiţia 
ce a părăsit nu se mai putea ţinea a fost înaintat general şi a ajuns Inspector 
de armată, iar colonelului Piperescu care a îndreptat situația şi a menţinut 
aceiaş posiţie, i s'a luat comanda sub pretext şi bănuială că ar fi filogerman, 
“Toate reclamaţiile sale cantra nedreptăței ce i s'a făcut au rămas zadarnice |!
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minante a frontierei: Muncelul, Scurtu, Mutu, sunt în mâna sa 

şi se opreşte în stânga Sectorului din centru, în apropierea Vâr- 

fului Straja. 

Se face greșeala de către Comandantul Divisiei, că pen- 

tru a închide o parte din intervalul gol rămas pe stânga grupu- 

lui Jiu, se constituie la 4 Octomvrie un detaşament sub comanda 

Maiorului 'Truşculescu, luându-se câte un pluton de ia fiecare 

companie aparţinând regimentelor 18 şi 58, cum şi companiile 

13 şi 15 din regim. 43 inf., pe care detașament fără nici o con- 

sistenţă şi cohesiune îl trimite din ordinul armatei la Dobriţa, 

căci să primise informaţii că o coloană inamică ar fi pătruns în 

țară prin acea direcţie. De asemenea din detașamentul Scărlă- 

tescu o parte din trupele sale ce operau la Straja şi pasul Vulcan 

sub comanda locot. col. Mlădinescu, sau alipit sectorului din 

stânga, iar celelalte au ocupat posiţie la muntele Mutu şi Scurtu 

sub comanda locot col. Homoriceanu la Vai de Ei, sub ordinele 

directe a grupului Jiu, 

Colonelul Anastasiu primeşte comanda și a Sectorului din 

stânga, cu postul de comandă la Buliga. Şi la sectorul din dreap- 

ta, inamicul reuşeşte a împinge trupele noastre înapoi de pe de- 

fileul Lainici şi stânga Jiului astfel că se demască întenţiunea, 

inamicului, care văzând tăria apărărei pasului Vulcan de către 
- detaşamentul din centru, îl va sili să cedeze posiţia prin atac 

în flancurile lui. 

Din acest moment, șederea acestui detaşament intrat ca o 
pană în teritoriul unguresc nu mai avea nici un sprijin și nici 
o siguranţă: din dreapta bătuţi de artileria grea în lungul fron- 

tului, la stânga fiind cu inamicul înapoia noastră; totuşi 21 
de zile a stat neclintit detașamentul din centru, pe posiţiile sale, 
respingând atacuri violente şi numeroase, graţie regimentului 

21 de artilerie 1). 

1) Rar un corp ofițeresc mai superb ca acest reg. 21 de artilerie, având 

un distins şi vrednic comandant în Colonelul Petroianu Scarlat, şi compus din
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Cu privire la operaţiunile depe celelalte fronturi, în luna 

Septembrie, sunt de remarcat următoarele: 

Pe Valea Jiului şi a Oltului, cele două linii de invazie care 
conduc la tăierea Olteniei de Muntenia, inamicul apasă din ce 
în ce spre a sili trupele noastre să părăsească Ungaria ; această 
operaţie este înlesnită pe deoparte de demonstrațiile ce inamicul 
face la Orşova şi Corabia, pe de alta, ea, însăşi înlesneşte mer- 
sul de flanc a coloanelor ce au a străbate pe valea Prahovei 
care  tăiau Muntenia în două şi le da Capitala. 
i vta e 

a 

” SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE INAMICULUI 

(Crochiul No. 1) 

ae 

Este necesar ca să se arate şi frecările ce erau şi la inamic, 
ca o dovadă mai mult de cât rău fac ele operaţiunilor; în cele 
ce urmează să vede şi lipsa unui comandament care impune, 
în care trupele cred fără discuţie şi i se supun fără şovăire. Nu 
este exemplu mai elocvent de cât frontul frances după numi- 
rea generalisimului Foch, unde totul să executa cu punctualitate 
şi încredere în reuşită. 

Inamicul pregătise în mod sistematic invasia în România, 
alcătuind coloanele sale din infanterie, cu numeroasă artilerie 
grea şi cu cavalerie între marile unităţi şi de exploatare a suc- 
ceselor, într'o ofensivă pe a cărei reușită conta, Misiunea, acestor 
forţe a fost la început evacuarea Ardealului de cătră trupele 
române şi ruse, era obligaţia, ce își luase germanii către unguri. 
„Această misiune era împlinită, ca şi acea luată către bulgari 
că Dobrogea va fi evacuată de români, în vederea anexărei ei la 

ofițeri de elită: Glatz, Schmidt, Stoenescu, Mateescu, Mihăilescu, Stănoiu şi 
maiori ca Voinescu, Brătuianu, şi alții, străluciți artilerişti care au făcut onoare 
artileriei noastre şi ţărei. Din nenorocire infamia a chinuit şi aici ca şi aiurea 
şi ca şi pe alţi vrednici luptători, pe valorosul (Colonel Petroianu, care a murit 
în fața celuilalt front, ak ticăloşilor, ținând în mâini steagul dreptăţei pe care 
l-a luat cu el în mormânt.
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Bulgaria. Cu realizarea pentru Ardeal, fusese însărcinat gene- 

ralisimul Falkenhayn; pentru Dobrogea Generalisimul Maken- 

sen. Pentru Ardeal deci alcătuirea coloanelor primind forma 

unei cerinţe ofensive, avea compunerea: «cele 3 reg. a Divisiei 

XII Cavalerie au fost aşezate înainte pentru legătură între divi- 

sia 89 inf. şi divisia 71 austro-ungară, pe frontul din munţi 

între Bogea şi valea Oituzului. Divizia I-a Cavalerie Austro- 

ungară, aşezată în Esztelnek la marginea, de nord a localităţei 

Trei Scaune, făcând legătura, între Valea Oituzului şi cea a, 

Uzului, deci între aripa stângă a armatei a 9-a şi cea dreaptă a 

armatei I-a Austro-ungară. Afară de aceste armate mai era şi 

armata a 7-a Austro-ungară aflată în Carpaţi la nord de armata, 

I Austro-ungară, în colţul de despărţile a celor 3 ţări (tri-confi- 

niu) toate aceste forţe erau sub comanda Prințului Carol. Dela, 

30/17) Noembrie până când armata a 9-a a generalului Falken- 

hayn cu misiunea, ofensivă, intră sub ordinul Prințului Carol, cele 

de sub comanda acestuia, avusese misiunea defensivă; această 

contopire de comandă nemulțumi pe Generalul Falkenhayn 2), 

care primi la 13 Octombrie st. n. ordinul Prințului Carol ca: 

«după ce prima parte a problemei eliberărei Ardealului a fost 

în mod strălucit şi repede rezolvată, acum poblema frontului 

meu de armată este a paraliza pe români nimicindu-le armata. 

mai înainte de a, le putea veni ajutoare; forţele române vor tre- 
bui căutate acolo unde se află şi în acest caz direcția, Armatei 
a IX-a este București. In acest scop directivele operative de- 
terminau: aripa, dreaptă a forţelor principale ale armatei, cu 
Corpul alpin întărit — va avea deocamdată ca âirecţie Curtea 

de Argeş, pe când trupele din sectoarele Mehadia, și Haţeg, vor 

avea ca direcţie Craiova. Se lasă la aprecierea Ex. Voastre di- 

recţiunea de dat forţelor principale, aceasta depinde de locul 

1) Numitorul fracţiunei indică stilul vechiu care era atunci stilul nostru. 
2) Memoriile Generalismului Von Falkenhayn.
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pe unde va reuși pătrunderea prin întăriturile frontului fie 

în direcţia C. Lung, Târgovişte sau Ploeşti. Excelenţa Voastră. 

va găsi în puternica, Cavalerie, care vă, va sosi, puterea necesară, 

nu numai pentru a, acoperi flancul atacului cătră Bucureşti în 

direcţia Buzeu, ci şi pentru a, efectua o despărțire a grupelvr 

armatei inamice, prin aruncarea Cavaleriei în valea de jos a 

Siretului». Generalisimul Falkenhayn, critică în cartea sa, dis- 

posițiunea aceasta făcând observaţia că «directiva păcătuia con- 

tra vechei regule că unui grup de armată care trebui să opereze 

independent, să i se impună ţinta şi mijloacele, dar să nu i se 
limiteze niciodată, executarea; disposiţiunea era, totuşi bazată, 
pe intenţiile mele, comunicate de mine comandamentului de 
front; însă acel comandament trecea cu vederea, planurile mele 
ia Surduc, apoi îşi închipuia posibilitatea întrebuinţărei masei. 

de cavalerie, când ea fusese (Divisia, 6-a) repartisată de Ma- 
rele Sta: Major, iar cea a div. 7-a era abea pe drum, când eu 

hotărâsem cu totul altfel. La acest ordin am răspuns Comanda- 
reentului, că intenţia mea, este de a pune stăpânire pe trecătorile: 

munţilor de la Dunărea la inclusiv sud de Braşov şi apoi de a 
bate forţele dușmane unde le voiu întâlni; că se va întâmpla a- 
ceasta în direcţia, Bucureşti sau în alta, îmi e egal. O între- 
buinţare a divisiilor 6 şi 7 de cavalerie la aripa de nord a ar- 
matei, ar fi exclusă. din causa lipsei generale de căi ferate în 
Ardeal şi a, lipsei lor totale prin munți la nord şi est de Predeal. 
Cu aceasta nu să mulţumi comandamentul frontului, el încercă, 

în zilele următoare să-şi impună, părerea şi verbal şi în scris, 
fără ca eu să mă învoiese la ea. A fost penibil intervenţia, Co- 
mandamentului Suprem. El a comunicat la 14 Oct. că Irapăratul 
a recunoscut în mod lăudabil înaintarea Corpului 1 de reservă şi 
că speră că al 39-lea corp de reservă va fi condus tot aşa de 
energic; un reproș foarte aspru pentru mine. Comandamentul 
suprem n'a putut înţelege din ultimile rapoarte că centrul de 
gravitate a distribuţiei forțelor trebui necondiționat îndreptat



316 GENERAL 1. ANASTASIU 

în direcţia Braşov-Bucureşti și n'a priceput de ce n'a fost înain- 
tată Div. 7-a Cavalerie să debarce pe linia Lugoş-Caransebeş cum 
am dat eu ordin, din causa situaţiei căilor ferate și a întrebuin- 
ţărei ei în regiunea Surduc. Divisia 519 de honvezi nu mai dispu- 
nea de forţele normale de luptă, iar div. 187 avea cel mult jumă- 
tate de efectiv. In faţa celor 17 batalioane slabe şi fără, echipa- 
ment de munte ale corpului 39 de reservă, stăteau 26 batalioane 
inamice complecte şi care aveau posiţii excelente. La noi dom- 
nea mare lipsă de muniţiuni iar înaintarea era. foarte grea din 

"cauza unui accident de cale ferată şi a desordinei ungare în 
exploatarea căilor ferate. Planul meu de altfel aprobat de Co- 
mandamentul suprem, a fost moaificat într'aceia că s'a reparti- 
zat pentru Armata a 2-a, aivisiile: 6 şi 10 bavareze. Comandantul 
frontului însă contrar vederilor mele a împărţit forţele. In ziua 
de 16/38 Oct., s'a modificat dispoziţia că div. 10 bavareză nu se 
mai ataşa armatei a 9-a, ci armatei I-a Austro-ungară, deoarece 

acolo era teama de un atac al armatei româno-rusă; iar la 19/6 
Oct., s'a dispus că şi dela div. 8 bavareză să rămâie numai un 

“Stat major de brigadă de inf. şi un regiment inf., care să se 
ataşeze corpului Alpin; iar toate celelalte trupe ale acestei divisii 
s'au repartizat Armatei I-a Austroungară; pentru corpul Alpin 
s'a luat și de la div. 11 bavareză un regiment chiar în timpul de- 
barcărei ei la Surduc. Toate aceste măsuri, în vederea atacului 

ce se hotărâ, să se dea cu aripa dreaptă a Armatei a 9-a şi cu 
cea dreaptă a Armatei I-a Austro-ungară. Aceste disposițiuni 
au paralizat nu numai executarea directivelor Comandamentu- 
lui suprem, dar şi pe acele a Comandamentului Frontului. Am- 
bele comandamente cereau îndreptarea forţelor principale în di- 
recţia Bucureştilor; prin disposiţiile luate însă, pentru această 

operaţie lipseau acuma forțele. Comandamentul Frontului nu 
ducea în viitor o ofensivă prin care aduna toate forţele sale, ci 

ataca în două direcţii cu totul opuse: cu armata a 9-a spre sud, 

cu armata I-a Austro-ungară spre nord-est. Bine înţeles că
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această împrăştiere nu putea să aibă succes:). In tot acest 
timp, să continuau cu mare zel încercările de a trece peste munţi 
la grupul Schmettov, la div. 89, la corpul 39 de reservă şi la 
Corpul 1 de Cavalerie, unde s'au obţinut oarecare succese. 

Până în ziua de 17/44 Oct., străbătură div. 71 inf. în valea 
Oituzului până la Hârja; acolo însă fu atacată de forțe mai mari 
inamice așa că se ţinia cu mare greutate. Div. 89 inf, lupta 
greu în defileul Tatar şi pe ambele părţi a văei Bogei din jos 
de Cheia, ea nu avea, şanse de a mai înainta, conducătorul ei de 
până acum, Generalul de infanterie Cavaler de Liittritz sa în- 
tors în patrie, iar în locul lui a fost numit generalul Von Melus, 
Comandantul diviziei ce i-a urmat generalul von Below. Corpul 
39 de reservă nu făcuse nici un progres însemnat deşi era de 
prevăzut că, defileul Predeal îi va cădea după un scurt timp în 
mână. Corpul 1 de rezervă a încercat în zadar să-şi deschidă 
drum, împreună cu reg. 76 de cavalerie, spre bazinul C.-Lung. 
Brigada 8 de munte se ridicase iarăşi în munţi spre a face 
o învăluire spre Vest. Era foarte îndoelnic dacă. divizia 12 ba- 
vareză, care ajunsese cu corpul ei la Rucăr, va putea, înainta, 
fiindcă românii aveau poziţii excelente 2) şi primeau forţe de 
ajutor care debareau în gara C.-Lung şi care debarcări le pu- 
teau urmări foarte precis. Tot aşa, de nesigur era că Corpul 1, 
de rezervă, va, putea executa la timp ordinul meu de a trimete 
un detaşament peste masivul Leaota 3) către Sinaia spre a în- 
lesni înaintarea aripei drepte a Corpului 39 de rezervă. La toate 

  

1) De câte asemeni greşeli mari şi periculoase Marele “Cartier General 
român nu a ştiut să profite, când putea să aibă o strălucită victorie şi o îm- 
pingere a frontului inamic în Munţii Ardealului, de altmintrelea la notiţa de la 
pag. 136 să arată aprecierea ce ne vine de la însuși inamicul de pericolele din 
care armata sa a scăpat, mulțumită lipsei de conducere superioară de la noi. 

2) S'a arătat aiurea că aci sau executat cele mai bune lucrări de întărire 
de brig 6-a de sub comanda Generalului Vasilescu Paraschiv. 

3) Operații în munţi, pe care noi le credeam imposibile «nici un cunoscător 
al munţilor, n'a crezut posibil ca trupele să aleagă această potecă> (G-1 Fal- 
kenhayn),
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aceste unităţi se simţea zilnic tot mai multe greutăţi în apro- 

vizionări din țară (prestații). Randamentul Căilor ferate slăbea 

în urma transporturilor trupelor de întărire: Diviziile 8, 10 şi 

11 de inf. bavareze, diviziile 6 şi 7 de Cavalerie, batal. 4 şi 5 

biciclişti şi mai ales încă prin începutul unei rezistențe pasive 

a funcționarilor de căi ferate ungurești, care erau surmenaţi 1). 

Capetele de căi ferate erau tot la Sibiu şi Sighişoara, deci la 

6—7 zile de marş înapoia frontului. Alimentele se împuţinau, 

echipamentul nu sosea şi era, imposibil a să ţinea mai muit timp 

trupele pe culmile munţilor la 1.000 de m. şi mai mult. Speranţa 

nu era pierdută, dat fiind progresele Corpului I de rezervă. 

Inaintarea excelentă a grupului Clt, trebuia să aducă o ușu- 

rare, ceea ce nu s'a realizat, ba din contră, sa întâmplat contra- 

rui. Românii au trimis forțe de pe Olt la C. Lung, ceia cea 

folosit foarte mult grupului german care opera la Olt. 

Generalul Krafît von Dellmensingen începu atacul ia 16/3 

Oct. la aripa sa dreaptă cu brigada 10 de munte Austro-uingară. 

Aceasta avea să, înainteze pe muntele Robu în direcția Gălăţeni. 

In ziua, aceasta, brigada avu un succes ocupând posiţiile inamice 

pe Pietroasa şi Veveriţa, dar în ziua, de 18/5 Oct,, le pierdu iarăși 

şi era muițumită că se putea, menţine pe muntele Robu şi Mur- 

gaşu contra românilor care urmăreau. 

La 17/4 Oct., atacă generalul Krafft cu aripa stângă la est 

de Oit, el avea, intenţia să asalteze cu brigada 2 de Munte Aus- 

tro--ungară deschizătura Moscovul la o înălţime de cam 2209 

m. deasupra, nivelului mărci, unde ajunsese pe o cărare (patecă 

de vânător de capre) și deacolo să înainteze direct spre C, de 

Argeş; pe când celelalte părţi ale corpului Alpin să se întoarcă 

învăluind posiţiile de frontieră; română, pentru a deschide şi a- 

sigura, legătura dinapoi a şoselei din vale. Era vorba de o ur- 

  

1) Avis guvernelor române asupra acestei «resistențe pasive» în viitor 
«in partea funcţionarilor unguri rămaşi în serviciul unei ţări pe care o urăsc.
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care fără drum de peste 1650 m. pe o depăriare de cel puţin 8 

kil. Probabil că nici românii nu se gândeau la un atac, Gin par- 

tea aceasta, cu toată experiența făcută la Sibiu. 

Brigada 2 de munte Austro-ungară trecu după o mică lup- 

tă, în ziua de 17/4 Oct. dimineaţa, cu ușurință, defileul şi începu 
a se cobori spre sud, deoarece lupta fusese foarte bine pregătită 

de focul mitralierelor de 210 mm. care au fost trase pe munte 
prin oboseli nespuse. Incă în seara acestei zile brigada ajunsese 
la Taţa Sf. Ilie şi Comarnic. După o luptă crâncenă, unităţile 

Corpului Alpin aruncară în acea zi pe români de pe Suru şi de 

pe înălțimea 1824 (cota). 

In ziua de 18/5 Oct, brigada Austro-ungară a 2-a de 

munte, a continuat marșul spre sud, contra acestor trupe; toate 

atacurile furioase date de români nu reuşiră nicăeri. La 18/5 
începu frigul, 15 grade. Zăpada acoperise drumurile și cără- 
rile. Pentru organizarea coloanelor de hamali s'a, rechiziționat: 

şi ultimii bătrâni şi femei din populaţie 1), s'au recurs la coloane 
şi de oi de munte. La 20/7 Oct. s'a încuviinţat generalului von 

'Tutsehek, comandantul Corpului Alpin că, faţă de situaţia grea 
din regiunea Alpilor Făgăraşului, să retragă detașamentele pe- 
riclitate la un loc mai sigur. El ajunsese cu brig. 2 de munte, a- 

tacând în ziua de 19/6 Oct., peste Coiana şi Muntele Fruntu 
până la Sălătruc, unde brigada fu atacată de 3 părți. Muniția ei 
să terminase, alimente avea puţine; din această cauză a început 
în ziua următoare retragerea urmărită de aproape de inamic, la 
mică distanţă, peste Muntele Fruntu spre nord unde până în 
seara de 21/8 nu trecuse trupe! alpine dincolo de Faţa, Sf. Ilie 
și Mărgăul, ci erau în grele lupte contra atacurilor foarte înver. 
şunate ale românilor şi des repetate, care de altfel au ținut până 
acum cu deosebită, energie și posiţiile lor pe ambele părți pe ma- 
lurile Oltului pe dealul Vadului si pe Pleaşa. 

1) Regiune de români.
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Ca prin surpriză începură românii acum să cedeze; nu să. 

ştie dacă aceasta se datorește apăsărei inamicului de către bri- 

gada 2 de munte Austro-ungară din ziua de 18/5 şi 19/6, sau. 

pentrucă batal. I a regimentului gărzei imperiale ajungea pe 

dealul Vadului. Soseau rapoarte de degerături şi pe toate şose- 

lele întreruperi de circulaţie, deosebit de grele pe serpentinele 

anevoioage a defileului de la Torzburg. 

Cu toate sforţările până la 21/8 Oct. ora 12, nu s'a obţinut 

nici un resultat, ba încă situația coloanei din Valea Oituzului şi 

Valea Bregei, nu era, de loc satisfăcătoare, fiinâcă inamicul a 

fost adus parte din Dobrogea, parte de la armata de nord, forţe 

atât de puternic contra frontului Armatei a 9-a, încât sta în 

faţa acesteia cu o superioritate mai mult de 50% 1). 

Forţa lui la 21/8 astfel era apreciată: la Orşova 10 bat., la 

Surduc 15, la Olt 26, la Tărzburg 24, la Predeal 30, la defileul 

Altschauz 9, pe valea Boglea (?) 8 şi în valea Oituzului 3, total 
145 batalioane întregi; inamic superior în număr, în posiţii pre- 

gătite, care au legături organizate în mod sistematic, ceea ce la 

noi lipseau cu totul. Din toate aceste pricini şi a ernei care în- 

cepea, fără, echipament de munte şi fără artilerie deasemenea, 

ofensiva noastră nu să putea continua,; iar speranţa D-lor de la, 

Pless de a se străbate curând defileul de la Oituz, nu era înte- 

meiată; de aceia speram că iminenta, operaţie în regiunea Sur- 

ducului îmi va da posibilitatea să pun mâna, cel puţin pe una. 

din șoselele spre România prin surprindere. Pentru operaţia 

aceasta s'a pus prin ordinul armatei din 13/10 la dispoziţia ge- 
neralului Kneussl, comandantul divisiei 11 inf. bavareză, urmă- 
toarele trupe: divisia lui proprie, fără regimentul de inf., trecut 
din ordinul comandantului frontului la Grupul de Olt, divisia 301 

inf., sub Generalul von Busse, care consta din brigada 144 inf. 

1) Incă un prilej scăpat de Marele Cartier General român, de a obţine 

o victorie strălucită, dacă nu ar fi lăsat de dorit felul cum să informa asupra 

inamicului.
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Austro-ungară, bat. 4 şi 5 de biciclisti, 2 baterii de câmp şi 1 
baterie de mortiere, precum şi divisia 6 de cavalerie. Mai târziu 
a mai dat generalului divisia 7 cavalerie, care însă nu sosise la 
timp pentru a intra în acțiune. Acţiunea aceasta a început în 
ziua de 23/10 Octomvrie după ce inamicul fusese în ultimele zile 
foarte neliniștit pentru a-l împiedica, de a trimite rezerve în 
regiunea Oltului. Kneussl avea O însărcinare deosebit de grea. 
Regiunea de munţi peste 1600 m., fără drumuri ci numai poteci, 
trebuia macarale de trecut căruţe. Românii bine întăriţi în de- 
fileurile Surduc şi Vulcan, trebuiau ocoliți. Divisia de cavalerie 
trebuia să nu se încurce în lupte, ci eșind în şes să cadă în spa- 
tele inamicului. Spre a nu fi împiedicaţi în această acțiune de 
grupul român Orşova, s'a dat ordin Colonelului von Sziwo să 
formeze la dreapta sa un puternic grup Ge manevră, gi să atace 
cu el cât mai curând, Din nenorocire atacul său se tărăgâni 
până la 27/14. 

Von Kneussl execută operațiunea sa după program, timpul 
se ameliorase. La 24/11 toată creasta, era în stăpânirea lui. La 
25/12 seara, sosi coloana de cavalerie compusă dintr'un batalion 
de glotaşi din reg. 9 inf. Austro-ungară, cu brigada 5 de cava- 
lerie, cărora le-a, urmat apoi celelalte părți ale diviziei 6 de ca- 
valerie, care au mers spre Arcani şi dealul Piva până la mar- 
ginea de sud a pădurei şi se pregătiră de atac către satele Boro- 
şteni și Frânceşti. 

Coloana lui von Busse (divisia 11 bavareză şi brigada, 144 
de infanterie Austro-ungară) se postaseră de ambele părţi a 
șoselei Surduc şi ajunseseră, cam până la mijlocul ei. Inamicul 
a încercat de mai multe ori a opri atacul dar a fost peste tot dat 
înapoi. In seara de 25/12 satul Boroşteni era în posesiunea, co- 
loanei de cavalerie din care a mai sosit pe platou pe lângă bri- 
gada 3 cavalerie şi brigada 8 cavalerie cu 2 baterii. Satul Frân- 
cesti era încă în mâna inamicului. Ori Szivo n'a putut încă ataca, 
acolo; el a atacat abia la 27/14 Oetomvrie. Coloana lui von 
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Ca prin surpriză începură românii acum să cedeze; nu să 

ştie dacă aceasta se datorește apăsărei inamicului de către bri- 

gada 2 de munte Austro-ungară din ziua de 18/5 şi 196, sau 
pentrucă batal. 1 a regimentului gărzei imperiale ajungea pe 
dealul Vadului. Soseau rapoarte de degerături şi pe toate şose- 
lele întreruperi de circulaţie, deosebit de grele pe serpentinele. 
anevoioage a, defileului de la Torzburg. 

Cu toate sforțările până la 21/8 Oct. ora, 12, nu s'a obţinut. 
nici un resultat, ba încă situaţia coloanei din Valea, Oituzului şi 
Valea Bregei, nu era de loe satisfăcătoare, fiindcă inamicul a 
fost adus parte din Dobrogea, parte de la armata de nord, forţe 
atât de puternic contra frontului Armatei a 9-a, încât sta în 
fața acesteia cu o superioritate mai mult de 50% 1), 

Forţa lui la 21/8 astfel era apreciată: la Orşova 10 bat., la 
Surduc 15, la Olt 26, la Târzburg 24, la Predeal 30, la defileul 
Altschauz 9, pe valea Boglea (?) 8 şi în valea Oituzului 3, total 
145 batalioane întregi; inamic superior în număr, în posiţii pre- 
gătite, care au legături organizate în mod sistematic, ceea ce la 
noi lipseau cu totul. Din toate aceste pricini şi a ernei care în- 
cepea, fără, echipament de munte şi fără artilerie deasemenea, 
ofensiva noastră nu să putea continua; iar speranţa D-lor de la, 
Pless de a se străbate curând defileul de la Oituz, nu era înte- 
meiată, de aceia speram că iminenta operaţie în regiunea Sur- 
ducului îmi va da posibilitatea, să, pun mâna cel puţin pe una 
din șoselele spre România prin surprindere. Pentru operaţia 
aceasta s'a pus prin ordinul armatei din 13/10 la dispoziţia ge- 
neralului Kneussl, comandantul divigiei 11 inf, bavareză, urmă- 
toarele trupe: divisia lui proprie, fără regimentul de inf., trecut 
Gin ordinul comandantului frontului la Grupul de Olt, divisia 301 
int., sub Generalul von Busse, care consta Gin brigada 144 inf. 

  

1) Incă un prilej scăpat de Marele Cartier General român, de a obține 
o victorie strălucită, dacă nu ar fi lăsat de dorit felul cum să informa asupra 
inamicului.
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Austro-ungară, bat. 4 şi 5 de biciclişti, 2 baterii de câmp și 1 
baterie de mortiere, precum şi divisia 6 de cavalerie. Mai târziu 
a mai dat generalului divisia 7 cavalerie, care însă nu sosise la 
timp pentru a intra în acțiune. Acţiunea, aceasta a început în 
ziua, de 23/10 Octomvrie după ce inamicul fusese în ultimele zile 
foarte neliniștit pentru a-l împiedica, de a trimite rezerve în 
regiunea Oltului. Kneussl avea o însărcinare deosebit de grea. 
Regiunea de munţi peste 1600 m., fără drumuri ci numai poteci, 
trebuia macarale de trecut căruţe. Românii bine întăriţi în de- 
fileurile Surduc şi Vulcan, trebuiau ocoliți. Divisia, de cavalerie 
trebuia să nu se încurce în lupte, ci eșind în şes să cadă în spa- 
tele inamicului. Spre a nu fi împiedicaţi în această acțiune de 
grupul român Orşova, s'a dat ordin Colonelului von Sziwo să 
formeze la dreapta sa, un puternic grup de manevră, şi să atace 
cu el cât mai curând. Din nenorocire atacul său se tărăgăni 
până la 27/14. 

Von Kneusal execută operațiunea sa după program, timpul 
se ameliorase. La 24/11 toată creasta era în stăpânirea, lui. La 
25/12 seara sosi coloana de cavalerie compusă dintr'un batalion 
de glotaşi din reg. 9 inf. Austro-ungară, cu brigada 5 de cava- 
lerie, cărora le-a urmat apoi celelalte părţi ale diviziei 6 de ca- 
valerie, care au mers spre Arcani şi dealul Piva până la mar- 
ginea de sud a pădurei şi se pregătiră de atac către satele Boro- 
şteni şi Frâncegti. 

Coloana lui von Busse (divisia 11 bavareză şi brigada 144 
de infanterie Austro-ungară) se postaseră de ambele părţi a 
şoselei Surduc şi ajunseseră cam până la mijlocul ei. Inamicul 
a încercat de mai multe ori a opri atacul dar a fost peste tot dat 
înapoi. In seara de 25/12 satul Boroşteni era în posesiunea. co- 
loanei de cavalerie din care a mai sosit pe platou pe lângă bri- 
gada 3 cavalerie şi brigada, 8 cavalerie cu 2 baterii. Satul Frân- 
cești era încă în mâna inamicului. Ori Szivo n'a putut încă ataca, 
acolo; el a atacat abia la 27/14 Oetomvrie. Coloana lui von 
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Busse a luat satele Dobriţa, Stănești, Sâmbotin şi Birnici, iar de 

pe şuseaua Surducului au fost luate de noi Dealul Mare şi Mun- 

celul. In acest timp ne-au sosit întăriri: Divizia 7 cavalerie, care 

a ajuns în bazinul Petroşanilor şi batai. de munte Wiirtenbergez 

care venea dinspre Pui. Deoarece generalul Kneuss! întrebat a 

răspuns că situaţia ar fi foarte favorabilă şi având speranţa 

sigură că întreaga ivisie 3 de cavalerie va eşi în ziua următoare - 

din pădure, i-am dat mână liberă de a împărţi forțele dându-i 

încă şi următoarele dispozițiuni: ținta, principală a operaţiunilor 

de acolo a fost şi este ca să se înlesnească maselor de cavalerie 

să iasă în câmpie spre a le putea folosi pentru învăluirea gru- 

puiui român ce se găseşte acolo. Pentru acest scop era deajuns 

să i se ţină cavaleriei legătura peste Arcani şi de acolo spre est 

până inclusiv Pasul Vulcan, deschisă. Surducul putea fi lăsat la 

o parie. Aprovizionarea regulată cu alimente pentru cavalerie, 

nu este intenționată». ” 

O eunoaştere perfectă a situaţiei dela noi sporită şi de tă- 

răgănirea, sosirei ajutoarelor ruseşti, fac pe inamic să procedeze 

repede și energic, ajutat în totul de condiţiunile defavorabile a 

frontierei pentru noi, de aceia, pe când pe frontiera Moldovei 

situaţia este staţionară, pe frontiera, de nord a Olteniei, atacu- 

rile inamicului silesc trupele noastre să se retragă treptat dar | 

destui de repede, spre frontieră. Inamicul superior în forţe, 

superior în mijloace de luptă și cu directive şi liber în ini- 

ţiativă, reuşeşte a-şi deschide uşor drumurile folosind necon- 

tenit atacurile laterale direcțiilor ce voeşte a lua, ceeace îl costă 

foarte puţin şi aduc câștigul cel mai mare, cel mai sigur şi în 

cel mai scurt timp, voind a determina un rezultat decisiv înainte 

de sosirea iernei. Numai acolo unde poziţiunile sunt obligate, 

acolo duce luptă grea, deşi neegală fiind superior în Artilerie 

care deschide toate drumurile. Aşa la 21 Septembrie retragerea 

trupelor şi pe valea Oltului este continuată. spre interior, cores- 

punzând pentru Dobrogea luptelor la Amzacea.
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La 23 Septemvrie atacurile inamicului pe Olt, pe Tărnave, 
sunt puternice, şi determin retragerea la Vlădeni-Făgăraş. La 
26 Septembrie în regiunea Braşov trupele române se retrag la 
ieşirile de nord a defileurilor Carpaţilor. La 28 Septembrie re- 
tragerea trupelor este şi mai pronunțată pe tot frontul: pe malul 
drept al Mureșului şi pe cel stâng al Oltului, pe Buzău, pe la 
Crasna (vama), pe Tărlinga, la Osanez, pe 'Temeș la nord de 
Predeal, la Moeciu, la Câineni, la Vulcan, la Orşova. Din puterea, 
cu care inamicul apasă asupra frontului muntos, era o prețioasă 
indicaţiune de băgat în seamă de comandamentul român, asupra | direcţiunei în care se va muta, de inamic străbaterea, frontierei: 
1a Orșova şi Cerna, nici o presiune, în sectorul Jiu-Olt-Ialomiţa, 
presiune puternică: pe restul frontului nimic, sau aproape vimie. 

. Da 
La 30/13 Septembrie-Oet, apărarea, este pe valea supe- 

rioară a Uzului pasul Megheluş-vama Crasna-Predeal-Câineni; 
iar la 3/16 Octombrie, în Moldova, trupele noastre sunt retrase 
pe frontieră, Călimani, la Agas (Trotuş) la sud de Tulgzheş, 
Tabia Buţei-Predeal-Vulcan. | 

Căderea 'Turtucaiei a fost ca o lovitură la cap; mersul în 
general al operaţiunilor este neregulat, nu mai există legătură 
între acţiunile armatelor române, nu mai este conducere su- 
premă, este ca o paralizare a membrelor componente a apărării. 

| La Grupul Jiu, inamicul depe pozițiile dobândite îşi pregă- 
icşte străbaterea în ţară cu grosul forțelor sale; astfel la 1/14 
Octombrie bombardamentul începe cu intensitate căci şi-a adus 
o parte din artileria sa pe noui poziții apropiate; la 2/15 Octom. brie artileria sa aruncă proectile incendiare care aprind iarba 
depc clinele sud-vestice a Muntelui Coarnele Zănoagei. Incă dela 
începutul acestei luni, comandantul detașamentului central, Co- 
Jonel Anastasiu semnalase Grupului Jiu sosirea de noui forţe în 
fața noastră, artileria sporise, venise artilerie grea, erau toate 
semnele unei pregătiri a forțărei acestei uşi închise; acum nu
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ge mai avea deatace cu trupe Austro-ungare, ci venise trupe 
germane. 

arna grea se aşterne, trupele noastre sutăr de frig, dease-- 
reni caii. 

1 Oet., avioane inamice execut recunoașteri deasupra li- 
niilor noastre indicând artileriei obiective de tragere, artilerie 
care şi începe un bombardament şi căreia, îi răspunde artileria 
noastră. Infanteria să adăposteşte după clinele munţilor. 

2 Oct., artileria inamică bate cu proectile incendiare, pan- 

tele de sud a muntelui Coarnele Zănoagei. 

La inamic între 2/15-—9/22 Oct. sosesc în spatele munţilor 
ajutoare, artileriile îşi menţin duelul regulat. La 9;22 Oct. 
timpul se schimbă, cald, zăpada se topeşte. | 

Intre timp, pe celelalte părţi a frontului muntos, inamicul 
pătrundea adânc în interiorul ţării; astfe!, la 4-17 Oct. se dau: 
lupte pe D. Mateiașului deasupra C. Lungului şi la Robu pe 
Olt, pe restul frontului român acțiuni mici locala. 

Marele nostru Cartier General cedase inamicului inițiativa. 
mișcărilor şi directiva operaţiunilor 1). 

La 5/18 Oct., inamicul execută recunoașteri asupra fron- 
tului nostru, bombardează. posiţiile de la, Obârşia Merişor şi 
Cândet, cum și pasul Vulcan de la Şeaua lui Crai până la Buliga, 
cu artilerie de 105 şi cu un tun greu purtat pe şoseaua sau calea. 
ferată de pe valea Lupeni-Vulcan. 

La 6/10 Oct., un atac să produce.spre Cândet (Crochiul 2), 
dar este respins de batal. căpitan Macici, aflat între Murgile 
şi cota 513 (defileu). Să face o demonstraţie de către inamic 
spre dealul Ciocanilor şi aceasta determină dislocarea detaşa- 
mentului maior Trușculescu. Sectorul din stânga Col. Anastasiu 
întreprinde o acţiune de patrule până pe pantele dealurilor de 

  

1) O asemănare perfectă evenimentelor din apus, care o arată Gallieni: 
enici o directivă, atacuri dezordonate, generali revocaţi fără a fi ascultați» ? Şi 
la noi la fel, luări de comenzi: Generali de valoare: Culcer, Popovici...
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la nord de valea Jiului românesc (Transilvania), iar artileria 
“noastră împiedică aşezarea artileriei inamice la Drăgoiu (ră- 
„sărit V, Merişoara) şi la Vama, Ungurească, 

La 7/20 Oect., un nou atac dat la Cândet şi atacul dat la 
Obârşia Merişorului de cătră un batalion bavarez din reg. 22 
ivf., este respins de noi cu mari perderi din partea inamicului, 
peste 60 de morți sunt îngropaţi de noi pe loc, în afară de alții 
morţi (ofiţeri şi soldaţi) şi răniţi târâți de inamic în pădurile 
de la poalele muntelui, 

La 8/21 Oct., inamicul atacă viguros pe dreapta Jiului în 
sectorul I Colonel Jippa pe care îl dă îndărăt, inamicul rămâind 
stăpân pe Ogrinul și Stoiniţa pe flancul drept şi chiar înapoia, 
acestui flanc al sectorului II Colonel Anastasiu; chiar în această 
zi artileria inamică de la Ogrin bate în lung frontul sectorului 
TI, cauzândune perderi, trupele noastre însă rămân neclintite pe 
posiţie, iar patrule tari de o companie scoboară pe Valea Jiului 
românesc (Transilvania) zădărnicind apropierea artileriei ina- 
mice şi a infanteriei sale de pasul Vulcan. 

La 9/22 Oct., atacul general inamic se pronunţă, peste tot, 
dealul Mutu şi Scurtu (pantele sudice pe care încă se mai ţineau 
trupele detaș. Scărlătescu) sunt golite de trupele noastre în 
urma unui violent foe de artilerie inamică de pe Cornul Zănoagei 
şi Piscul rusese, fiind atacat şi de către infanterie de pe dealul 
Braia unde au loc lupte grele; infanteria noastră din acea parte 
este împrăștiată prin păduri și văi spre Vai de Ei. Sectorul II 
centrai să menţine pe posiţie respingând atacurile inamicului, 
obuzele noastre bat valea, şi comunicațiile dinlungul ei împiegi- 
când mişcarea trupelor inamice dintr'un sector în altul, ceia ce 
ușurează situaţia Sectorului Jippa. Artileria inamică cu gaze 
incendiare, aprinde iarba, de pe pantele muntelui Mutu şi Scurtu 
părăsite de detaşam. Scărlătescu. In acest timp pe celelalte 
“fronturi:
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La 17/20 Oct. sunt lupte la Goioasa pe valea Trotușului, iar 

pe ia Oituz, inamicul străbate de asemenea în ţară. 

La 3/21 Oct. luptele în Dobrogea sunt de retragere din 

partea noastră, trupele române nu se pot menţine în fața for- 

ţelor superioare inamice şi a moralului lor. Pe valea Dâmbovi- 

ței lupte la sud de Dragoslave. La 10/23 Oct. în Dobrogea ne 

retragem pe înălțimile de la sud în apropierea depresiunei C. 

Vodă-Constanţa, 

La Jiu, atacurile asupra flancurilor grupului Jiu sectorul 

din centru, înaintarea inamicului în defileul Lainici, aducerea. 

în acest defileu: de către inamic a unui tun de 210, care făcea cu 

neputinţă șederea noastră așa de înaintat față de celelalte trupe 

amice vecine, mai ales că spre est, la Olt, inamicul pătrunsese- 

„bine în ţara, noastră, respinsese trupele noastre care ncontenit 

se întăreau picătură cu picătură, însă fără a reuşi ca să scoată 
pe inamic afară din ţară. Sectorul din centrul (Colonel Anastasiu: 
primi ordinul să-şi retragă trupele pas cu pas. Ofensivele luate 
şi dările înapoi, retrageri, lupte, pierderi 'simțitoare avute în 
ofițeri şi trupă, redusese mult efectivele, începuse defecţiuni, 
împușcări în palmă :) iar moralul scădea necontenit. Poziţiunila 

de la frontieră, către interior spre T. Jiu sunt treptat şi imediat 
dominate de cele dinaintea, lor de la nord spre sud, aşa că acest 

pas cu pas de resistenţă era foarte anevoie, căci poziţiuni şi ope- 
rații de retragere cer întrebuințare de artilerie cât mai în a- 
propiere de inamic, iar aceste posițiuni anvoioase de scoborât 
de artileria, noastră risca această armă a fi prinsă în tot mo- 
mentul; aşa în dimineaţa de 12/25 Oct. a fost suprinsă în schim- 

bare de posiție la Schela, bateria de obuziere a Căpitanului 

Glatz şi luată de inamic din causă că nu a avut drum de retra- 

gere, în spatele ei fiind o râpă. Inamicul aci ia la rând toate 

  

1) Intro zi munai şi dintro singură companie au fost presentaţi coman-. 

datului grupului din centru 45 asemenea ticăloși, iar din alta 27,
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crestele muntoase, bombardându-le: Coarnele Zănoagei, Piscul 
rusesc, Vulcan şi a Merișorului. Batal. Truşculescu se retrage 
pe Muncelul mic pe panta de sud a muntelui, neadăpostit. Batal. 
Popescu-Negreanu de asemenea, se retra ge, însă e împins înapoi 
pe posiţie la stâna Demetrian. 

În ziua de 10/23 Oct. Cu tot bombardamentul violent ai ar- 
tileriei inimice, bateriile noastre rămân pe posiţii. Sectorul din 
centru a luptat la Poiana lui Mihai Viteazu, având dreapta că- 
lare pe drumul Neamţului, iar stânga la valea Vai de Ei; se păs- 
trase dispositivul cu un centru comandat de colonelul Obo- 
geanu, o aripă dreaptă constituină un sector sub comanda Lt. 
Col. Nicolau şi cu alta stângă ca sector sub comanda, Lt. Colo- 
nelului Homoriceanu Comandant reg. 43 Infanterie. 

Acest din urmă avea detașat şi un grup de ciclişti deşi a- 
parținea operativ de Sectorul central, totuşi iuera şi sub ordi- 
nile grupului Jiu aflat la Horez, unde Homoriceanu arătase si- 
tuaţia sa ca dificilă şi de unde i se trimisese ca întărire un es- 
cadron de călăraşi, o baterie de munte şi un batalion. Ordinul 
sectorului Col. Anastasiu prevedea o strânsă legătură între. 

"sectoare, dare de patrule de flancuri, ceia ce i se raportase de executare, atât în timpul zilei cât şi noaptea. 'Totuşi în cursul zilei de +1, infanteria stetorului din dreapta și o parte din cea a centrului aflată înaintea bateriei Glatz, au părăsit posiţia pe timpu: bombardamentului, tăsâna descoperită artileria; 
stânga Locot. Colonel Homoriceanu rămâne în timpul nopței în satul Vai de Ei situat în fundul văii, fără măsuri de siguranță a cartierului aşezat prin case izolate, astfel că patrulele inamice au intrat în sat pe timpul nopţei, au ocupai case la un loc cu țăranii pe care i-au oprit să iasă afară din case, au ocupat postul telefonic de pe deal şi la întrebările L4, Col. Homoriceanu, ce mai e pe deal, i se răspuundea de un jidan pe româneşte că e bine şi linişte, iar la ziuă au început atacul în sat producând pa- nică şi capturează în ziua de 11 Oct. pe Locot. Colonel Homori- 

ia
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ceanu cu ai săi şi drapelul regimentului :) ; iar gus pe deal trupa 
se predă, împreună cu cea dinaintea satului gi cu artileria. A 
scăpat fugind, medicul cu un plutonier 2). In ziua de 10/23 tru- 
pele sectorului din centru au rămas pe poziţia lor la Mihai Vi- 
teazu. | 

La 11/24 Octomvrie, inamicul pătrunde pe la est la Piscul 
Rusesc şi concentrează acum tot focul artileriei în pasul Vulcan, 
se dau aci atacuri şi contra-atacuri furioase. Se ia de noi pri- 
sonieri o întreagă companie austriacă cu ofiţerii ei. Retragerea 
batalionului depe Muncelul mic, descoperă aripa noastră stângă 
(vest), inamicul caută să ne învălue, artileria sa interceptează 

" — drumurile dinapoia noastră. Ne retragem pas cu pas, iar re- 
gimentul 21 artilerie ocupă pe rând posiţiile nord Buliga, sud 
Vama, nord Poiana Mihai Viteazu și apoi sub creasta de sud a 
acestei Poieni. Trupele Grupului aveau situaţia următoare în 
seara de 11/24 Octombrie 1916: reg. infanterie a Locot. Colonel 
Homoriceanu, presupus călare pe Valea Vai de Ei, satul şi go- 
seauu Buliga; reg. 41 infanterie Colonel Obogeanu, călare pe şo- 
seaua Buliga drumul neamțului şi legătură la est la Pleşa cu 
brigada Colonel Jippa, continuână pe drumul Lainici-Bumbeşti. 
Reg. 21 artilerie pe posiţie începând dela sud-vest Poiana Mihai 
Viteazu (Valea Vai de Ei) călare pe şoseaua, Buliga, apoi la est 
pe posițiunile de unde acoper terenul înainte (Schela) ; iar obu- 
sierul de 120 m. m. şi bateria de 53 Căpitan Calistrat, la sua 
Vama Veche şi vest de drum. In noaptea. de 11 spre 12/25 Oc- 
tombrie după cum s'a arătat, inamicul surprinde detașamentul 
Homoriceanu dela Vai de Ei (infanteria, escadronul cavalerie 
batalionul din 63) ; iar în dimineaţa de 12, infanteria ina- 

1) Un plutonier se însărcinase a scăpa drapelul; Loc. Col. Homoriceanu 
a pretins însă că drapelul stă cu comandantul. 

2) Predarea aceasta rămasă nelămurită, fiind 2 versiuni: una că Homo- 
ficeanu a trimis ordin să se predea tot, altă versiune că predarea s'a făcut dia 
iniţiativa celor dinaintea satului, care în luptă au fost surprinşi pe la spate, 
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mică atacă bateriile Glatz şi Mihăilescu, care seceră pe ina- 
mic; bateriile sunt silite însă a se retrage pe eșaloane de secţii; 
bateria a 2-a Locotenent Stoenscu se retrage în galop pe creasta 
pietroasă a culmei dela nordul Schela, abia scapă să nu fie 
tăiată. Bateria Locotenent Mihăilescu se retrage paralel cu a 
2-a pe firul pârâiaşului dela poalele culmei. Bateria 2-a urmează 
pe şoseaua din Schela, drumul spre est, Bateria de 105 Loco- 
terent Iulian, pe posiţia vest de Schela. Este interceptat drumul 
unui obusier al acestei baterii de 105 în retragere spre Horez, 
unde se îndreaptă celelalte 3 tunuri şi bateria 53. In noaptea de | 
11 Oct. Colonelul Anastasiu fusese avizat telefonic a se prezenta 
a doua zi la ora 7 dimineaţă în Horez, la postul de comandă al 
Grupului Jiu, ceia ce a executat venind dela Schela. La Torez 
sosise Generalul Dragalina numit Comandantul Armatei 1, în 
locul Generalului Culcer 1). A schimba un şef, trebui urmaşului 
mult timp ca să se pună la curent 2) şi «nu să schimbă atelajul la mijlocul vadului» 2). 

La ora 8 Generalul Dragalina, veni în casa unde era postul de comandă a Srupului Jiu, însoţit de Col. Cocorăseu şi după ce fu pus în curent cu situaţia, aduse la cunoștința Colonelului Anastasiu că este numit din acel moment comandantul Grupului Jiu, iar Colonelul Cocorăscu să plece în aceiași zi la Piteşti îm- preună cu Statul Major pentru reorganisarea divisiei a Xl-a. Generalul își manifestă părerea, că situaţia Grupului Jiu, ceste n 

în special Subşeful de Stat Major Lt. Col. Găvănescu, au semnalat, prin mij- loacele ce aveau și întrebuințau, Marelui (Cartier General, că se va pierde sigur Oltenia dacă Generalul Culcer este de părere că nu o poate apăra. Această opinie despre un general ca Generalul Culcer, trebuia “învălită şi în perfidie aducându-i-se acuzaţia că are amici politici, care au fost contra intrărei noastre în răsboi, contra Austro-Germanilor, amici ca Marghiloman ete. 2) Le Memorial de Foch. 
3) Colonel Desoff.
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grea» dar, zise el, «nu-i disperată». In acest: timp, Colonelul 

Anastasiu, este chemat la telefon de postul său de comandă dela 

Schela, i se comunică despre înaintarea “energică a inamicului, 

aspre împingerea, trupelor din stânga centrului, de tăierea, legă- 

turilor cu sectoarele vecine, de lipsa. de cunoştinţă asupra ce se 

petrece la Vai de Ei, de o baterie de artilerie părăsită, de sus- 

ținerea sa de infanterie. Coionelul Anastasiu aduse acestea ime. 

diat la cunoștință Generalului Dragalina încă de faţă în biroul 

grupului, care ceru să vorbească, pe front cu Colonelul Obogeanu 

„cel ce făcuse raportul de mai sus către Colonelul Anastasiu, însă 
abea putu să obţie postul şi legătura telefonică fu tăiată aşa că 

„Generalul Dragalina nu a putut comunica nimic cu frontul. 
Atunci, se mărgini a spune către cei prezenți: ce liniştit eram 
la Cerna! şi adresându-se Colonelului Anastasiu, îi repetă or- 
dinul de luarea comenzii grupului, îi afirmă încă odată înere- 
derea ce are după cele ce i s'a spus de şefii Colonelului şi după 
ce a făcut până acum, îi recomandă din ordinul Regelui resig- 
tență până la ultimul om şi plecă să vadă defileul Jiului. pe care 
— declară în auzul tuturor — că a mai venit pe aci, dar nu a 

văzut defilelul. Colonelul Mărculescu, şeful de Stat Major a 

Grupului, îi atrase atenţia, ca şi Colonelul Cocorăscu, asupra. ne- 

siguranței acestui defileu, dominat de înălțimi sălbatice şi ne- 

destul de bine supraveghiate; Colonelul Anastasiu încă aminti 

că în cursul nopței şi de azi dimineaţă situaţia frontului nostru 

după cum însuş Generalul a auzit, s'a, agravat şi că nu ar fi 

„ oportun mersul în defileu, deşi acest defileu propriu zise este în 

stăpânirea trupelor noastre de pe dreapta şi stânga lui; totuşi, 

generalul însoţit de Lt. Colonelul Dumitrescu, cu un ofiţer de 

rezervă şi cu șofeurul, a plecat în defileu, iar Colonelul Coco- 

răscu s'a dus să se pregătească de plecare la Pitești-Găeşti. 

Situaţia generală a Grupului Jiu fiindu-i absolut necunos- 

cută, lipsind datele de pe front și neavându-se nici c: legătură
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cu trupele sectorului din centru, Colonelul Anastasiu ceru Colo- 
nelului Cocorăscu să-şi amâne plecarea şi să rămână spre a a- 
viza asupra măsurilor de luat ca unul ce singur cunoştea, situa- 

| ţia şi dispozitivele trupelor noastre. Cocorăscu a înţeles nevoia, 
și sa dus în calea Generalului Dragalina spre a-i cere autori- 
zarea. In drum către intrarea defileului, Cocorăscu a auzit nişte 
focuri de armă în defileu, puţine, dar ecoul defileului, le în- 
xulţea şi neștiind ce se petrece a grăbit şi intrând în defileu sa 
ascuns sub un pod al şoselei, împreună cu însoțitorii săi, adă- 
postind automobilul. Nu a trecut mult timp şi pe şosea din de- 
fileu a apărut automobilul generalului Dragalina şi eşind Co- 
cor&scu de sub pod, a văzut pe generalul care i-a spus că a fost 
rănit de inamic şi să se adăpostească, până îi trimite o companit 
din urmă pe care să se sprijine, ceia ce a şi făcut, 

Desigur că dacă generalul Dragalina ar fi ştiut că moare şi 
că i se va atribui această moarte unui act de vitejie, că s'a găsit 
în fruntea trupelor dela Jiu conâucându-le la victoria dela Jiu, 
nu s'ar fi dat în lături a rămâne la Jiu la 11 Octomvrie şi să 
stea până la 14 Oct. ca în adevăr să-l găsească această luptă din 
14 Oct., în fruntea, trupelor dela, Jiu. Ori el a plecat din defileu 
ia T. Jiu, aci s'a făcut un sumar pansament şi şi-a continuat 
drumul, după care şi spre nenorocirea sa a lăsat să treacă prea 
mult timp până la, o examinare serioasă, a rănei, care i s'a in- 
fectat din cauza perilor unui cojoc ce purta şi care peri au 
pătruns cu glonțul producând infecția care i-a adus moartea în 
Palatul Regal din Bucureşti, unde fusese instalat. Dragalina a 
fost atins de un glonţ de mitralieră, pe când automobilul în- 
torcea în defileu în apropierea Mânăstirei, întoarcere pe care 
generalul a ordonat-o când a văzut că înaintea, acestui glonţ un 
altul spărsese geamul din față a automobilului, şi când şi-a dat 
seama că mersul mai departe în defileu este expus; Generalul 
încă avusese un semn prevestitor pericolului căci în drumul său 
prin defileu, dase peste un furgon părăsit şi avâna caii îm-.
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puşcați. Şi dela această întâmplare nenorocită, cât este până la 
-«mult popor a venit să se împărtăgească la doliu! țărei pentru 
„marele General Dragalina care pe valea Jiului a dus oşti!e sale 
la isbândă, iar ţara spre laurii măririi sale de mâine». Coroana 
Regelui purta inscripția: Regele viteazului General Dragalina, 
recunoscătoare amintire». (Ziarul Universul de Vineri 28 Oc- 
tombrie 1916, Funerariile eroului de pe valea Jiului). Fată de 

“sincera mărturisire a faptului căruia se datorește moartea ge- 
neralului Dragalina, se potrivesc titlurile de «vitejie» unui 
“simplu act de imprudenţă săvârşit de acest de altfel vrednie 
cstaș al ţărei? iar la 4 ani când se sărbătorește «aniversarea 

"victoriei dela Jiu», în Octomvrie 1920, Ministrul qe Răsboi, de- 
venit om politic de partid, generalul Rășcanu, găsește prilejul să 

„atribue victoria dela Jiu şi Generalului Averescu, şeful său de 
partid «care până în ajunul (?) răsboiului a fost comandantul 
Corpului I de Armată și prin chibzuita lui organisare a contri- 
buit la victorie» !?! (Vezi ziarul «Renaşterea Română» din 31 
Oct. 1920). In acelaş ziar se arată că la această sărbătorire prin 
o telegramă «contribuitorul» la victorie generaiui Averescu, se 
scuză că nu poate participa şi prin altă telegramă la fel se 
scuză şi generalul Găvăneseu «cel mai în măsură, să povestească 
evenimentele dela 14 Octomvrie 1916, ca unul ce a fost Satul de 
Stat Major, pe atunci». Generalul Găvănescu? autorul falșului 
asupra acestui eveniment dela, Jiu, în tovărăşia aitor doi ca- 
marazi Generalul! Dumitrescu (Turcu) şi Generalul Deioianu, 
era în măsură să dea înapoi în faţa faptei săvârşită odată ? Este locul să împrumutăm aci o apreciere a Generalului Gal- 
lieni asupra aceloraşi procedee. «Dacă preoții oficiind în jurul lor, au făcut puţin lucru pentru a produce acest miracol, (victo- _ria dela Jiu d. e.) ei au fost deasemenea Prompți ca oameni de „Speţa lor a şti să exploateze ocazii şi a face să ia naştere le- : gendaz.



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 333 

La aceasta să adaugă şi o mărturisire care va pune capăt 
şi legendei aceştia; este scrisoarea, din 27 Iulie 1927 a genera-.- 
lului Culcer, fost comandant al Armatei I-a după care a venit 
generalul Dragalina: 

«În ce priveşte pe generalul Dragalina, eu am perdut cu. 
dânsul tot contactul după întrevederea de la Craiova când i-am 
dat instrucţiuni de felul cum credeam că trebuie condusă în- 
toarcerea ofensivă şi adaug acum că drept răspuns, mi-a făcut 
un compliment până, la pământ, spunându-mi: D-le General, 
D-ta m'ai format. In adevăr l-am format, pentrucă l-am cunoscut. 
ca maior la comanda, batalionului de vânători de la Cerna-Vodă. 
Astăzi am credința că generalul Dragalina, sau prietenii săi, au 
căutat să-i formeze o aureolă în jurul succesului de la Jiu, la 
care NU A PARTICIPAT CU NIMIC». Şi totuşi, legendele înte- 
meiate pe minciuni şi falşuri au putut înlocui adevărul şi rea- 
litatea! .). 

Dintr'un exces de admiraţie din partea unor ofițeri din 
anturajul generalului Dragalina, s'au atribuit acestuia, inten- 
țiuni, fapte și declaraţiuni, pe care acest valoros general nu le-a. 
avut și nu le-au îndeplinit. In adevăr sa afirmat ) că sosind 
m 

  

DU 

1) Generalul Dragalina a căzut conducând trupele la victorta de pe Jius:. 
«Generalul Dragalina a căzut în capul trupelor pe care le-a condus la victoria. de ka Jiu»; <Eroina Ecaterina Teodoroiu a luptat la podul de pe Jiu respingând. 
inamicul»; «L. Col. Dejoianu în ziua de 13 Oct. a atacat cu atâta putere în flanc şi spate pe inamic, incât inamicul a părăsit poziţia tunuri, etc., fugind în. 
debandadă>. Iată poveşti cu care sa adăpat poporul, sau creiat şi răsplătit: eroi, când adevărul este cel cunoscut de la faţa locului, şi în care un General, Dragalina a fost rănit prin imprudența sa cu trei zile înainte de luptă şi de victorie; nimeni de la faţa locului nu a auzit că la podul de la Jiu, în ziua de 
14 Oct. sar fi aflat vreo femee luptând; iar L. Col. Dejoianu nu a ştiut alei 
unde era flancul inamic, nici spatele lui şi când s'a dat lupta, în ziua de 14. 
Oet., nu la 13 Oct. trupa lui era ca şi în repaus. 

2) <Un caz de energie în conducerea operaţiunilor, <Âmintiri asupra. |. 
generalului Dragalina» de Colonel Jinga Petre, Revista Infanteriei pe lulie-Au-.. 
gust 1936.



334 GENERAL |. ANASTABIU 

la Horez, postul de comandă a grupului, a constatat că este o 

neprecizare a situaţiei şi o încălcire de comandament. Nici una 

nici alta, Colonelul Mărculescu, şeful de stat major al grupului, 

în mod precis a prezentat situaţia, care era absolut reală, acest 
eonştiincios ofițer nu să mulțumea cu ştirile ce-i venea, mai 
înainte de ale verifica. personal. Era un singur comandament 

“Colonelul Cocoreseu, energic şi ascultat. Nu generalul Dragalina 
a conceput planul luptei de la Jiu în senzul citat de autorul în 
chestie, ci generalul Culcer; vitejie a recomandat Colonelului 
Anastasiu când i-a predat comanda grupului, iar convorbire cu 
alţii prin telefon nu a avut de la orez, căci erau mulţi de faţă 
şi nu au auzit. Că generalul s'a dus a doua zi dis de dimineață 
să vadă situaţia trupelor din defileul Jiului, căci avea credinţa 
că trupele şi şefii lor nu-s la locul lor, este gratuită afirmaţia ce 
se atribuie unui general care spunea limpede ce gândea. i 

Că în drum spre defileu a întâlnit la Vădeni pe colonelul A. 

(iiomoriceanu) cu trupele sale dezorganizate, rănit şi având cu 

el drapelul regimentului, când realitatea este că, în noaptea pre- 

cedentă inamicul luasă prisonier pe acest colonel, teajăr sănătos 

şi cu drapel cu tot. 

___ Că a întâlnit o secţie de artilerie mergând să ocupe o po- 

siţie şi că ofițerul nu avea ordin scris, ci verbal; din această 

causă generalul o opreşte ași îndeplini ordinul şi o hotărăşte 

pentru el ca rezervă (?) la Ms. Lainici. Cine poate crede capabil 

pe un general ca Dragalina, de asemeni greşeli şi amestec în a- 

zibuţii când nu putea să cunoască nici intenţiile, nici scopul 
și nici nevoia celui ce dispusese deplasarea tunurilor, Că gene- 

rarui Dragalina sa dus să vorbească prin telefon cu comau- 

dantul ce trimisese tunurile, telefon aflat la canton, în spatele 
cărui canton, inamicul avea aşezate mitraliere cu care trăgea în
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sosea! E cu putință narațiuni de așa natură, lipsite şi de logică 
și de bun simț? 

Că generalul sa hotărît atunci să treacă prin gloanțe, sub 
protecţia tunului de 53 ! | 

Şi când ne gândim că să scriu asemenea lucruri abea după 
20 de ani de la fapte, ce va fi în scrierile de după 50 de ani 
când nu vor mai fi în viaţă martorii faptelor! 

Cu toată gravitatea situaţiei şi a împrejurărilor în care să 

făcea schimbarea de comandament la Jiu «schimbarea atelajului 
la mijiocul vadului», Cocorescu totuşi a plecat dela grupul Jiu 
îi după amiaza aceleiași zile, lăsând la grup pe şeful de Stat 
Major Colonel Mărculescu Rafael, pe medicul şef ai divisiei Dr. 
Aug. Vasilescu şi pe ceilalţi ofițeri de la comandamentul gru- 
pului, precum şi un ordin verbal care indica linia de retragere 
pentru grupul Jiu, ca fiind ordin al Arinatei. Tot pe baza, orâi- 
nului armatei, să ia grupului două baterii din reg. 21 Art. , Şi se 
trimit la Olt. 

Lucrurile își urmau cursul lor trasat de evenimente şi de 
lipsa noastră de conducere superioară, trebuind a le face acum 
faţă cu proprie iniţiativă, şi cu mijloacele ce erau. Trupele ncas- 
tre, potrivit sistemului devenit principiu tactic, atacurilor ina- 
micului începute obișnuit dimineaţa, le răspundeau cu retragere, 
fără luptă, până seara la ora 6. Astfel în retragerea, lor, frac- 
ţiuni din unităţi umpleau văile şi pădurile sub bubuitul tunului 
dușman, scoborând pantele către Horez unde era postul de co- 
mandă a grupului Jiu. Colonelul Anastasiu împreună er: Colo- 
nelul Paşalega, comandantul artileriei grupului, s'au dus pe pla- 
toul dela nud de deasupra Horezului şi aici înjghebară o linie 
de rezistență cu 2 baterii de câmp şi 2 obuziere ce se retrăgeau 
părăsite de infanterie şi una, de 53, au coronat marginea pla- 
toului cu oameni ce s'au putut în grabă găsi: jandarmi, ordo-
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nanţe, conductori de artilerie, civili, cărora li s'au dat la 2—3 
câte o armă de pe la răniţi, unora s'au dat cartușe şi ordin ca 
din doi în doi să tragă câte un foc de armă şi de tun, dând astfel 
impresia unei posiţii solid organisată şi ocupată de trupe di- 

napoi. In acest mod, s'au putut opri pe inamic în loc, în aceea 
zi şi s'a făcut cu putință adunarea și reorganisarea unităților, 
sub protecția artileriei aceştia dela, Horez care a tras până, seara, 
târziu. Infanteria oprită pe această posiție, a ocupat-o şi a în- 
tărit-o pentru resistenţă provisorie.



BĂTĂLIA DE LA JIU 

Sub numele de bătălia de la Jiu se înţelege toate luptele 
care au avut loc în zilele dela 5/18 Octombrie la 27 Oct. (9 Noem- 
vrie) 1916 între trupele grupului Jiu române şi cele de invazie 
inamice, lupte care ating în ziua de 14/27 Octorabrie maximum. 
de desvoltare şi de succes, dâna armatei noastre victoria, de la 
Jiu, urmată de zilele de 15, 16, 17 şi 18 Oct. în care inamicul 
este împins în desordine pe frontieră, 

Pentru descrierea, operaţiunilor din care a, rezultat bătălia 
de la Jiu din 14 Oct, 1916, este nevoie a da şi situația trupelor 
inamice premergătoare acestei bătălii şi ordinile date de coman- 
damentul superior inamic. Pe frontul grupului Jiu, fusese des- 
tinate să atace următoarele forţe inamice, care au acţionat în 
ziua de 14 Oct. 1916: Divizia XI bavareză, comandată, de gene- 
ralul Von Kneussl, căruia i se ataşase şi trupele Austro-Ungare. 
Acest general își câştigase o reputaţie excelentă în operaţiile 
de pe frontul rusesc şi primise felicitări de la Impăratul Wil- 
helm al Germaniei, telegrama de felicitare a fost găsită în ar- 
hiva grupului Kneussl, capturată în lupta de la 14 Oct.1). Pentru lămurirea împrejurărilor în care grupul Jiu s'a sbă- 
tat, de la primele atacuri date asupra frontierei sectorului său, 
pentru străbaterea, frontierei; pentru a pune în evidență mijloa- 

  

1) Telegrama' împăratului a fost dată în ziua de 13 Oct. şi primită în aceiaşi zi; de bună seamă că scopul ei era să dea Generalului Kneuss] semnul încrederei împăratului pentru noua misiune ce i se încredința și însemnătatea ei, precum şi curaj imperial în executarea ei. 

22
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cele superioare în forţă (efective), calitate şi comandament din 

„partea inamicului față de apărarea noastră, vom da aci disposi- 

ţiile luate de inamic, ordinile de executare date de dânsul şi 

modul precis a acţiunelor desfășurate până la 14 Oct; şi în acea- 

stă zi. Din acest sumar operativ va. reeşi. sforţările făcute de 

grupul Jiu, ca să-şi: menţină posiţiile sale şi sub ce presiune 

puternică a fost silit să cedeze terenul în calea inamicului, pas 

„cu pas, zi după zi, până la 14 Oct., când o schimbare în atitu- 

dimea comandamentului român, a transformat retragerea grupu- 

„lui Jiu într'o strălucită victorie, | 

Mai întâi intențiunile inamicului erau cum însuși le măr- | 

turiseşte: | 

| «După mersul victorios al.Armatei a IX-a din Sibiu prin 
Geistervald până dincolo de Braşov — zice relaţia. oficială ger- 
mană 1) — era firesc acum să se atace pe linia cea mai scurtă 
spre sud în direcţia Bucureşti, precum şi pe la pasul Turnu 
Roșu, în valea: Oltului, separâna astfel întregul teritoriu al Ol- 

„ teniei». Și se plănuise atacul astfel: «pe ţărmul stâng al Du- 
nărei trebuia să înainteze Von Szivo; Grupul von Kiihne în di- 
reclia Tg. Jiu, Grupul “Generalului Kraft von Delmensingen 
atac pe linia R. Vâlcea-Curtea de Arges». 

Grupul înaintat la lui von Kneuss] comandantul Diviziei 
XI bavareze, coprindea următoarele trupe: divizia XI bavareză, 
Divizia 301 Infanterie, Brigada 144 Infanterie, Brigada 21 Ia- 
fanterie, detașamentul Stavinsky de 3 batalioane şi 2 baterii, 
Batalioanele 4 şi 5 de cicliști, Regimentul Artilerie de Câmp 21 
bavarez 2). 

După -recunoaşterile făcute de comandantul grupului prin 

  

1) Broşura ;25 die Kriegsbezichte PR den grossen Hauptkartier, 2) lată că nu aa o brigadă numai, cum afirma Anmata 1 după <Informaa. ţiile sale din prana, (De remarcat Reg. 21 Art, Bavarez va lupta cu Reg, 2
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avioane şi posturile de pe Cornul Zănoagei, se dă următorul or- 
din de operaţie No. 681 din 4/17 Octomvrie 1916: 

D. St. No. 17.X.916 ora 7 seara. 
Divizia de Infanterie bavareză No. 11, Strict Secret. Nu e 

permis să se dea din mâna ofiţerilor, 
1. Divizia va, pătrunde prin suprindere din ţinutul Petro- 

anilor în România. Sunt puse aci sub comandă: Statul major 
a! Diviziei 301, Divizia VI de Cavalerie, brigada de infanterie 
imperială şi regală No. 144, Batalioanele 5 şi 6 de cicliști, ba- 
teriile 4/39, 4/231, bateria de mortiere 7/7 cu statmajorul bata- 
iionului. 

2. Atacul se face între Sigleul Mic (înălţimea 1570, 4 km. 
sare est de Sigleul Mare) şi inclusiv pasul Surduc, Intreprinderi laterale de așteptat peste dealul Arcanului şi Vârful Hondrei 1). 

3. Atacul se dă pe 3 coloane, conform anexei. Celelalte trupe 
neindicate la aceste coloane vor fi hotărîte prin ordin ulterior. 
In caz când Regimentul 3 Infanterie nu soseşte la timp, intră 
Regimentul 22 Infanterie 2), fără batalionul 1, în coloana din mijloc. 

4. Conducerea trupelor Diviziei 301, a Diviziei 6 Cavalerie 
şi a batalioanelor de cicliști, se regulează de Divizia 1l-a de Infanterie Bavareză. 

5. Intenţia de atac: atac de flanc dinspre vest, legat cu “atacul de front. inta de atac: Ajungerea la eșirea pădurei de 
la Dokriţa-Dealul Pleşului şi la şoseaua Pasului Vulcan şi Sur- duc. După toate recunoaşterile de până acum este accesibil un atac de infanterie. Coloana din dreapta, atac asupra Arcanului, Atacul dealului cu cota 1570 dealungul spatelor înălțimii, în di- recția sud-estică, după aceia în direcția sudică şi nord-estică. 

  

1) Prin urmare inamicul se aştepta la un atac diaspre Baia de Aramă (Dejoianu) şi Hua măsuri de opunere. ” 2) Al cărui comandant onorific esa, ca şi la al 22-lea de Dabovipa, Prințul Vilhelm de Hohenzollern, ' fratele regelx nostru Ferdinand,
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Atac asupra cotei 1794 spre sud şi desfășurarea către est. Ata-. 

cui către 1733 şi desfăşurarea către Pasul Vulcan şi lovitura în 

interiorul Pasului Surduc. Coloana din stânga, înaintare către: 

Vârtul Hondra. 

6. Potrivit intenţiunei de atac şi a rezultatelor recunoaşte- 
rilor, trebue să se înceapă cu recunoașterea, de către fiecare co-. 
loană şi să se facă toate pregătirile pentru focul de artilerie şi 
pentru înaintare. Pentru aceasta soseşte personalul de recu- 
moaștere cel destinat trupelor bavareze pentru coloana din 
dreapta, la 18 în Zilyvajdevulcan (Vulcan) şi acol primeşte ins- 
trucții mai amănunțite de la divizia de infanterie. Asupra, ce-- 
luilalt personal de informaţiuni dispune Brigada 2i de Infan- 

„terie Bavareză, în afară de jumătatea personalului de informa- 
ţiuni a Batalionului II şi III din Reg. 22 ge care va dispune Re: 
gim. 15 de Infanterie. Personalul de informaţii a! coloanei călă-. 
reţe şi mitralierelor, îl dă Divizia VI Cavalerie care îl pune în 
marș spre Petroşani cât mai repede. Peste tot şi în prima linie, 
informaţiile se culeg de trupele germane şi imediat 1). Se re- 
comandă pe cât este posibil să se aşeze în capul coloanelor, trupe. 
austro-ungare. In special se va informa coloana din dreapta și 
mijlocie întru cât drumul prin Pasul Vulcanului este accesibil 
pentru trăsuri. 

7. Rog să se ia numai de cât toate măsurile pentru înles- 
nirea comunicărilor de ordine, rapoarte şi a ştirilor fiind greu- 
tăţi în munţi, în deosebi fiind nevoe a se raporta executarea 
atacului. Coloanelor Busse şi Schultz li se dau câte 2 grupe de 
semnalizare. Plotonul dublu de telefon îl pune conductul ia. 
coloana Schulz. In celelalte imediat se cere de 1a coloana, Busse 
și a lui Schulz. 

3. Coloana 3 raportează necontenit rezultatul recunoaşteri- 
lor şi înaintează cel mai târziu până la 20 seara, în formă ae 

  

1) Iată 'ce însemnătate da tinamicul recunoaşterilor şi ce personal spe-- 
dial avea. . „i |
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schiță, planul de atac, inclusiv poziţiile artileriei, cu sau fără, 
Regimentul 13 Infanterie. Coloana Schmiăt mai are şi însărci- 
narea ca, cu o parte din trupe să înainteze către pasul Vulcan. 
Atrag atenţia asupra aşezărei tunurilor de munte cât posibil 
mai înainte, aşa, ca să poată, însoţi imediat trupele care atacă. 

9. Pentru conducerea în România, pe teritoriul român, se 
mai atașează încă personal de gardă, finanţe şi jandarmi. 

10. In caz de atac din partea inamicului, detaşamentele de 
apărare rămân aceleaşi de până acum, conducerea apărărei re- 
vine Divisiei 301 Infanterie. Amândouă batalionele de cicliști, 
în rezervă. Artileria, detaşată coloanei Colonel Stavinsky pen- 
tru atacul Brigadei 21 Infanterie. 

Von Kneussi 

Ordin s'a dat: Diviziei 11 bavareze, Diviziei 301 Inf. Bri- 
gadei 21 Inf., Detaşamentului Stavinsky, Batalionul 4 Cielişti, 
Batalionului 5 Ciclişti, Regimentului de artilerie de câmp 
bavarez de rezervă. 

Organizarea, coloanelor. 

Coloana din dreapta Von Busse: Bateria 3 din Regimentul 
21 Artilerie, Divizia 301, Detaşamentul statmajor Brigadei 144 
Infanterie. Sector de atac: de la dealul Arcanului inclusiv, până 
la șoseaua ce duce spre sud de Vulcan. Trupe: Regimentul 3 
înfant. bavarez, Regim. 22 Inf. bavarez, trupele Colonelului 
Schmidt, trupele colonelului Leoley până la batalionul 2/1 în- 
ciusiv. Statmajor bateria mortiere 2/7, bateria raortiere 1/1, a- 
buziere austriace 15 cm. 65, 5 obuziere de 8, un tun de munte de 
12, trei tunuri de munte 25, 

Coloana mijlocie Schulz: Brigada 21 Infanterie bavareză 
sector până la inclusiv pasul Surduc. Trupe: Regimentul 13 Li- 
fanterie bavarez, Patal. IV/418 Inf., Batal. 4 şi 5 cicliști, Deta- 
amentul mitraliere No. 4 al Diviziei 6 Cavalerie, Regim. 21 Ar.
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tilerie de câmp fără bateria II-a, 5 tunuri munte de 9, 5 obu- 
ziere de câmp de 3, 6 obuziere de câmp 4/231, detașamentul e. 
călăreţi art. de câmp. II. 

Coloana din stânga, Stavinsky: Detașamentul Colonel Sta- 
vinsky (trupele sale şi la nevoe va cere artilerie coloanei din 
nrijtoc). Sector până în limita stângă a grupului Kneussl. 

Rezumatul vag al informaţiilor obţinute: 

Zillyvej de Vulcan. 19.X.1916. Extras de informaţii qela, 
19X:: | 

1. O poziţie de câmp vizibilă (?) nu se poate recunoaşte ni- 
căieri (?). Aproape peste tot tranșee (?). Pe așa numitul 
Schanzberg sunt dispuse aceste tranşee în formă de punct de 
sprijin (??). Pe Prislop două linii ce se află una în faţa, celei- 
lalte, aci se poate recunoaşte oameni isolaţi (?). Pe înălțimile 
1472, 1643, 1628, numai tranșee izolate, nici o mișcare (?). 
Siraja pare a fi ocupată numai de forțe slabe. Impresia gene- 
rală: peste tot numai o parte slabă, nici o linie inimică ocupată. 
bine, nici un obstacol (?). 

2. Posibilităţi de atac. a) pentru atac contra Schanzber- 
gului să meargă o linie de atac cam de 3 companii pe la Sigleul 
Mie, iar lovitura, să se dea deodată cam cu 2 companii la cota 
1794. b) După punerea stăpânirei pe Prislop se trece de la înăl- 
timea, fără pădure, aceia de la 1742 în direcţia sud-est, cam cu 
o companie și câteva, mitraliere, după aceia atac frontal asupra 
Sirajei cu 34 companii. c) Indărătul cotei 1749 fiind acoperit 
se pot organiza trupele destinate atacului. 

3. Atacul pare (?) a nu fi greu cu atât mai grea esta cheg- 
tia hranei și a munițiilor. In această privință voi da mâne ordine 
speciale, 

Vogt p. m. 

Pe temeiul ordinului de atac, Brigada Schulz în ziua de 
19/X/1916 aă: 

Ordin de atac (harta 1/75000).
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1. Insărcinarea, brigadei este mai întâi pregătirea atacului 
părţei de munte între pasul Surduc şi Vulcan, precum şi pe am- 
bele laturi ale pasului Surduc. 

2. Se formează 3 grupe de atac: Grupa de atac Drăgoiu 
(muntele), grupa de atac Cândetul (muntele), grupa ae atac 
Surduc. Alcătuirea fiecărei coloane urmează. 

3.Limita dreaptă pentru grupul de atac Drăgoiu este Valea 
Merişor, cea stângă este Valea Ungurului şi prelungirea ei pe 
şea între vârful Drăgoiu 1692 şi Murgile 1621. Limita din stânga 
a grupei de atac asupra Cândetului este spatele 912 Cândetul in- 
clusiv 1311. Limita din stânga pentru grupa de atac Surduc este 
pârâul Ciau, pârâul Isvorul, pe la est de cota 770, Vârtul O- 
grinu! 1108. 

4. Comandantul artileriei Brupează artileria sa astfel ca 
grupa Măgura să bată poziţiile inimice de la Ogrinul şi să poată 
pregăti atacul grupei Surduc şi Cândet; mai încolo o altă grupă 
de artilerie din sectorul sud de Silykorojesd să poată pregăti 
atacul spre Drăgoiu. 

Bateria de munte 5/9 este a se pune sub comanda, grupărei 
de atac Drăgoiu, totuși comandantului artileriei îi incumbă aie- 
gerea locului şi adunarea. Dispozitivul artileriei se va raporta, 
imediat, - | 

5. Aruncătoarele de mine, Compania II organizează aruncă- 
toarele de mine aşa ca să poată sprijini atacul pe întăririle şo- 
selei Surducului, Aceste aruncătoare de mine vor fi sub ordinele 
şirupei de atac de la Surduc. Echipele de lucrători se pun sub 
comanda batal. 4 şi 5 de ciclişti. Aruncătorii de mine uşoare 
sunt așezați în partea de nord a Vârfului Cândet ca să recunoa- 
scă cele trei mitraliere cu care se trage de pe Vârful! Cândet. Ani- 
malele pentru urcat şi punerea, în poziţie a aruncătoarelor de 
mine uşoare şi muniţiunea lor, le regulează Batal. IV/18 regal 
ungar, pe drumul de la Iskroni Alsobarbatian cota, 1159.
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6. Infanteria de atac îşi ia tot echipamentul până la, po- 
ziţia de ata. Deoarece drumurile sunt foarte rele, va trebui să 
se suie încet şi cu multe repauze. Echipamentul pentru atac: 
manta şi foae de cort, sac de merinde și vase de fier, conserve, 
pâine, gamela plină, cartuşierele pline cu muniţiuni, 3 granate 
cum şi pistoale de luminat cu muniţiunile necesare. 

7. Postul de dat ordine: Schulz şi comandantul artileriei pe 
787 nord de Zsilykorojea. Staţiunile de telefon sunt aşezate la 
furca drumuri 556 spre sud de Livezeni în apropiere de Esteal- 
barbatyan şi la biserica 610 îa ieşirea estică de la Zsiliyvajdej- 
vulkan; staţiunea de telefon înaintată în apropiere de cota 1159 
spre nord de Cândetul cu material de a întinde şi mai departe 
pe vârful. Cândetul. Staţiunea de semnale cu lumină la, sediul 
brigadei şi la cota 1159 spre nord de Cândet. Agenţii de legă- 
tură de la staţiunea, telefonului 610 spre est de Zsilyvajdejvul- 
kan, cota, 1324 Drăgoiul, cota, 1447 precum şi staţiunea de tele- 
fon Estealbarbatyan cota, 1159, se vor instala îndată ce se vor 
destina trupele pentru atac. Batalionul 5 de biciclişti are servi- 
ciul a anunţa bicieliştii de la stația de telefon 558 şi piciorul 
înălţimei 727. Semnat Schulz. 

Comandantul Artileriei Centrului Busse, Comandantul Di- 
viziei 301. Ordinul artileriei No. 1: 

Î. Detaşamentul Stavinsky a ocupat eri spatele înălțimei 
901 Ogrinul şi Stoeniţei, pe care le menţine puternic. 

2. Pentru atacul de mâne observatorul din noaptea, 22/23 
Octombrie 1916 pe poziţia de observare. 

3. Indată ce se crapă de ziuă începe tragerea, bateriei 7 şi 
8 bavareze e câmp 21 şi bateria Morzer 7/7; durata, tragerei 
o oră. 

Celelalte baterii examinează în acest timp cu câteva proec- 
tile fără a împiedica tragerea, influenţa zilei, toate bateriile a- 
nunţă începutul şi sfârşitul tragerei respective examinând înăl- 
ţătoru! zilei.
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4. Ordinul pentru începerea tragerei de efect se dă de co- | 
mandantul artileriei de pe poziţia de luptă Reduta. 

i. Mersul la atac al infanteriei priveşte ordinul de atac al 
brigadei Berger; iar cel al atacului Grupei Leokej ordinul cen- 
trului de la 21/X/916 ora 7. Asupra acestui ordin trebue să fie 
instruiți exact toți observatorii. Se va ataca, Schanzenberg la 
vest de Prislop și în acelaş timp şi Prislop şi anuze infanteria 
ca să nu ia drumul lung, merge de pe poziţiile ei direct către ini- 
mic conform ordinului diviziei, îndată ce începe focul artileriei. 

6. Cum va decurge tragerea de efect: 1/2, 1/1 Schanzenberg,; 
vest Prislop, 1. ploton 5/8 Prislop — 15 cm. bateria Prislop, 1 
ploton 3/25 Prislop-1 ploton 5/8 1472 Piscul Rusesc, pentru îm- 
pedicarea focului de flanc contra coloanelor de atac către Pris- 
lop. Celelalte baterii tac. Timpul de introducere al unei baterii 
(3/21 contra înălțimei spre nord de Pasul Vulcan). Ş. ordinul 
artileriei 21/X. Cifra 11 (se va ordona, deosebit). Focul se va în- 
cepe încet şi se va, înteţi cu cât infanteria se apropie de linia de 
bătae. După curma se va ocupa una, sau alta din poziţiuni mai iute, 
se întorc bateriile fără nici o înştiinţare, îndreptând focul lor 
spre cealaltă înălțirae. In ceeace priveşte mersul atacului, înaîn- 
tarea infanteriei nu poate fi urmărită, de cât observându-se ne- 
contenit semnalele de lumină de către observatorii de ajutor 
proprii, distribuiţi; (însemnătatea semnalelor de luraine să se 
arate în scris posturilor de observaţie). 

7. După ocuparea Schanzbergului şi Prislopului, continuă 
frxul 3/25, 5/8, 65 şi imediat atacul se apropie, batal. II1/21 ia 
această, poziție de la vest spre est şi apoi înainte până la ocu- 
parea Strajei. (Vezi ordinul centrului din 21/X/art.3) 1/1 începe 
la timp nu prea de vreme, cu ambele plotoane, tragerea, la asalt 
la Straja. 

8. După ocuparea Strajei deschiderea focului batal. 7/21 
pentru prepararea atacului de la Straja în direcţia cotei 1539
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întreţinând focul corespunzător progresului atacului de la vest 

spre est (ord. centrului 7 ore dim. cifra 3) şi numai după ocu- 

parea. cotei 1539 se porneşte de aci la atacul asupra pasului Vul- 

can. Plotonul estic 7/7 începe la timp, însă nu prea, de vreme, cu 

tragerea de atac, asupra, poziţiei de la pasul Vulcan, trebue însă 

ca necontenit să rezerve muniții pentru eventuale contra atacuri 

de la Pasul Vulcan; acelaș lucru se recomandă, și pentru ba- 

teria 7/21. | 

9. Focul care este hotărît asupra şoselelor din spatele ina- 

micului, nu se va deschide de cât după asaltarea liniilor dinainte 

şi când se va înştiința sigur că sunt acolo coloane inimice. 

10. Aducerea munițiilor irebue s'o reguleze însuşi coman- 

dantul bateriei corespunzător situaţiei şi instrucţiilor date, cu 

observaţie că pentru schimbarea poziţiei înainte, trebue să se 

aibă muniţia suficientă, în primul rând pentru tunurile de munte 

şi obuziere. 

11. După reuşirea atacului, mai întâi schimbarea poziţiei 

bateriei 7—8/21 după aceia 3/21, urmează, conform ordinului, 

după poziţia şi starea drumurilor 5/8, după aceia 65 şi pe urmă 

mortiera. Pentru schimbarea. poziţiei bateriei 3/21 se cer airect 

caii celorlalte baterii şi sunt la dispoziţie şi cele 3 companii de 

lucrători pe dâmbul Coşilor. La fel vor proceda şi celelalte ba- 

terii, după necesitatea, să schimbe poziţia. Caii să se cruţe; pe cât 
e posibil să, se înmulțească, soldaţii. 

12. Toate poziţiile de observare şi de tragere rămân ocu- 

pate până la ordinul de părăsire. | 
13. In cazul unui atac inimic înaintea executării atacului 

nostru, sunt ordinele în vigoare pentru luptă, bateriile consti- 

tuese centrele de oprire (adică trupele în ordinea cum sunt pen- 

tru atac se retrag pe poziţiile bateriilor, pentru rezistență). 

14. Șovăiala se aduce la cunoştinţă. 

Semnat Grof Meraviglia.
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Pe baza ordinului general de atac, comandantul Brigadei 
144 imperiale şi regale de infanterie dă şi el ordinul următor de 
atac: (Colonel Schmiaăt, comandt. Reg. Inf. Batalionul 12 Vână- 
tori, Batal. V/69, Batal. III din Reg. 3). 

1. Atacul se va, face la 23 corent. 
2. Trebue să se reguleze la 21 corent: batalionul 1 Reg. 22 

Inf. şi batal. III Reg. 3 Inf,, în poziţie la Sigleul Mic şi cota 1519. 
Batal. II şi III din Reg. 22 Inf., Batal. 12 Vânători şi Batal. 5 
din 69 în poziţie la Cornul Zănoagei. Batal. 1 din Reg. 22 Inf. 
ia înţelegere cu Colonelul Schmidt ca să schimbe trupele care 
se află în prima linie ale Batal. III Let, şi 12 Vânători, prin pos- 
turi slabe în așa fel ca acestea să poată la 22/X ora 1 după 
prânz, pleca de pe înălțime. După plecarea Batalionului 12 Vâ- 
nători la 22/X, detașamentul bat. V/69 ocupă poziția cu forţe. 
slabe. 

3. Atacul se face către Schanzenberg cam 214 km. de înăl- 
țime, odată şi spre sud de Zănoaga, şi Prislop. Inceputul şi du- 
rata, preparaţiunei de artilerie depinde de lumină (ceaţă) şi se 
face cunoscut telefonic. Se atacă: 

a) Schanzenberg, de Batalionul 1 in Reg. 22 Inf.; 
b) Inălţimea Prislop de Batalion. II şi III din Reg. 22 Inf. 

rezervă: Batal. 12 Vânători Cornu Zănăoaga, rezerva brigadei; 
rezerva, diviziei batal. III Reg. 3 Inf., pe înălțimea, 1519. Grupa 
de atac trebue să fie gata la ora 6 dim. Inceputul atacului se va 
face cunoscut trupelor şi se va ordona de comandantul brigadei, 
După luarea Schanzenbergului, batal. V/69 ia măsuri de sigu- 
ranță spre sud, așteptând acolo. Batal. III din Reg. 3 Inf. se 
unește cu acesta la înaintare. Batal. 1 din Reg. 22 Infanterie, 
după ocuparea înălțimei se adună şi urmează, mişcarea, ca re- 
zervă a diviziei, Regimentul 22 Infanterie (batal. II şi III) după 
ocuparea Prislopului se grupează, pentru atacul Piscului Rusesc 
şi Strajei, asigurându-și flancul spre sud şi sud-est. Pentru
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atacul spre sud Batal. III din Reg. Inf. şi Batal. 12 Vânători 

vor primi ordine de la comandantul brigadei. 

4. Comandamentul brigadei se află în noaptea de 23 pe po- 

ziţia de luptă la Cornurile Zănoagei. 

Fiecare corp de trupă trimite acolo în ziua de 23/X ora 6 

dim. agenţi de legătură. De la Cornul Zănoagei comandamentul 

brigadei trece la cota, 1519. De la Cornul Zănoagei spre Sigleul 
Mic se regulează de brigadă legătura prin semnale luminoase. 

“Trupele de atac regulează ca la luarea dispoziţiunilor de atac, 

legăturile telefonice să fie stabilite până, la companie. 

5. In deosebi se atrage atenţia infanteriei să atace imediat 

ce vede că din cauza focului artileriei inamicul a părăsit poziţia; 

nu trebue să. se aștepte în acest caz rezultatul efectului focului. 
Este mare nevoe ca din prima zi să se facă cât mai mult pro- 

„gres; ce nu s'a putut face în prima zi, este mai greu de făcut a 
doua, zi. | 

6. Indoiala să se comunice. 

7. Alte ordine vor urma. 

Semnat: Berger. 

Potrivit dispoziţiunilor din ordinele de-mai sus, comanda- 
mentele în subordine au înaintat planul de atac, astfel Brigada 
144 înaintează Diviziei 201 raportul cu No. 386 în coprinsul 
următor: 

Se alătură: 

a) Rezultatele recunoaşterei Regimentului 22 de Infante- 
rie. b) Planul de desfăşurarea atacului (ordinul de operaţie vă- 
zut); e) Legăturile de telefon; d) Rezultatele recunoaşterei 
punct 9 a ordinului de mai sus. 

Pentru repararea drumului 680 Cornilor la 1794 lucrează, 
deja un detașament de lucrători. Trupele destinate pentru atac 
vor fi gata la 22 corent, pregătite cu echipamentul ordonat, în 
FelsGbarbatian şi chiar la 22 să facă urcarea pe munte.
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La punctul 6 din ordin, comandantul brigadei caută să 
aducă cât mai multe muniții şi hrană cu ei. Dacă brigada. poate 
prin mijloacele sale proprii să corespundă acestor cerinţe se 
va putea raporta numai la 21 curent. Pe Cornurile se organi- 
zează un post de ajutor al brigadei. Referitor ia cele de la pune- 
tul 8 din ordin se va mai consulta în amănunt cu comandantul 
infanteriei. Inaintarea, infanteriei de unde se găseşte până la. 
inamic va dura, o oră. Planul de atac să se înfeleagă, numai în 
general. Situaţia generală va face desigur necesară, dislocarea. 
In general trebue întâi luat Schanzenbergul împreună cu Pris-- 
lop, deci trebue concentrat mai întâi asupra acestor înălțimi un 
foc de artilerie și după aceia întinderea focului şi a atacului că- 
tre Straja şi înconijurarea spatelor înălțimilor ce duce spre sud, 

La 21 Qetombrie 1916 ora 7 dim, detașamentul von Busse. 
"dă următorul ordin: a 

1. Atacul contra Prislopului-Pasul Vulcan va avea loc la 
23/X dimineaţa. 

„2. Pentru acest scop infanteria va ocupa poziţiile de plecare. 
ia 22/X seara. Toată artileria, (inclusiv UI/21) trebue să se gă- 
sească cel mai târziu la 23 Octombrie ora 6 dim. pe poziţii. 

3. De îndată ce condiţiile de vedere vor permite se va dag- chide focul în dimineaţa de 23 Octombrie. Pentru această tra- gere se hotărăşte o oră. Inceperea, şi terminarea, focului de arti-. lerie vor fi comunicate la, timp de către comandantul artileriei, subîmpărțirilor. La cererea infanteriei artileria se va, apropia cât de mult. Focul artileriei va îi concentrat la început asupra pozițiilor inamice în regiunea Prislop şi pe măsură ce infanteria, înaintează se vor bate zone treptat spre est. Concentrarea, de fo- curi şi foc de salvă puternice şi scurte asupra, punctelor de atac, De îndată ce infanteria a observat că artileria a pregătit destul poziţia pentru a o lua cu asalt, infanteria va da semnalele lumi-. moase zoșii pentru ca, artileria să-și înceteze tragerea. 
"4. Grupa Berger compusă din statmajorul Brigadei 144 In..
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fanterie, Regimentul 22 Infanterie bavarez, Batai, il din Regim. 
3 Infanterie bavarez, Batal. 12 Vânători şi batal. V/69 atacă pe 
inamic cu vigoare de la vest, cu Regimentul 22 bavarez în 
frunte şi-l împinge spre pasul Vulcan. 

5. Grupa Schmidt va merge în formaţia ordonată peste 
Arcanul. Batalionul Vânători intră sub ordinele sale, 

5. De îndată ce Straja este luată, Colonelul Berger împinge 
tatalionul III din Regimentul 3 Infanterie. bavarez de la cota 
1519, la nord spre Sigleu la dispoziția diviziei, având ca direcţie 
de mişcare peste Muncel-Dobriţa, iar batalionul 12 Vânători 
peste Prislop spre Leşul. Batalionului III din Regimentul 3 In- 
fanterie şi batalionul V/69 se ataşează bateria 1/12 de munte, 
iar Batalionului 12 Vânători, bateria 3/25 de munte. Batalionul 1 
din Regimentul 22 Infanterie, se va pune la dispoziţia, diviziei şi 
îşi va regula direcţia de mişcare astfel ca să poată urma, fie Re- 
gimentul 22 Iafanterie peste Straja, fie Batalionul 12 peste Cul- 
mea Leşului. Se va regula și asigura repedea transmitere a or- 
dinelor de la brigadă 1a aceste batalioane. | 

7. Detaşamentele care înaintează spre Dobriţa şi Leşul vor trebui cu orice preţ să meargă asupra acestui obiectiv înfrân. gând orice rezistență li sar opune. Ele vor trebui să asigure poziţiile până Ia sud de localitatea Dobriţa şi de Leşul, ținân- du-se în mod absolut în contact şi strânsă legătură între ele). Ordine de detaliu se vor da de Colonelul Berger. 
8. Grupa, Levicy atacă cu batal. IV/1 dealul Mutu şi Stra- ja, cu batal, IIA pasul Vulcan de la nord spre suâ, în acelag timp dispre vest atacâna Regimentul 22 Bavarez, In caz că inamicul a evacuat mai din vreme pozițiile, ele vor fi ocupate cât mai repede. Se va înainta după aceia la Buliga. Se reparti. ează 3 aruncătoare de mine uşoare de la compania 11 de arun- cătoare de mine; ele se vor lua de la Vulcan. Locul unde se vor DN 

1) Aci trebuia să atace Lt. Colonel Delolanu şi parcă ştia ce-l așteaptă aci, şi s'a codit să atace,
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plasa se va anunța. Se va ţine strânsă legătură cu detașamentul 
Schulz. | 

9. Așezarea artileriei a fost ordonată deja. Bateria 1 arti- 
lerie de munte din Reg. 12 va susține înaintarea grupei Schmidt 
de pe Sigleul Mic spre Arecanul, după care se va atașa imediat 
Batal. III din Reg. 3 Inf. la trecerea şi înaintarea lui. Reg. 21 
Art. de câmp va așeza cel puţin 2 baterii şi bateria III pe 
Dâmbul Coşilor în poziţie spre a pregăti înaintarea imediată a 
detașamentului prin pasul Vulcan spre sud. Bateriile 5/5, 65 şi 
7/7 vor pune la dispoziţia Bateriei III din Regimentul 21 Art., 
în ziua de 22 Octombrie, toţi oamenii şi caii disponibili pentru 
a ieşi din poziţia de pe Dâmbul Coşilor. Ordine de detaliu le va 
da comandamentul artileriei. 

_10. Brigada 144 Infanterie, va detaşa o secţie de semnali- 
zare pe Cornul Zănoaga. Ea se va pune în legătură prin semnale 
luminoase cu a doua staţiune care va fi instalată pe Reduta. 

„14. Escadronul 3/7 Reg. Cavalerie, rămâne la intrarea 
nord a pasului Vulcan. 

12. Postul de comandă a Diviziei este la, cota 301, iar a co- 
mandantului artileriei, la Reduta, cu începere de la 23/X ora 
6 dim. | 

13. Semnalizarea luminoasă. In ziua atacului începând de 
la ora 10 dim. şi din 2 în 2 ore, trupele din linia întâia fiecare 
grupă de atac și de marş, dau semnale de lumină verde pentru 
înțelegerea reciprocă a țintei atinse. Detaşamentele vecine tre- 
bue să observe. Semnalele roşii însemnează lungirea focului de 
artilerie. Fanion de recunoaștere al infanteriei pentru - divizia 
de infanterie bavareză: galben cu cruce neagră. 

14. Ceagul Armatei este dat, 

semnat: Von Busge.
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Grupul Bneussl D. St. 21.X.916 — 6,30 seara. 

P, R. 101,/1-a 

ORDIN DIVIZIEI, No. 5 

1. Detasamentul Stavinsky a alungat astăzi cu trupele de- 
tașamentului său şi cu batalionul 5 de cicliști, pe inamic după o 
rezistenţă dârjă de pe toate înălțimile 991 Ogrinul şi Stoiniţei 
şi ţine spatele înălțimei bine în mână. 

2. Pentru înaintarea mai departe, linia despărțitoare între 
detașamentele Busse și Schulz pentru recunoaștere și siguranță, 
este aceia ce trece pe la Runcu (harta 1 /:200.000) dealungul pâ- 
râului rână la pichet, după aceia Porceni şi Moşneni. | 

3. Detaşamentul Madersbach se subordonează, Centrului 
Busse, V/71 iar centrului Stavinsky II Lahdsturm al Diviziei 
II de Inf. Bavareză. 

Semnat: Von Kneussl 

Inainte de a descrie acţiunile ce au avut loc pe baza dispo- 
zițiunilor din ordinele arătate mai sus, trebue observat urmă- 
toarele: 

Operațiunile care se desfăşoară asupra Văii Jiului, nu erau 
isolate, ci erau în legătură, cu acele ce aveau loc la Olt și Du- 
nărea, înconjurând astfel Oltenia, spre a o separa de restul tărei. 

Forţele inamice erau cu mult superioare forțelor noastre 
și cu mult mai numeroase de cât se estimau de noi. 

Forţele noastre deveneau cu atât mai slabe față de cele ini- 
mice, cu cât erau împrăștiate, fără legătură, între ele (grupe) :), 
fără un comandament efectiv unic, fără posibilitate de manevră 
combinată între ele și fără posibilitate a se concentra pe un 
punct, pentru a se putea obține superioritatea, pe nici una din 
direcţiile de invazie a inimicului, 

  

l) Şi în Pranţa — spune Gallieni — «pe front o dantelă amenințată. necontenit a fi deşirată în oarecare puncte.
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Se observă metodicitatea ordinelor comandamenteior ini- 

mice, prevederea mijloacelor de atac în cele mai mici detaliuri, 

legăturile între grupe, concursul între ele, tăria fiecărei grupări 

spre a putea ataca sau a se apăra, precizia executărei în timp şi 

spaţiu a fiecărei acţiuni, eşalonarea, acestor acţiuni pe posibili- 

tăţi de executare. Ținerea în curent a trupelor cu mersul ac- 

țiunei prin semnale luminoase sistematic prevăzute şi precis 

executate de inimic pe tot timpul mersului acţiunei. 

Să se compare procedarea de la noi cu aceasta a inimicului 

şi se va deduce inferioritatea în care ne-am găsit până la Mără- 

seşti, când abea ara putut fi puşi şi noi de a lupta în condițiuni: 

mai priincioase. 

Pe baza ordinelor de operaţie date de comandamentul gru- 
pului de divizii Kneussl, acţiunea a decurs în modul următor: 

La 5/18 Octomvrie, inamicul execută, recunoaşteri asupra, 

frontului nostru, bate cu artilerie poziţiile noastre de la Obârşia 

Merișor şi Cândet, bate pasul Vulcan de la Şeaua lui Crai până 

la Buliga, cu artilerie de 105 şi cu un tun greu purtat pe raiurile 

căei ferate pe valea Lupeni-Vulcan. 

La 6/19, un atac se produce spre Cândet dar este respins de 

batalionul Căpitanului Macici aflat între Murgile şi cota 513 

(delileu). Se face o demonstraţie de către inamic spre Dealul 

Ceocanelor, care determină dislocarea într'acolo a unor subim- 

părţiri luate de pe întregul front, alcătuite în detaşament sub 
comanda. Maiorului 'Truşculescu. Acest mijloc evidenția lipsa de 
rezerve, ceia ce împinge la asemenea, greşite, procedee. 

Sectorul din stânga II al Colonelului Anastasiu întreprinde 

o acţiune de patrule împinse până pe pantele nordice a, deaiu- 

rilor de la nordul Văii Jiului românesc (Transilvania) iar ar- 

tileria noastră împiedică așezarea artileriei inamice la, Drăgan 

(răsărit V. Merișoara) şi la Vama Ungurească. (Crochiul No. 2). 

23
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La 7/20 Octomvrie, un nou atac dat la Cândet şi altul dat 

la Obârşia, Merişorului de către un batalion bavarez din Regi- 

mentul 22 Infanterie, este respins de noi cu mari pierderi pen- 

tru inimic; peste 60 de morţi sunt îngropaţi de noi pe loc, în 

atară de alţi numeroși morţi şi răniţi târâţi de inamic în pădu- 

rile cela poalele muntelui. 

În ziua de 8/21 Octomvrie, inimicul atacă, viguros pe 

dreapta Jiului sectorul Coloneluiui Jipa, pe care reuşeşte a-l da . 

îndă-ăt, după o luptă grea, inamicul rămânând stăpân pe Ogri- 

nul şi Stoeniţa, în flancul drept şi chiar înapoia acestui flanc al 

Sectorului II (Colonel Anastasiu) aşa că în chiar această zi ar- 

tileria, inamică instalată pe Ogrin bate în lung frontul Sectorului 

II, cauzând pierderi, însă trupele noastre rămân neclintite pe 

poziţiile lar și încă trimit patrule tari de o companie pe Valea 

Jiului românesc, zădărnicind apropierea artileriei dușmane şi 

a infanteriei sale, de pasul Vulcan. 

In ziua, de 9/22 Octomvrie, atacul inimic se pronunţă pe tot 

frontal nostru, trupele detașamentului Colonel Scărlătescu sunt 

alungate de pe pantele sudice ale munţilor Mutu și Scurtu, prin- 

trun viclent bombardament de artilerie de pe Cornul Zănoagei 

şi Piscul Rusesc, pe care inimicul reuşise a le ocupa înaintea 

Coloneluiu: Scărlătescu. Obuze cu gaze aprinzătoare, dau foc 

ierbei de pe pante, îngrozind trupele cu acest mijloc de luptă 

necunoscut de ele. In acelaş timp atacă şi infanteria inimică de 

pe Valea Braia, unde au loc lupte grele; infanteria noastră din 

acea parte este împrăștiată prin păduri şi văi spre Vai de Ei. 

Sectorul! II (Colonel Anastasiu) se menține pe poziţie, respin- 

gând atacurile inimicului; obuzierile noastre. bat valea, şi comu- 

nicaţiile din lungul ei, împiedicând mișcarea trupelor inimice 

dintr'un sector în celălalt, ceia ce ușurează situaţia Sectorului 

Colonel Jipa. 

In fața situaţiei grele în care se afla acum Sectorul II, în- 

văluit aproape pe aripile sale şi spre a nu i se tăia retragerea,
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primește ordinul a se retrage pe la Pasul Vulcan. Toate măsu- 

rile sunt luate, compania IV de geniu Locotenent Cristescu pre- 

găteşte o poziţie de rezistenţă, ia sud de Buliga, o alta la Poiana 

lui Mihai pe curba de 1040, călare pe drumul Neamţului între 

valea Vai de Ei şi culmea Porcenilor, acoperind drumurile spre 

Schela şi Bumbeşti. 

În dimineaţa de 11/24 Octombrie retragerea se continuă, 

iar seara trupele rămân pe poziţia de la Poiana, lui Mihai şi pla- 

toul de la nord de Runcu Porcenilor, postul de comandă al Sec- 

torului I (Colonel Jipa) la Bumbeşti, al Sectorului II (Colonel 

Anastasiu) la Vama, Veche, al Grupului Jiu la Horez. De Grupul 

Jiu (Cocorescu) ţinea și detașamentul Scărlătescu, care nu mai 

rămăsese decât 2 batalioane sub comanda Lit. Colonelului Homo- 

riceanu, cu postul de comandă în satul Vai de Ei, unde a și fost 

capturat de inimic în noaptea, de 11 Octomvrie, cu trupe cu tot. 

Chiar dacă s'ar repeta descrierea operaţiunilor grupului 

Jiu şi cu acest prilej, totuşi acest lucru este necesar spre a, se 

urma un sistem de continuitate neîntrerupt de alte intercalări 

de acţiuni pe alte fronturi. Cetitorul va elimina cea, ce nefolositor 

să repetă şi va păstra cunoașterei şi judecăţei sale acea ce leagă 

între ele evenimente petrecute în acest colţ, de ţară, unde au fost 

şi dovezi de slăbiciune, dar şi destule acte de curaj, de destoini- 

cie şi de patriotism 1). | 

În ziua, de 13/26 Octombrie dimineața, profitând de liniştea 

relativă de pe front, comandantul Grupului Jiu, însoţit de şeful 

de stat inajor Colonel Mărculescu, de comandantul artileriei Co- 

lonel Paşalega, de Comandatul Regim. 21 Artilerie, a mers 

la Ferma Gârleşteanu, făcând o recunoaştere a terenului cuprins 

1) Chiar străinii apreciază conduita trupelor de la Jiu. Ludendorf spune: 

«La începutul lunei Octomvrie armata a [X-a mai încercase să câştige teren la 

sudul defileului Vulcan şi Surduc. Operaţiunea însă nu reuşise din cauza schim. 

Dărei vremei şi a vigilenfei inamicului; atunci a trebuit ca trupele noastre să 

se retragă până la vârful defileului, Socotind că România nu se va mai aştepta 
la reînoirea unui atac în această trecătoare care ne costase atâtea pierderi»,
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între Preajba, Ezureni, ete. în vederea operaţiunii ofensive a-. 

supra inamicului, de a doua zi. Aci luă contactul cu comandanții 

de unităţi, cărora le comunică aşteptarea ordinului de operaţie 

CROCHIUL No. 3. 

Operaţiunilor la Jiu, în 14/27 Octombrie 1916. 

Sc. 1/150.000. 
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pentru ziua de 14 Octombrie, în vederea cărei li s'a cerut menţi- 

nerea. inamicului pe poziţia care se găseşte Valari-Horez-Sâm- 

botin. Crochiu No. 3. In acest scop, Comandantul Grupului Jiu. 

a dat următorul ordin din Vădeni:
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1, Din Inalt ordin al M. S. Regelui poziţiunile nu se vor 

“părăsi decât atunci când-va rămâne un singur om. 

2. Murind cu toţii pe poziţiile noastre, însemnează că am 

suptat, 
a - 3 , - Și 
3. Subsemnatul va veni pe poziţie cu ultima rezervă pentru 

2 muri împreună cu voi. 

4. Rezistență până la ultima picătură de sânge. 

Comandantul Grupului Jiu 

Colonel (ss). Anastasiu. 

In timpul zilei inamicul nu a stat neactiv, căci a, înpins pe 

“unele locuri patrulele sale până în marginea orașului Tg. Jiu 

şi o familie nemţească, din acea parte a oraşului a ascuns o pa- 

trulă în casă, pe timpul nopţei, fapt pedepsit a doua zi cu moar- 

tea acestor trădători. 

Se dau lupte pe Oit la Robu şi pe Valea Lotrului; lupte în- 

.dârjite deasupra Cânipu-Lunagului, pe Valea Prahovei, lupte la 

„sua de Predeal; pe restul frontului inamicul e pe frontieră şi pe 

unele locuri intrat în interior. 

eziiru operaţiunea de a doua zi la Jiu, s'a avut în vedere 

starea, generală şi a trupelor noastre şi a inamicului. In adevăr, 

inamicul bizuindu-se pe stăpânirea moralului luat asupră-ne, să 

aştepta âin partea noastră ca şi la 14 Oct, când va începe 

artileria sa tragerea, noi pornim retragerea ca şi în celelalte 

zile, fapt ce şi făcuse pe coloana centrală a inamicului să se 

aventureze fără grijă prea înainte. In ce priveşte, o întoarcere 

a noastră asupra inamicului schimba cu totul felui luptei de 

-până acum şi procura o reuşită a acţiunei noastre, care zăpăcea 

pe inamic şi ridica moralul şi încrederea în puterea noastră.
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Astfel, în seara de 13 Octombrie, la postul de comandă se 

întocmeşte ordinul de operaţie, corespunzând nevoei de a sur- 

prinde pe inamic, în coprinsul următor: 

1. Inamicul apasă greu asupra frontului nostru, micşorând 

moralul trupelor noastre; mă hotărăsc să-l atac mâne 14 Oc- 

tombrie, cu toate forţele şi să-l resping spre frontieră, 

2. Pentru aceasta se va ataca inamicul care ocupă poziţiu- 

nea pe dreapta Jiului din malui râului Porceni-Sâmbotin Cartiu. 

și pantele de Sud a Dealului Cazinui până la Vădeni, în modul 

următor: 

a) Detaşamentul Colonel Jippa cu o parte din trupele saie 

și anume: bat. ] din Reg, 58 Inf., cormpaniile 11 şi 12 din Reg. 

13 înf., Comp. 2 a părţei sedentare din Reg. 1 Inf. o baterie din. 

Reg. 21 Art. şi o baterie de 53 sub comanda Lt. Colonel Neagu 

Savel, va menţine poziţia ce ocupă contra, oricărui atac ce ar 

veni din defileu și dinspre Moldeviş-Postaia. Cu cealaltă parte 

a trupelor sale, adică: bat. 1 din Reg. 18 inf., comp. 5, 6, 7 din 

Reg. 26 Inf., cei 280 oameni din Reg. 71 Inf. şi o baterie de 75 

din Reg. 21 Art. sub comanda Lt. Col. Pomponiu va ataca 

flancul stâng al inamicului la Porceni. 

b) Detaşamentul Col. Obogeanu, adică: bat. 3 din Reg. 59 

înf., bai. 3 din Reg. 43 Inf,, bat. 1 şi 2 din Reg. 41 Inf. şi divi- 

zionul 1 din Reg. 21 Ari. va ataca de front între Sâmbotin-Vă-. 

deni. Un batalion (Căpitan Călugăru) din acest detagşament va. 

ataca în flanc inamicul la Vădeni. 

c) Detaşamentul Lt. Colonel Coandă constituit din: bat. 

2 din Reg. 18 Inf., bat. 2 din Reg. 71 Inf,, 2 eomp. din 5 Vână- 

tori, 2 comp. din 41 Inf., o baterie de 75 din Reg. 9 Art. şi una 

baterie de 87 din Reg. 5 Art. va constitui trupa de spărtură a 

frontului inamic, ca, trupă de manevră, care e la Tetila va. 

ataca Sâmbotinul-Arsuri-Pajiştele-Schela.
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4) Detaşamentui Lt. Colonel Dejoianu ce vine de la Cerna 

va ataca, în flanc şi spatele inamicului. 

e) Batalionul Maior Truşeulescu acopere Tg. Jiu şi stânga 

noastră, la nord de Bârseşti (bifurcația drumurilor Tg. Jiu-be- 

stişani-Tg. Jiu-Dobriţa) făcând legătura cu detaşamentul Li. 

Colonel Dejoianu, când va sosi. 

£) Batalionul de Miliţii Gorj (Căpitan Sadoveanu) cu o 

companie în rezervă la, Siseşti, restul la, podul peste Jiu din oraş 

(grădina publică). 

4. Atacul începe la ora 8 dim., precedat de un bombarda- 

ment de o oră a întregei artilerii aflată pe front, afară de aceia 

a tupei de manevră care va deschide focul când va porni la 

atacul Sâmbotinului. 

5. Trupa de manevră intră. în situaţia iniţială la Tetila 

chiar în cursul nopţei, aşa că la ora 2 să fie la Tetila, urmând 

pe marginea pădurei Mare-Sofroceni-Câineni, 'Tetila, 

6. Improspătarea munițiilor, ambulanţe, depozite, locul ce . 

au în prezent. 

7, Pe timpul luptei mă voi găsi la Preajba Mare. în Tg. 

Jiu, ca ofițer de legătură, rămâne Maiorul Mlădinescu, care vu 

sta la, oficiul telefonie Tg. Jiu (Of. P. Pos.) legând trupele şi 

detașamentele cu postul de la Preajba. 

Comand. Grupului Jiu Col. I. Anastasiu 

"Şef de Stat Major 

Lt. Col. Mărculescu 

„__ - Ordinul acesta de operaţie s'a dat ţinându-se seama de cura 

erau deja trupele dispuse pe teren, de mai înainte. | 

Constituirea trupei de manevră se făcea în cursul nopței, 

întrucât în compunerea, ei intrau unităţi ce soseau în timpul 

serei şi nopţei, anunţate că vor sosi (unele au sosit, altele au 

sosit cu întârziere, iar altele nu au mai sosit de loc). 

Bombardamentul artileriei început la ora 7 era ca să dea
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impuls atacurilor infanteriei şi să-i ridice moralul şi să le des- 

chidă “drumul la atac. Atacurile de flancuri erau ca să producă 

zăpăccală inamicului: «se vârâră Românii în goluri şi amenin- 

țau aripile şi flancurile. Fiecare din secţiunile germano-austro- 

ungare care porniseră la atac în direcţia Tg. Jiului-Bumbești, 

le căzură Românii din faţă şi din lături, adesea şi din spate cu 

forţe superioare» 2). 

Ordinul de operaţie s'a trimis trupelor prin ofițerii gru- 

pului, iar cel pentru Detaşamentul Dejoianu, care sosise la Bră- 

diceni, s'a, trimis prin Lt. Colonel Dumitrescu, care se înapoia 

la, Brădiceni. Ordinul şi constituirea trupei de manevră, s'a dat 

Căpitanului Diamandi, de la grup. 

Pe la ora, 10,30 noaptea s'a prezentat Colonelului Mărcu- 

lescu, şef de stat major al Grupului Jiu, un ofiţer trimis dela 

Erădiceni, cu un ordin de operaţie semnat, nu iscălit, Generalul 

Christu, care prescrie Grupului Jiu defensivă pe poziţiile sale, în 

timp ce detașamentul Dejoianu trebuia să atace în flanc şi spate 

pe inamic la, Dobriţa. Colonelui Mărculescu care locuia cu tot 
cartierul grupului la otelul Tioc (Tg. Jiu) a adus acest ordin 

în camera, ocupată de comandantul grupului şi Colonelul Paşa- 

lega, unde desfăcându-se plicul s'a văzut un ordin de operaţie 

prin care se prescria Grupului Jiu să-şi menţină poziţiile sale, 

ca Detașamentul Dejoianu să atace în flanc şi spate pe inamic. 

Comandantul Grupului Jiu a spus ofițerului care a adus ordinul: 

«comunică d-lui general care văd că este semnat, nu iscăleşte, 
că situaţia aci este astfel că nu se poate executa acest ordin». 

Ofiţerul a răspuns că «D. General Christu nu a sosit acolo şi că 
Lt. Colonel Dumitrescu a făcut ordinul acesta». Atunci Coman- 

dantul grupului a dat ordin ofițerului să comunice Colonelului 

  

1) Memoriile Generalisimului Falkenkayn comandantul Armatei a IX-a 
germane descriind raportul Generalului Von Kneussl în «Der Feldzug der 9-e 
Armee gegen die Rumânen und Russen (1916—1917 die Kâmpte und Siege in 
Rumânien).
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Dumitrescu «că este surprins că împreună cu el s'a luat hotă- 

rîrea a se ataca mâne pe inamic de toate părţile, că ordinele au 

fost comunicate irupelor şi că la Grupul Jiu este încă în vi- 

goare principiul: ordine, contra-ordine, sunt dezordine». 

LOPTA DELA 14 OCTOMERIE 19161). 

(Crochiul No. 4). 

Comandantul Artileriei Grupului Jiu, Colonel Paşalega a 

«dat pe baza ordinului Grupului Jiu, următorul orâin artileriei cu 

No. 84 din 13 Octombrie: 

1. Inamicul se află pe poziţie la Porceni-Sâmbotin-Arsuri- 

Cartiu-Stăneşti-Frăţeşti-Dobriţa. | 

2. “Trupele noastre îl vor ataca mâne 14 Oetomvrie înce- 

până la ora 7 a. m. printr'un bombandament al întregei noa- 

stre artilerii. Infanteria va porni la, atac asifel: trupele Co- 

lonelului Jipa şi Obogeanu în sectorul Sâmbotin-Cartiu-Turei- 

neşti nord-vest Vădeni. Maiorul 'Trușculescu în sectorul Stă- 

neşti-Brăteşti (sector nord de Bârseşti). 1. Col. Dejoianu a- 

tacă aripa dreaptă inamică spre Dobriţa, având sub comanda, 

sa şi două baterii artilerie. 

3. Artileria sub comanda Lt. Col. Petroianu va concura, ia 

atac astfel: o baterie de 75 mm. la nord-est de Câineni pentru 

a bate sectorul Porceni-Sâmbotin-Horez. O baterie obuziere 1.20 

mm. între Sofroceni şi Curtişoara, pentru a bate sectorul de la 

Sâmbotin la Cartiu-Arsuri. O baterie de 75 mm. şi una de obu- 

ziere 105 mm. la nord-est de Preajba Mare pentru a bate sec- 

torul Turcineşti-Rugi-nord-vest Vădeni. Bateriile locot. Mihăi- 

lescu şi Locot. Ionescu între Preajba Mică şi Preajba Mare 

pentru a bate sectorul nord-vest de Vădeni-Siseşti. 

1) A se vedea broşura: «O pagină din războiul nostru», «Lupta dela 

Jiu» de Generaul IÎ. Anastasiu, 1936.
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4. Pe timpul luptei mă găsesc la Preajba Mare, la artilerie. 

Pe baza acestui ordin, Comandantul Reg. 21 Artilerie a 

“ dispus artileria sa astfel prin ordinul său No. 41: 

La, ora 7 bateria 2-a, de 75 Locot. Stoenescu şi a 8-a do 129 

Locot. Mateescu, poziţie vest de Preajba Mare, în suprave- 

ghere zona Vădeni-Turcinești; bateria 4-a, de 75 Locot. Schmidt 

poziţie nord-vest de Preajba Mare, obiectiv zona 'Turcineşti- 

Pajiştea-Arsurile. 

La, ora 71) cerul era înnorat, ceaţă deasă şi o ploaie mă- 

runtă, cădea încă de pe la ora 4 dimineaţa. 

Datorii faptului că atacul nostru sa produs dendată pe 

patru direcţiuni, că. atacurile de flancuri au fost o surprindere 

pentru inamic, din cauză că coloanele inamice ce înaintau să 

angajasă pe direcţiuni deosebite ale întregului front şi separate 

între ele prin obstacole, astfel că nu ar fi putut să-şi grupeze 

forţele, sau să-şi constitue o rezervă cu care să facă față și să 

intervină acolo unde pericolul era mai mare, din această cauză 

reuşita, operaţiunilor înclină cu foarte mulţi sorţi de isbândă 

de partea noastră şi trebuia să se înfăptuiască. Rămânea numai 

ca vigoarea, tuturor, priceperea conducătorilor, să contribue la 

reușita acestei operaţiuni şi să ne aducă, isbânda ce nu a, întâr- 

ziat a veni. 

Acţiunea a fost foarte grea, trupele germane ce le aveam 

în faţă, aparţineau unei reputate divizii a 1l-a bavareză, iar 

conducătorul ei Generalul Kneussl, era — după spusele ofițe- 

rilor prizonieri — un excelent ofițer de câmp. Dacă se mai 

adaugă la, aceasta moralul ridicat al acestor trupe inamice, slă- 

biciunea vremelnică a trupelor noastre încercate ce fusese res- 

pinse în interiorul ţărei, starea alarmantă a populaţiei ce îu- 

gise şi-şi lăsase avutul în mâinile vrăjmașului, se vede că odată 

cu acţiunea, ce se începuse trebue să se salveze şi să se ridice și 

  

1) Jurnalul de operaţie al Grupului Jiu.
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moralul scăzut şi că din lupta ce s'a început să constituia un 

punct de onoare pentru armată și ţară . 

Tuiuror ostașilor care au luptat în zilele de 14, 15 şi 16 

Octombrie la nord de Tg. Jiu, le revine meritul de a fi con- 

tribuit la marea luptă care poate a dat cele mai frumoase re- 

zultate 2e la începutul campaniei noastre până acum. 

14 Octombrie 1916. La aripa dreaptă Lt. Colonelul Pom- 

poniu începe acţiunea ofensivă, în direcţiunea, Porcenii-Sâmbo- 

tin spre Schela, cu detașamentul pentru atacul flancului stâng 

inamic. 

Inamicul ocupă, crestele dealului dintre Porceni-Sâmbotin. 

Văzând că trupele noastre încep atacul, coboară repede spre 

Jiu în forţă de cel puţin un batalion, pentru a ataca în acelaş 

timp. O luptă extrem de înverşunată se începe pe malul drept 

al Jiului, cânâ încă trupele noastre nu trecuseră acest râu și 

sub o pluae de gloanţe se reuşeşte în fine a se trece Jiul şi 

a se respinge inamicul în pădurea după dealul Sâmbotin și 

Porceni. 

După ce trupele noastre se constitue pe malul drept al 

Jiului, pornesc din nou la atac şi după o luptă puternică res- 

ping iarăşi pe inamic, care se retrage în desordine spre Sâmbo- 

tin şi dealui din nordul Sâmbotinului, ocupă satul Porceni-Bir- 

nici rezemându-și flancul drept pe Jiu, iar flancul stâng pe şo- 

seaua Porceni-Birnici-Sâmbotin. 

Pe această, poziţie, sub cerul liber, se bivuachează în noap-: 

tea de 14/15 Octombrie. 

Alcătuirea, trupei de manevră la Tetila -şi conducerea, ei, 

a fost încredințată Căpitanului Diamandi care cu energia, sa şi 

cu inteligenta sa, aruncătură de ochi şi înţelegere asupra situa- 

ţiei de la faţa locului, a avut de resultat spargerea froatului 

inaanic și amenințarea tăierei comunicaţiei inamicului pe sin: 

gura şosea Buliga-Vulcan; aceasta a, determinat punerea sa în 

retragere.
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Trupele Lt. Colonelului Neagu de la aripa dreaptă a de- 

taşamentului, nu au avut actiuni mai importante de cât au 

oprit prin focuri de infanterie şi artilerie de pe poziţiile ce ocu- 

pau, debuşarea forţelor inamice din gura defileului Lainici. 

Detaşamentul Lt. Colonel Coandă, formând massa, de ma- 

nevră, a asigurat în acelaş timp acţiunea detașamentului Lt, 

Colonel Pomponiu spre flancul său stâng. In seara zilei de 14, 

cu o parte din trupe se pune stăpânire pe malul drept al Jiului, 

lângă Sâmbotin, şi pe această poziţie bivuachează și acest de- 

taşament în noaptea de 14/15 Octombrie. 

In timpul acţiunei detașamentului Lt. Colonel Coandă, 

Sublocot. Pătrăşcoiu, din compania T-a Reg. 18 Inf. a înaintat 

până la satul Arsuri şi gonind pe inamic din acest sat, a cap- 

turat 8 tunuri inamice de 105 m/m cu antetrenurile lor şi 2 

trăsuri, 

La centru Detaşamentul Lt. Col. Obogeanu, trupele dis- 

puse pe o linie, pe stânga Jiului, ce ar trece prin ferma Gârle- 

şteanu-Epureni-Vădeni. 

Inamicul a, început în acest sector atacul ia ora 7 a. m. 

respingând prima noastră linie şi punând mâna pe ferma Gâr- 

leşteanu. Contra-atacate energic la ora 9,25 a. m., în flancul 

lor drept de un batalion din Reg. 43 Căpitan Călugăru şi în 

flancul stâng de restul trupelor, la ora 11,50 a. m. inamicul 

învăluit pe ambele flancuri se retrage în dezordine, lăsând 

foarte mulţi morţi și răniţi şi foarte mult material de război. 

Yerma Gârleşteanu este reocupată de trupele noastre. 

Inamicul retrăgându-se în dezordine, s'a dat ordin să, fie 

urmărit fără întrerupere şi cu energie spre Sâmbotin-Arsuri- 

Schela şi prin înălțimile dela vest de Turcineşti, spre a face 

legătura cu Detaşamentul din dreapta al Brig. 21 Mixte. Urmă- 

rirea, a continuat până la ora 5 p. m. când din cauza ploaei 

torențiale, a întunerecului foarte mare, a oboselei extreme a
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trupelor, sau oprit pe poziţiile la noră-vest de Tureineşti, pu- 

nând stăpânire pe Cartiu şi până în Jiu. 

La aripa stângă a detaşamentului Lt. Colonel Trug- 

culescu, a început operaţiunile la ora 9 a. m. în direcţiunea Le- 

leşti-Rasoviţa. 'Trupele noasire luând contact cu inamicul, în- 

cing o luptă puternică lângă Raşoviţa, care rămâne îndoelnică 

până la ora 1,30 p. m. când apare în flancul inamicului detașa- 

mentul Lt. Colonel Dejoianu, în spatele poziţiei ce ocupa. Aripa 

dreaptă a Detaşamentului Lt. Colonel 'Trușculescu reuşeşte să. 

progreseze şi ajunge la nord de Leleşti pe când încă batalionul 

din stânga se găsea în luptă la Raşoviţa. Din cauză, că, legătura. 

între aripa dreaptă şi stângă nu fusese bine menținută, căci 

compania ce îndeplinea, această misiune, o Companie din Regi- 

mentul 18 P. $., fusese dată, peste cap; Batalionul III/Reg. 41 

Inf. ce înaintase spre Leleşti la un moment dat se vede încon- 

jurat şi silit să se retragă cu pierderi. Golul format între tru- 

pele dela dreapta a detașamentului și cele dela aripa stângă, 

au avut ca efect că şi batalionul de la Raşoviţa să se menţină 

cu greu pe poziţie, așa că lupta a continuat toată ziua foarte 

îndoelnică, disciplina trupelor lăsând foarte mult de dorit . 

La venirea nopţii, ordinea se restabileşte, trupele se re- 

formează, 

După rapoartele a însuşi comandantului: 

Detaşamentul Lt. Colonel Dejoianu, în conformitate cu or- 

dinul de operaţie, a pornit de la Brădiceni la ora 6 a. m. în di- 

recţiunea Arcani-Sănătești-Raşoviţa şi Arcani-Sănăteşti Run- 

cu. La ora 6 a. m. se ia contacul cu inamicul pe Sohodolul între 

Arcani şi Răchița. Lupta începe înaintându-se către satul Ra- 

şova, unde inamicul se întărise pe creasta dealului din dreptul 

Răchiţelor spre Raşova . 

Din recunoașterea posiţiei ocupate de inamic se formează 

planul de a ataca frontul şi a cădea în flancul drept şi spatele 
a, 

inamicului şi în spatele Răchiţelor. Atacul frontal al poziției
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ocupate de inamic și preparaţia cu artilerie, a durat până la ora 

2 p. m. când inamicul învăluit de două părţi la Raşova, îl 

capturează aproape în întregime, luându-i 400 prizonieri şi 

10-—12 mitraliere, 

Urraărite mai departe, trupele inamice se retrag în de: 

zordine, iar până seara se ocupă linia dealurilor între Suseni- 

Frâncești-Ursăţei-Raşoviţa, unde trupele noastre se instalează. 

Din acest Detașament, sectorul Maiorului Dumitrescu în- 

cepe acțiunea pe dealul Retezatu la ora 7,30 a. m. asupra pozi- 

ţiunilor ocupate de trupele inamice. Lupta a continuat toată 

ziua cu îndârjire, poziţiile inamice fiind bine apărate, atât ca: 

număr „cât şi ca lucrări de apărare şi accesorii. 

Pierderile serioase avute de noi a făcut ca atacul proectat 

spre Căciulata, să nu mai aibă loc, iar trupele noastre să se 

menţină pe poziţiile unde se întăresc. 

| In noaptea de 14/15 Octombrie, o ploae mare aduce o li- 

niște de ambele părți şi numai un schimb viu de focuri are 

loc între trupele noastre şi cele inamice. 

In tot cursul zilei de 14, o acţiune mică izolată are loc !a 

podui Ge peste Jiu, la nord de orașul Tg. Jiu. 

Yrarțiuni inamice mici, izolate, reuşesc ca, probabil la 

Raşoviţa sau Leleşti-Ursăţei-Polata, să se strecoare pe podul 

şoselei dela nord de Tg. Jiu. Batalionul miliții de Gorj, ce 

apăra acest poa este surprins şi atacat fără veste de aceste 

fracțiuni, ce se desfășurase pe dealul Târgului. cu direcţiunea 

spre oraș. | 

O luptă, se încinge la ora 10 a. m. pe digul Jiului de la pod 

şi dealungul oraşului. Lupta. este susțintă şi de soldaţi rămași 

prin oraş, de 12 Pionieri din garda orașului şi de Comisarul 

FPopiiian şi mai mulţi cercetași sub conducerea, cercetaşului Cos- 

mulescu şi toate aceste trupe luate sub comandă de către Li. 

Col. Mlădinescu.
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Lupta dela podul de peste Jiu, dela Tg. Jiu din ziua de 

14 Octombrie 1916: 

„Subsemnatul Lt. Colonel Al. Mlădinescu în luna Octom- 

brie 1916 serveam la Divizia XI ca ofiţer de stat major cu 

gradul de maior. 

Cu începere dela 9 Octombrie 1916, situaţia luptelor în 

munţii Gorjului pe dreapta Jiului, începuse a ne fi nefavorabilă. 

In seara zilei de 10 Octombrie 1916, am fost trimis de Di- 

vizia XI ca ofițer informator la pasul Buliga, la Brigada 22 

Intantixie, comandată de d-l Colonel Anastasiu Ioan (astăzi ge- 

nera]) pentru a vedea situaţia luptelor și a raporta, cât mai des 

diviziei. - 

In ziua de 11 Octombrie 1916 d-l General Cocorăscu D. 

comandantul Diviziei XI, a lăsat comanda trupelor aflate la 

Jiu, d-lui Colonel Anastasiu I., împreună cu ofiterii de stat ma- 

jor ai Diviziei XI, care am fost puşi la dispoziţiunea d-sale, 

până la venirea serviciului de stat major dela, Divizia 1. 

In ziua de 14. Octombrie 1916, s'au dat lupte în retragere 

până !a, Vădeni, sat alipit la n. de Tg. Jiu. In acea zi am avut 

însărcinarea ca dela oficiul telegrafic din Tg. Jiu, să fac legă- 

tura telefonică între postul de comandă, dela Preajba, trupele 

aflate pe stânga Jiului şi acelea care veneau dinspre Baia de 

Aramă, sub conducerea d-lui Lt. Colonel Dejoianu. 

In ziua de 14 Octombrie 1916, se luase ofensiva din toate 

direcţiunile, est, sud şi vest de trupele noastre. Indeplineam 

acelaş serviciu, comunicând diferite ordine, ştiri şi rapoarte. 
La, dispoziţia mea erau numai 2 călăreţi şi telefonul. 

Până la ora 11, succesul începuse a se desena, 
Din toate părţile se comunicau ştiri favorabile pe care le 

comunicam la postul de comandă dela Preajba, ținând astfel 
în curent pe d-l comandant al Diviziei, de mersul luptei, trans- 
mițând trupelor diferitele ordine ce se da. | 

In oraș nu se găseau decât două plotoane de milițieni, ar-
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maţi cu arme Md. 1879, destinaţi a păzi podul de peste Jiu, 

din marginea, de vest a oraşului, cu care se afla căpitanul de 

rezervă Pompilian, comandantul batalionului de miliții Gorj. 

Pe când mă aflam la oficiul telefonic, la ora 11,30, pri- 

meşc ştirea, dela, Căpitanul Pompilian, că este atacat de 2 com- 

pănii inamice, cu 4 mitraliere, care înaintase din direcţiunea 

Turcineşti pe dreapta, Jiului, peste Dealul Târgului, spre podul. 

Jiului, situat la marginea de vest a orașului Tg. Jiu, atacând 

cu intențiunea de a ocupa, podul şi pătrunde în oraș. Mai ra- 

porta că efectivul de care dispune este de maximum 50 oameni 

armaţi cu arme 19, fiecare cu câte 10 cartușe, iar armele n'au 
baionete, întrebând în acelaş timp ce să facă, faţă de efectivul. 

superior al inamicului, cerând în acelas timp ajutoare. 

Tam ordonat imediat să reziste la pod cu oric= pret și că 
voi veni imediat la faţa locului. Am raportat aceasta şi la. 
Preajba, luând măsuri să se adune la pod toate posturile 
-aflate în oraş la poştă, Primărie, Prefectură, 

Ducându-mă, acolo, am găsit milițienii desfășuraţi pe ma- 

iul stâng al Jiului, în grădina publică a oraşului, iar inamicul 

pe malul opus, având 2 mitraliere chiar la capul podului bă- 

tând în lungul podului și al stradei până în oraş. O parte din 

trupele inamice se încercau a trece Jiul mai jos de poă, pe când 

trupe inamice trecuseră Jiul şi mai jos şi pătrunseseră în oraş. 

Văzând această situaţie dificilă, putână ca inamicul să pă- 

trundă în oraş cu uşurinţă să ocupe şi să distrugă, oficiul te- 

lefonic, care se afla foarte aproape de pod, prin care se făcea 

legătura telefonică cu trupele noastre, între cele dela vest şi 

est de Jiu şi postul de comandă aflat la Preajba şi în acelaș 

timp putând ocupa şi gara, cea dintâi măsură luată a fost că 

am făcut oarecare schimbări în dispunerea oamenilor de pe 
poziţie, ca să putem face față cât mai mult timp atacului 

inamic.
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După aceia am luat măsuri a strâge din oraș orice trupe 

disponibile sar găsi. 

Am adunat în grabă milițienii dela diferite posturi din 

oraş, ordonanţe, răniţi uşor găsiţi prin oraș şi i-am adus la 

pod. Am adunat apoi civili, iar vre-o 3——A cercetași s'au oferit 

de bună voie a lupta. 

Acelora care nu aveau arme, le-am dat dela nişte chesoa- 

ne ale Riegimentului 59 Infanterie găsite prin oraş. 

In aceste grele condițiuni am putut întruni de bine de 

rău câțiva luptători, pentru a face faţă inamicului, care putea 

pătrunde cu uşurinţă în oraş. 

Nu numai că populaţia civilă, cercetași și sergenţi de oraş, 

mulţi din ei care nici nu făcuseră serviciul militar, au luptat 

cu un curaj şi devotament demn de poporul român, dar chiar 

femeile şi fetele nu s'au lăsat mai pre jos. Deşi inamicul bătea 

în lungul podului şi al stradei care duce la pod, multe sau 

oferit benevol a face serviciu. Ele aduceau cartuşe în şoriuri, 

sau în saci, până la linia de luptă, fără a ţine seamă de focul 

inamic. Altele ajutau la pansarea răniților. 

Tabloul luptei era, din cele mai rare. 

” Atâtea categorii de oameni luptau pentru apărarea oraşu- 

lui lor, iar fete tinere, poate chiar fiice ale civililor, îi ajutau, 

aducându-le muniţiuni. Pe faţa tuturora se vedea mulţumirea, 

că pot fi de folos patriei. | 

Personal i-am încurajat stând eu şi pe linia de luptă şi 

trăgând cu arma. 

Cu acești luptători împestriţaţi am putut face faţă 5 ore în- 

cercărilor inamicului de a pătrunde în oraş, iar pe acei care 

pătrunseseră deja, i-am respins peste Jiu. 

După cererea, personală de ajutoare, sosind abea la ora 

17 un număr de 40 soldaţi, foşti dispensaţi dela d-l Colonel 

Obogeanu comandantul Brigadei 22 Infanterie, am luat ofen- 

siva cu o parte din trupe trecând Jiul prin apă şi am respins 

24



310 „GENERAL 1. ANASTASIU 

pe inamic, luându-se în acelaș timp 18 prizonieri şi mai multe 
arme. 

Ar părea că acţiunea, subsemnatului n'ar fi fost de mare 
importanţă, când nici unul din şefii direcţi nu erau la faţa lo- 
cului, neputând aprecia situația dificilă în care sar fi găsit 
trupele, dacă inamicul ar fi ocupat centrala, telefonică, între- 

„ rupând astfel legătura, telefonică cu trupele şi în special cu 
“grupul d-lui Lt. Colonel Dejoianu. 

Ocupând oficiul telefonic, inamicul ar fi putut stânjeni 
foarte mult mersul operaţiunilor din acea zi, căci neputându-se 
comunica diferitele rapoarte şi ordine, nu sar fi putut lua dis- 
pozițiuni pentru continuarea operațiunilor şi în consecinţă nu 
sar fi putut culege fructul victoriei. La acea dată nu exista 
altă legătură telefonică decât acea prin comune, căci nu fusese 
timpul material de a se face instalaţii telefonice speciale. 

Rezistenţa de la podul orașului, organizată cum s'a arătat 
mai sus, se datorește numai subsemnatului, fapt cunoscut de 
d-l General Anastasiu Ioan, actualmente comandant al Briga- 
dei 27 Infanterie”. 

Și s'a găsit un egoist general român, care să conteste 
grupului Jiu victoria sa din 14 şi următoarele zile din Octom- 
vrie 1916, un general care bârfindu-și camarazii şi subalternii, 
atribuindu-și numai lui merite, decretând că toți au făcut rău 
de la Vlădică până la opincă, singur el a, fost cu stea, în frunte! 
Generalul Averescu, de la care au fost și oameni care s'au 
așteptat la ceva învăţăminte din răsboi, principii pe care să le 
lase urmașilor, aşa cum au făcut un Foch, Jofre, Gallieni, Lu- 
dendorff, Falkenhayn, Hindenburg, Brusiloff şi alţii, el lasă 
notițe zilnice pline de venin şi de răutate, tot ce a câştigat din 
răsboi. 

| 
Insă, notițele sale la pag. 144—4145 păcătuese contra ade- 

vărului, căci spune: «In Roman am văzut pe Numa Frumu- 
şanu. Din cele ce mi-a spus el şi din cele ce mi-a spus aseară
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generalul Y asilescu-Paraschiv, fostul comandant al Armatei I-a, 
ani putut în fine să mă lămuresc asupra evenimentelor de la 
7g. Jiu. Marea victorie despre care mi-a vorbit generalul Ber- 
thelot când a venit să mă vadă la Băicoi şi mulțămită cărei 
victorii, zicea el, că sa îmbunătăţit definitiv situaţia în Oltenia, 

A FOST O COLORATĂ BĂŞICĂ DE SĂPUN. Divisia XI ba- 
vareză care să zicea că a fost distrusă acolo, a fost aceia care 
l-a strâns deaproape şi necontenit pe generalul Vasilescu în 

timpul retrugerei din Noemurie. Strategia noastră... (aşa încheie 

d. Mareşal). 

Mai întâi, autorul notițelor va fi desmințit de cetitori 

chiar, căci notițele nu sunt zilnice din timpul răsboiului, ci de 

după răsboi. Al doilea, îl desmint, în chestia Jiului, martorii 

pe care'i invoacă, precum şi faptele. Căci: 

D. Frumușanu declară că nu “i-a spus nimic generalului 

Averescu din care acesta să deducă acea ce afirmă astăzi, 
căci după d. Frumuşanu victoria, de la Jiu — spune d-sa — a 
fost mai mare decât cea de la Mărăşeşti, comparând-o cu îm- 

prejurările şi mijloacele cu care s'a obţinut. 

Pentru generalul Vasilescu Paraschiv, îl gesminte ordinea 

de bătae, pe d. Mareşal, pentru că generalul Vasilescu din Oc- 
tomvrie nu mai era Comandantul armatei 1-a, şi deci nu putea 
şti cu cine s'a luptat în Noemvrie Armata, 1-a în retragerea sa. 

Victoria de la Jiu «o colorată bășică de săpun»? ? Iată cum 
însuşi inamicul îl desminte pe d. Mareșal: 

«Der grosse Krieg in Einzeldorstellungen» «die Befreiung 

Siebenbiirgens und die Schlachten bei Tg. Jiu ete. von Walter 
Fogel, Hauptmann beim Stabe des Oberbefehlehlshabers Oft»: 

«La 14 Oct., românii au început pe întreaga linie contra- 

atacuri cu forţe puternice. Mai, mult de două divisii înaintau 
contra slabelor trupe ale generalului Ritter von Kneussl, se 
vârâră în goluri şi amenințau aripile şi flancurile. Fiecăreia 
din secțiunile germano-austroungare care porniseră la atac în
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direcția Tg. Ji iu- Buanbeşti le căzură românii din faţă şi din: 
lături, adesea și din spate, cu jorțe superioare. Legătura între 
diferitele grupe ce luptau şi aşa destul de greu în munţi, era 
complect ruptă. Intreaga zi de 1] şi 15 răsunau văile şi pă- 
durile iarăşi de sgomot de lupte. Trupele aliate încercaseră 
mai întâi să menţină linia generală Dobriţa-Rugi-Sâmbotin, 
aceasta însă nu reuși, au trebuit să se retragă. In ziua de 16 
la orele 2 positia noastră de la cota 1191, pe ceață deasă a. 
fost atacată prin surprindere de forțe superioare româneşti şi 
luată. La 17 Oct., seara, trupele grupei Kneussl ocupau noua 
lor linie... INSĂ IN CE STARE!» «Trupa a trebuit să cadă la 
atacul puternicelor forțe superioare româneşti mai ales că o: 
ceaţă de nepătruns a venit în ajutorul atacătorilor care înain- 
tau cu călăuze ce ştiau drumurile». «Cu aceste cuvinte zugră- 
vea generalul von Kneussi înaltului comandament SPAREA 
BRAVELOR SALE TRUPE». 

Or grupul Jiu, nu poseda nici pe jumătate efectivul atăcă- 
torilor iar ploaea şi ceața erau la fel nefavorabile şi nouă ro- 
mânilor; de aceia şi d. Frumușanu spune că pentru el victoria, 
de la Jiu este mai mare decât cea de ia Mărăgești. 

Iată şi corespondentul militar a) ziarului englez «Times» 
ce scrie la 25 Cet. 1916: 

«În dimineaţa de 14 Oct., pentru a contrabalansa atacul 
românilor de la est (Olt) gerinamnii încearcă să scoboare pe 
vaiea Jiului în spatele detaşamentului român care apăra eştrea 
de sud a pasului Surduc. Acest atac dădu greş şi gerinanii 
fiind respinşi dincolo de Jiu, se retraseră în desordine spre 
Sâmbotin şi înălțimea situată la nord de această localitate. 
In aceiaș zi românii suferiră un atac mult mai îmndârjit pe 
frontul Turcineşti. La ? dimineaţa germanii începură să sco- 
boare aci în valea Jiului şi după 2 ore 14 ajunseră la rîu. Aci, 
Sau întâlnit cu aripa dreaptă a centrului românesc care con- 
tra-atacână, I-A RESPINS CAUSÂDU-LE PIERDERI CON-
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BIDERABILE IN OAMENI ŞI MATERIAL urmărindu-i până 

la 5 după amiază când o ploae teorenţială şi un întunerie 

beznă opri continuarea, operaţiunilor». lar mai departe ziarul 

închee: «Filipescu ma văzut VIOTORIA de la Jiu!» 

Nu a fost sdrobită divisia XI bavareză la, Jiu, când a, per- 

dut peste 1600 prisonieri, peste 2000 morți şi răniţi, 2 baterii 

de obuziere, complecte, 36 alte tunuri, peste 200 chesoane, peste 

150 trăsuri, bucătării, automobile, întregul material de axrna- 

ment, munițiuni, echipament, telefoane, întreaga arhivă a gru- 

pului de divisii? Iată cum răspund însăşi faptele, celui care 

sfidând sacrificiile luptătorilor de la Jiu, după 20 de ani sfi- 

dează jertfa lor! 

Şi ca încheere, în afară de alte descrieri din timpul răs- 
boiului ale altor reviste de ale duşmanilor, ziarul «Universul» 

a publicat acum câteva săptămâni, acea ce scrie cu data de 

9 Ianuarie 1937 Berlin, ziarul Frankfiirter Zeitung: 

«După victoria asupra armatei I-a, generalul Falkenhayn 

sa găsit în fața armatei a II-a. Odată cu înaintarea sa ivit 
însă şi teama că atacată şi de armata a II-a şi de armata a 
Jil-a, ormata germană ar ţi complect sdrobită. Atacurile Sau 
produs însă pe rând, iar faptul acesta a înlesnit victoria lui 
Falkenhayn». Prin urmare generalisimul nostru, a înlesnit vic- 

toria duşmanului. Iar un Colonel român, repurtează o victorie 
contra dusmanului, acesta, însuşi o mărturiseşte: 

«Luptele din Carpaţi duse prin zăpezi şi gheţuri şi carac- 
«terizate în ce-i priveşte pe Români, printr'un curaj dus până 
«la disperare, au lăsat săptămâni dearândul impresia că toate 
«jertfele Germanilor şi Austriacilor vor fi zadarnice. 

«La sfârşitul bi Octomwrie, la Jiu, românii, au isbutit 
printr'o manevră reușită să obțină o victorie însemnată asupra 
unei. divisii austro-germane, care căuta să treacă munţii Car- 
paţi. Sa dat o luptă pe viaţă şi moarte. Pentru armata ger- 
mană împresurată se părea că nu mai este de cât o singură
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soluţie: capitularea. Ar fi fost o capitulare eroică. Drapelul alb 
a apărut însă de nicăiri». 

Nu a, fost victorie la Jiu? O mărturisesc străinii: 
„Prima bătălie de la T. Jiu din 14 la 30 Oct., a fost una 

din victoriile cele mai frumoase câştigate de români în « două 
parte a contraofensivei inamice”. 

Iată adevărul în locul neadevărului din notițele zilnice a 
celui care batjocoreşte pe toţi luptătorii de sus până jos, ca să 
rămână, singurul viteaz şi biruitor în răsboiul nostru. 

Restabilirea încă a unui adevăr 

Din relaţiunile oficiale ale inamicului ca şi din cele ofi-. 
ciale de la noi, rezultă că Brigada de Cavalerie «Maria Luiza», 
antrenată în retragerea generală şi neurmărită de noi, s'a re- 
tras pe jos, părăsind cai, material, etc. 

Autorul «Calendarului Regina, Maria» (Găvănescul) isto- 
riseşte însă: «în acest timp, în ziua de 15 Octomvrie Divizia de 
Cavalerie dușmană neștiind (?) soarta celorlalte trupe ce lup- 
tau între Tg. Jiu şi munţi (?) încercă a cădea în spatele. 
tzupelor noastre, coborînd munţii (?) şi înaintând spre Do- 
briţa (?). Curând însă (?) atacată de front de un batalion şi 
amenințată. pe flancul său stâng şi în spate de alte trupe ce 
urcau?) munții, a fugit în cea mai mare grabă (!?)>... asta 
tot de isprava victoriosului Dejoianu! Şi Colonelul Găvăne- 
scu, cel care dădea în timpul răsboiului lecţii profesorilor săi, 
este atât de simplu să creadă că o trupă călare aşa. de mare 
(el o face chiar divisie) ar mai fi putut scăpa .dacă în munţi 
fiind atacată de front, de flanc şi spate (adecă înconjurată) 
rai putea fugi! dar pe unde a fugit atunci în cea mai mare: 
grabă? Căci nu este de închipuit că acest calendar purtând 
numele reginei, era destinat copiilor şi doicilor ce-i adorm cu 
poveşti de zmei şi de draci! Neurmărirea, cavaleriei dușmane, 
ca o neexecutare de ordin expres dat Lt, Colonelului Dejoianu, 
a tost raportată, de comandantul Divisiei 1 Colonel Anastasiu,
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verbai Generalului Petala, Comandantul Amatei I-a, la bise- 

rica din Tg. Jiu la 'Te-Deumul făcut pentru victoria de la Jiu 

şi în fața, Lt. Colonel Dejoianu chiar! 

| Şi ca. să vadă Regele că Armata, I (adică Lt. Col. Găvă- 
nescu) era presentă în operaţiuni, mai raporta, şi culmea; min- 
ciunei că: «una din aceste femei a fost grav rănită la podul 
de pe Jiu». «AM» ordonat(?) să i se dea familiei 500 de lei şi 

să fie îngrijită în spital»!? 

Aceasta lăsa, ca să se înţeleagă că, Armata I-a era în 

strânsă legătură cu grupul Jiu, că era, în curent ceas cu ceas 

de mersul luptei, că prin urmare juca rol de conducere a, ope- 

raţiunilor ce se executau în această parte a frontului! | 

Operațiunile sau desfăşurat astfel precum sau :descris 

până aci; ofiţeri şi trupă martorii lor, nu au avut de ce să 

creadă că faptele pot fi falșificate, când ele sunt cunoscute 

şi raportate regulamentar de făptuitori. Totuşi să dau poste- 

rităţei dovezile crimelor ce s'au săvârşit de către o întovără- 

şire de rău făcători care au urmărit în acest răsboi interesele 

Jor, nu ale Patriei 1). 

1) La 15 Oct. 1916 Generalul Cristu pune semnătura sa pe Darea de 
Seamă a luptelor de la Ţiu din ziua de 14 Oct. 1916, semnează el drept coman- 

dant Divisiei I-a, când încă la 14 Oct. seara, Colonel Anastasiu era. comandantul 

divisiei l-a. Pe crochiul alăturat acestei dări de seamă înaintată de divisie, să 

arată că la 13 Oct. detașamentul Lt. Col. Dejoianu «nici nu intrasă în câmpul 

tactic al operaţiunilor grupului Jiu>. În dosar este un ordin cu No. 25 A din 

14 Oct. 1916 al Divisiei l-a care însă nu a fost dat; în el se spune că: 

«Grupul Jiu va susţine acţiunea detaşamentului Dejoianu», ordin care dă să se 

înțeleagă că detaşamentul Dejoianu era cel important şi că Grupul Jiu cel se- 

cundar ; acest lucru este un falş. Iar mai la vale «modul de acţiune al acestor 

forţe se lasă la chibzuința Colonelului Anastasiu, etc.>. Iar mai departe: «Co» 

mandantul (Generalul (Cristu, probabil) se va afla cu detaşamentul Dejoianu până 

(= ora 9, după aceea va trece la Grupul Jiu>. Oz, detaşamentul Dejcianu nu a 

avut nici o acţiune până la ora 9; iar după ora 9, nici un soldat sau ofiţer, nu 

să află în tot grupul Jiu, care să afirme că a văzut în ziua de 14 Oct. 1916 pe 

Generalul Cristu, pe câmpul de luptă, nici la 13, nici la 14 Oct. In dosar se 
mai află o copie de ordin purtând No, 27 din ziua de 14 Ost. care de asemenea 

nu sa dat nimănui la Jiu, deşi figurează în carnetul de ordine a comandatului 

Div. l-a General Cristu !? Apoi, de unde da generalul Cristu ordinile ? Ce
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Consecvent ordinului Marelui Cartier, Generalul Petala 

comandantul armatei I-a dă ordinul No. 3952 din 15 Oct. 1916 

ca confirmare ordinului telefonic comunicat în seara de 14 Cect. 

direct de Marele Cartier, Colonelului Anastasiu: 

«Din ordinul Marelui Cartier General, toate trupele de la 

Cerna şi Jiu constituese Divisia I-a sub comanda Colonelului 

Anastasiu, şef de Stat Major Lt. Col. Dumitrescu :) cu întreg 

statul major al diviziei I-a. Lt. Col. Mărculescu cu Statul Ma- 

jor al divisiei XI-a va porni mâne 16 corent la Piteşti, pentru 

a să pune la disposiţia generalului Cocorescu, Căpitanul Dia- 

mandi se va presinta mâne seară la comandamentul armatei 

I-a Craiova, iar locot. Trincu Atanasie din reg. 41 inf., să mută 

la cartierul divisiei I-a». 

Să credea şi era logic ca la atât să se fi redus răsplătirea 

celor ce au obţinut victoria dela Jiu, întrucât nu era de cât da- 

toria conştiincios împlinită pe acest punct al frontului nostru; 

iar dacă sa socotit că trebuia o distincţie deosebită, atunci 

ea să cuvenea să fie generală și propunerile nu puteau fi fă- 

cute decât de comandantul grupului Jiv, acel ce ordonasă şi 

executasă, acţiunea. «Această bătălie — Marna — este opera 

lui, victoria îi revine de plin drept, pentru că el este care a 

comandot-o» aşa, să exprimă în memorialul său, Foch, despre 

Jofre şi bătălia de la Marna. «Dacă este nevoe să fie un erou 

în victoria de la 14 Oct. 1976 de la Jiu, acesta este generalul 

numere sunt acestea : 24, 25, 25 A, 27, ete.? Căci pe cât se vede şi să constată, 

ordinile de aperaţii ale divisiei I-a aveau la 19 Oct. 1916 No. 3474, din ce 

registru deci da el aceste numere ? 

1) Lt. Col. Dumitrescu ştiindu-se în vină față de Col. Anastasiu pentru 

atitudinea sa din seara de 13 Oct, de la Poşta din Târgul Jiu, când a fost ne- 
cuviincios față de Lt. (Col. Mărculescu şeful de Stat Major al divisiei Xl-a 

(Grupul Jiu), a cerut a fi schimbat de la divisia I-a, lucru ce Lt. Col Găvănescu 

şeful de Stat Major al armatei I a şi comunicat telefonic Col. Anastasiu că : 

«il ia căci ştie că nu e agreat acolo». Astfel că a fost mutat la Corpul I spre a 

putea unelti şi excroca în voe şi mai departe contra demnităței, drepturilor şi 

meritelor camarazilor care au avut victoria de la Jiu.
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Anastasiu căruia se datorește victoria» spune generalul Măr- 

culescu R., șeful de Stat Major al diviziei XI-a şi a grupului 

Jiu în ziua bătăliei. | 
«Pentru continuarea succesului operaţiunilor şi spre a fi 

o unică direcţie de conducere rog a dispune ca colonelul Anas- 

tasiu sub conducerea căruia s'a obținut, să fie numit coman- 

dant al diviziei I-a», spune în raportul săw către Generalul 

Berthelot şi Marele Cartier, Colonelul Francez Fain, ataşat de 
armata, Îi pe lângă grupul Jiu şi aflat prezent pe câmpul de 
luptă în acea zi. In schimb şi ca, să se pecetluiască infamia să- 
vârşită la armata I a, aceasta cu ord. Nr. 177 comunică: «Pen- 

tru fapte de viiejie au fost înaintați la gradul de Colonel: Lt.- 
Col. Dumitrescu C-tin seful de Stai Major al divisiei I-a (pro- 

pus de el însuşi), Li. Col. Dejoionu, comndantul reg. 5 de art.; 

(acel care în ziua de 14 Oct., nu a acţionat pentru grup şi nu 

a executat ordinul armatei şi a grupului de a ataca Dobriţa 

unde era flancul drept inamic); şi pe Moiorul Truşculescu la, 

gradul de Li. Colonel, (maior găsit în ziua, de 14 Oct, la sud 

de Tg. Jiu în loc să fie la nord cum se dase ordin şi a fost lo- 
vit pentru aceasta de Lt. Col. Dumitrescu după cum a declarat 

acesta și după cum ştiu dela acesta ofițerii de la Grup). 

Comandanţilor de detașamente: 

«Pentru a obţine tot succesul din urmărirea inamicului, 

adică a-i captura toate covoiurile ce părăscşte în retragerea 

sa în desordine, convoiuri care din causa drumurilor nefavo- 

rabile nu pot fi trase pe drumuri spre frontieră, hotăresc ur- 
măioarele: 

Veţi constitui trei coloane de câte 1-—2 companii fiecare, 
una va urmări pe drumul Neamţului alta pe drumul Schela- 
Vama Veche, a treia va urma de aproape coloana de pe dru- 
mul Neamţului, ca susţinere. Se va da şi mitraliere cât de 

„ multe. 

Legătură strânsă între coloane, marş forţat, atacuri în
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flanc şi spate. Ofițerii cei mai îndrăsneţi ca comandanţi sub- 

împărțirile cele mai bune! De orice tun capturat, divisia a- 

cordă, 1000 de lei, de orice mitralieră, trăsură, 100 lei, de cal 
50 de lei. Resultatul se raportează, pe dată divisiei». 

Comandantul Divisiei I-a, Col. Anastasiu. 

La 15 Oct. 1916 Grupul Jiu la Vădeni, primeşte mamătorul. 

raport cu No. 265 din Arsuri: 

In dosarul Nr. 8 de la Marele Stat Major este raportul 

din 15 Oct. 1916 al Lt. Col. Coandă, comandantul trupei de ma- 

nevră, către grupul Jiu: _ 

«Inamicul s'a retras în desordine lăsând mult material de 

răsboi, cablu telefonic» etc. ete. Colonel Obogeanu. 

«La ordinul Dvs. No. 120 din 14 Oct. 1916 primit în dimi- 

neața zilei de 15 Oct. 1916, am onoarea a raporta că chiar în 

seara de 14 Oct. compania din reg. 18 comandată de sublocot. 

în rezervă, Pătrășcoiu Niculae, a reuşit a se strecura pe la ora 7 

seara printre trupele adverse şi a cădea prin surprindere în 
spatele «ntileriei dușmane, în Arsuri, pe care punând-o pe fugă 
şi împuşcând caii şi servanţii a capturat 2 baterii de obuziere 
de 105 mm. din divisionul al III-lea, regimentul 21 artilerie ba- 
vareză 1), Pentru susținerea, imediată, a companiei 7-a sau tri- 
mis în ajutor alte 2 companii ale detaşamentului. Acest lucru 
sa raportat chiar de aseară brigadei 21 mixte care a şi luat 
măsuri pe timpul nopței a, se înainta, dincolo de Jiu. Conform 
ordinului Dvs. No. 120, azi în urma unei canonade vii de arti- 
lerie cu bateriile sublocot. Ionescu Gh., reg .5 art., la ora, ordo- 
nată, și în urma pregătirii atacului nostru de noapte pe la ora 
3 cu întregul detaşament s'a, ocupat satul Sâmbotin continuân- 
du-se cu înaintarea, spre Schela şi la ora 2 p. m., întăririle de la 
nord de satul Arsuri sunt ocupate de acest detaşament. Cele 8 
tunuri capturate de compania T-a fiind în posesiunea noastră, 

  

1) Falşificatorii au raportat că locot. Colonel Dejoianu a capturat aceste 
8 6busiere ! 7
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am anuxţat artileria şi dela ora 12.30 patru din ele sunt puse 

în baterie urmărind cu focuri inamicul ce se retrage spre Bu- 

liga+. Co:nandantul detaşamentului 'Tetila — Lt. Col. Coandă. 

In urmărire şi din cauza drumurilor desfundate ae ploi, ros- 

tul artileriei este de toată, însemnătatea ; de aceia în dimineaţa. 

de 15 Oct. în zorii zilei, un division în poziţie la nord de Turci- 

nești bate Horezul unde inamicul se retrăsese în cursul nopţei; - 

iar alt division încrucişează focul cu al 3-lea, divizion de pe ce- 
lălalt mal al Jiziui, bătând Sâmbotinul unde inamicul opune o 
vie rezistență, având mitraliere instalate în turla bisericei; după 

o bună pregătire a atacului prin focul concentrat al artileriei. 

obuzele mină franceze au un efect grozav, 2 companii din 41 
infanterie atac de front Sâmbotinul şi câte una în ambele flan- 
curi şi la ora 9 Sâmbotinul este ocupat de noi; la fel se proce- 

dează şi cu Cartiu, astfel că la ora 10 ambele aceste Gouă sate. 

sunt în mâinile noastre. Fără a se da răgaz inamicului, infan- | 
teria susținută intensiv de artilerie :) care fără a schimba de 
poziţie, lungeşte tragerea asupra, satelor Arsuri şi Schela. Mo- 
ralul trupeior noastre fiind acum restabilit şi ridicat, infanteria 

se aruncă la atac cu furie asupra Schelei, artileria îi precegă. 
paşii cu o tragere promptă şi precisă, avem pierderi şi mari 
greutăţi la înaintare deoarece numeroasele cadavre şi rănţii de 
la inamice din luptele de eri, împedic drumurile şi urcarea, pante- 
"lor, şoseaua, aci fiind paralelă cu dealul de la Sehela; românul. 
milos, caută la tot pasul a ocoli toată această, omenire preserată. 
pe calea sa şi merge înainte; la ora, 6 p. m. Schela este a noa- 
stră, inamicul în grabă să retrage către nord, artileria sa nu 
se mai aude „drumurile sunt barate de vechicule părăsite, altele 
răsturnate pe fundul văilor, sgomot, strigăte, totul pe urma. 
surprinderii şi năvalei de eri. 

15 Oct. Potrivit ordinului de urmărire dat, urmărirea în- 

  

1) Prin ordinile divisiei cu No. 270 ora 8030 şi No. 2677 ora 10 a. m. 
din 15 Oct., impune buna colaborare a infanteriei cu artileria,
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cepe: la aripa dreaptă detașamentul Li. Col. Pomponiu să întă- 
rește cu 2 companii din reg. 18 inf., batalionul III şi cu 200 

- de oameni din detașamentul Căpitan Mihăilescu Vasile, de la 
rezervă. Un batalion sub comanda maiomilui Rusu din reg. 19 
inf. esie trimis Colonelului Jippa ca rezerva brigadei. Detaga- 
mentele Pomponiu şi Coandă pornesc în urmărire de pe pozițiile 
pe care se află; se ocupă prin luptă satele Porceni-Moşneni-Sâm- 
botinul-Arsurile ajungându-se Ia, tranșeele de la norâ de Sâm- 
botin — nord de Porceni, pe linia ordonată, a se ocupa. Trupele 
se opresc seara aci, inamicul se retrage spre nord. La, aripa 
dreaptă a detașamentului, acţiuni simple de artilerie inamicul 
bombardând poziţiile noastre de la gura de nord a defileului. 
L:a centre, inamicul retras spre Rugi-Horez este urmărit dea- 
proape de trupele Col. Obogeanu pe direcţiile Sâmbotin, dea- 
lurile Horez Schela. La ora 12 trupele noastre pun stăpânice 
pe Arsuri, unde inamicul a avut foarte multe mitraliere şi din 
această cauză lupta a fost foarte crâncenă. 

La 16 Octombrie, atacuri violente pe Valea Oltului şi pe 
Valea Prahovei, luptele se dau la nord de Azuga. La Jiu, urmă- 
Tirea inamicului se face de front şi continuă; cea de flane şi 
spate cu care este însărcinat It. col. Dejoianu, a încetat din cau- 
za neactivităţii acestui ofiţer, pentru care i se atrage atenţia 
prin Ît. col. Dumitrescu şeful de Stat Major al diviziei I-a. însă 
din cauza ploilor care continu cad din ziua, de 16 Oct. mersul! 
trupelor este foarte anevoios aşa că grosul trupelor de urmărire 
se opreşte pe platoul de la Poiana Mihai Viteazul, patrulele însă 
sunt date mult înainte, neliniştind continu pe inamic. La arip“ 
dreaptă nici o acţiune mai însemnată. Detaşamentul Lt. Col. 
Pomponiu împinge flancul său stâng în spre dealul 'Țihuria. 
Compania de pioneri repară podul de pe Jiu restabilind comu- 
nicația dintre Tetila şi Sâmbotin pentru aprovizionarea cu hra- 

ră şi muniţiuni a trupelor noastre. 

In ziua, de 16 la ora 8 dim. sa prezentat la detașamentul
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Terpu (de la Lt. Col. Dejoianu) o unitate din reg. 41 şi 71 inf. 

(Batal. IV) având ordinul divisiei I-a de a urmări pe muntele 
Semileu resturile trupelor cu care luptase la 14 Oct. Terpu a pri- 
mit ordin să dea acestor unităţi un ofiţer destoinic şi câţiva 
grenadieri. Terpu a dat pe Sub. locot. de rezervă Popescu Pamfil 
(Șeicaru) și grenadierii ceruţi, acţiunea a reuşit inamicul fiind 
surprins chiar în timpul mesei. In ziua de 16, batalionul Terpu 
a intrat în cantonament în Valari având avantposturi spre L. 
Măgura şi Semileu. In zilele următoare a stat pe loc în Valar:. 

(17—18—19 şi 20 Oct.). 

Rezuitaiul victoriei din ziua de 14 Oct. a fost: capturarea a 
2 baterii obuziere de 105 mm. complecte, 36 alte tunuri, peste 
200 de chesoane, bucătării, trăsuri, material de telefonie, car- 
tierul diviziei XI bavareze, automobile, numeros material de tot 
felul: arme, muniții, echipamente, etc. 14 ofiţeri şi peste 16099 
prizonieri. «Timp de 3 săptămâni cu toate atelajele artileriei, 
cu sute de cară luate de la Prefectura de Gorj s'a cărat într'una 
zi şi noapte prada de răsboi. In afară de cele 2 baterii obuziere 
inamice şi de bateria, noastră de obuziere ce sa reluat înapoi, 
s'au capturat 23 tunuri, peste 50 de chesoane de artileria, peste 
20 trăsuri bucătărie, peste 2000 de arme, peste 500.000 cartuşe, 
peste 3000 proectile artilerie, ambulanțe, trăsuri, cărute, mii 
de corturi, mii de pături, cai, furgoane, aparte şi centrale te- 
lefonice a divisiei, automobil, veselă de popotă, trăsuri de ba- 
gaje. Numai la Turcineşti s'au îngropat peste 1000 de cada- 
vre, restul câmpului ce luptă era preserat cu cadavre, pe une 
locuri mormane de nu să putea circula, toate neîngropate 
până la 18 Oct., când a venit Locot. Col, Săvulescu însărei- 
nat de armata I-a a face întăriri şi a cărui trupă a ser- 
vit şi de gropari». Una din bateriile capturate a primit numele 
Sit. Pătrăşcoiu (cel care le capturase) iar alta numele Colo. 
nelului Petroianu, destoinicul şi distinsul comandant al regim. 
21 Artilerie. Suma, de 8000 lei ce am acordat Sublocot. Pătrăg-
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“coiu pentru tunurile capturate, acest ofiţer a destinat-o 2000 

lei «familiei luptătorilor, 2000 lei tatălui său; iar ceilalţi 4000 

Tei până ia 5000, destinaţia era a se împărţi celor 18 soldaţi 

şi plotonierului Păsărin, care au ajutat pe ofiţer în noaptea de 

"14 Oct. la capturarea tunurilor inamice». 

La, 16 Oct. ora 10 are loc la catedrala din Târgul Jiu în 

prezenţa autorităţilor locale, a delegaților veniți de pe front de 

la toate unităţile şi în prezenţa generalului Petala, comandantul 

armatei i-a, un Te-Deum pentru victoria de la Jiu, Te-Drum 

făcut şi !a Craiova. Măsura a fost luată de Marele Cartier Ga- 

nera]. Generalul Petala a vorbit trupei şi ofiţerilor adunaţi în 
piaţa bisecicei, mulţumind în. numele Regelui tuturor luptăto. 
rilor de la Jiu şi îmbrăţişând pe comandantul lor; Colonel 
Anastasiu. Ziua de 16 Oct. să continuă urmărirea şi adunarea 
materialului rămas pe câmpul de luptă, operaţiune pentru caze 
să însărcinează un detașament special, sub conducerea căpita- 
nului Ştefănescu, un neobosit şi conştiincios ofiţer de la coman- 

: damentul divisiei. 

Trupele sc întăresc pe poziţii, patrulele noastre neliniștese 
pe inamic. La centru, mici încăierări şi recunoaşteri de ofiţeri 

" în direcţia Vama-veche. La, aripa stângă, să trimite ca întărire 
Maiorului. Dumitrescu o companie din regim. 43 inf. şi o secţie 
mitraliere, cae dă 2 plotoane la Bălta, restul la stânga pozitiei 
pe Rătezatul; detaşamentul este continuu atacat în timpul zilei 
de inamic în iorţe superioare, din direcția nord Bălta şi Gurenu. 
Poziţiile noastre însă sunt menținute. Detașamentul Lt. Col. 
Trușculescu ocupă dealul Leșului cota 1191, Vârful Grindului în 
direcţia nord drumul Neamţului „unde să întăreşte, 

Artileria inamică caută, a, susține retragerea trupeior sale, 
mai ales la Pleșea și Bumbești; ploaia care însă nu încetează 
un moment, îngreuie cu desăvârşire şi retragerea şi urmărirea, 

«din cauza alurecușului pe pante şi pe poteci.
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„Cu No. 85 din 16 Oct, 1916 ora 7, divizia (comandantul ar» 

tileriei) dă următorul ordin artileriei: 

«Faţă cu timpul ploios şi cu terenul accidentat, văi şi daa- 

iuri, luaţi măsurile necesare pentru ca bateriile să nu fie sur- 

prinse de infanteria inamică, întrebuințându-se patrule de arti- . 

ierie, cercetaşi, etc. şi cereţi comandanților de sectoare şi de 

intanterie susținerile necesare care să stea lângă baterii. Lăsaţi 

pe dreapta Jiului numai 2—3 baterii, cel mult 4 (ar fi de dorit 

3 baterii) iar restul va fi trecut pe stânga Jiului. Toată grija, a 

evita surprinderile». 

Oboseala trupelor noastre este din ce în ce mai accentuată. 

şi nici un ajutor nu soseşte şi nici nu se anunţă. La 17 Octom- 

brie trupele noastre se opresc la Poiana lui Mihai-Viteazul, 

unde complectez întăririle. Ploaia continuă a cădea în abon- 
denţă. Ajutoare sosise inamicului şi acesta îşi sprijină din ce 

în ce mai solid retragerea. 

Să primeşte ordinul No. 767 a Armatei I-a prin care să ho- 

tăreşte: Grosul trupelor să se oprească, pe înălțimile Bumbeşti- 

Scheia-Valari-Dobriţa. Inamicul să fie urmărit spre frontieră 

cu detașamente uşoare (?) (ordine date deja de divizie încă de ia 

15 Oct.). Să se ia dispoziţiuni de executarea ordinului de opa- 

raţie cu No. 5 a Armatei I-a relativ la gruparea, diviziei, resti- 
tuindu-se divişiei XI toate unităţile ce nu ne sunt necesare și 
constituindu-se rezerve ale divisiei la Baia de Aramă şi Filiaşi. 

La Frănceşti inamicul opune rezistenţă puternică, de aceia 
detaşamentului Dumitrescu i se alătură un batalion din reg. 
43 inf. şi 2 baterii, dândui-se ordin a ataca pe inamic în ambele 
flancuri învăluindu-l. Pe dealul Pleşa inamicul rezistă puternic, 

de unde bate cu artileria, gura defileului la Bumbeşti. La grupul 

Cerna, în noaptea de 16 spre 17 inamicul a atacat în sectorul 

Selistea, dar e respins prin focul artileriei. Batalionul de miliții 
Mehedinţi, s'a deplasat de la Severin la Tloviţa. 

Armata I-a pe deoparte întărea, dispoziţiuriile ce lua Grupul .
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Jiu (Divizia I), le repeta, prin ordine ca şi cum măsurile erau 

luate de dânsa, pe de alta îi lua din trupe tocmai când ar fi 

trebuit să i le complecteze spre a termina operaţiunile urmărirei 

inamicului şi aruncarea lui peste frontieră, cum luase dispositive 

şi dase ordine Colonelul Anastasiu după victoria dela 14 Oct. 

No. 143 din 15 Oct. 1916 ordin dat de Divizia I-a. 

Ori la 16 Oct., Armata, dă ordinul 767 primit la Jiu la 17 

Oct. prin care dispune ca grosul trupelor să se oprească pe 

înălțimele Bumbeşti-Schela-Valari-Dobriţa; să se urmărească 

inimicul spre frontieră cu detașamente uşoare (vezi ordinul 

Grupului Jiu şi a Div. I-a (dat deja la 14 Octombrie). 

I se pne în vedere «a executa ordinul No. 5 prin care se 

hotăra ca să se restitue div. 11-a unităţile sale, care nu ne erau 

necesare? constituindu-se reservele divisiei M-a la Baia de: 

Aramă şi Filiași» (distanţe aprox. la 1 zi de marş. 

Grupul Jiu, continuă urmărirea cu detașamentele volante; 

la. Frănceşti inamicul ocupă o posiţie tare şi opune o vie resis- 

tență; detaşamentul Maior Dumitrescu întărit cu un batalion 

din reg. 43 inf. şi 2 baterii artil., atacă ambele flancuri a posi- 

ţiei şi respinge pe inamic luându-i prisonieri. | 

In această zi de 18 Oct., în cursul nopţei, inamicul sa retras 

de pe Retezatul în direcţia Arcani-Piva-Rostovanu, urmărit de 

trupele noastre. La nord de gura defileului Bumbeşti, inamicul 

să întăreşte puternic. Armata I-a abea acum să preocupă de 

legături tactice şi telefonice între detașamentul Cerna și Jiu şi 

cel de Jiu şi Olt, dând ordin a să studia la faţa locului? 

La grupul Cerna, intrat sub orâinele Divisiei I-a, rapor- 

tează că pe frontul seu situaţia e neschimbată, schimb de focuri 

de artilerie pe Padeşiu. In sectorul Severin inamicul bombar- 

dează, oraşul fără a pricinui pierderi sau pagube. 

La 18 Oct. divizia dă ordinul No. 86 la ora 8.5 din T. Jiu 

(Serv. Artileriei). „Pentru continuarea urmărirei inamicului şi.
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pentru a putea face faţă unui contra-atac sau unei întoarceri 

ofensive, pentru ziua de 19 Oct,, artileria va ocupa următoarele 

poziţiuni: Bateriile 4 şi 8 la vest de satul Moşneni şi nord de 

Sâmbotin; bateria 3-a la nord de Arsuri și sud-est de Pajiştea”. 

Prea mult îngrijat de siguranţa artileriei sale, comandantul 

artileriei intră în amănunte, de şi exista un comandant de regi- 

ment energic și plin de iniţiativă şi priceput în meserie. 

Comandantul diviziei şi-a făcut datoria a semnala armatei 

I-a că în interesul complectărei succesului este nevcie de o trupă 

proaspătă şi odihnită, cu care să se împingă tot grupul pe 

frontieră; Armata însă justifică, neîmplinirea, acestei cerinţe 

prin gravitatea, situaţiei de la sectorul Olt, unde ni se cere să 

trimitem tot dela noi trupe în ajutor: artilerie şi infanterie, 

Această nevoe sau greşeală se va resimţi la grupul Jiu în zilele 

de la sfârşitul lunei acesteia, şi începutul lunei viitoare, Noenwre, 

după cum se va, vedea, 

Se adaugă la aceasta, lipsa de concurs a detaşamertului 

de la, Cerna (Lt. Col. Dejoianu) căruia i se case ordin a urmări 

şi captura brigada de cavalerie «Maria-Luisa» care era, strânsă 

în munţi şi fără posibilitate a să retrage, de ar fi atacată, Li. 

Coi. Dejoianu asigură pe comandantul diviziei să fie fără grijă, 

«cavaleria, aceasta este ca şi capturată» ceia ce nu sa întâmplat, 

iar faptul a fost raportat Generalului Petala, de către Culonelul 

Anastasiu, comandantul diviziei Ja venirea Generalului Petala 

pentru Te-Deum la Catedrala din T. Jiu. Atunci la întrebarea 

" Generalului dacă «mai ai nevoie de detașamentul Cerna», colo- 

nelul Anastasiu a răspuns: nu mai am nevoie, căci a scăpat din 

mână, cavaleria inamică. Aceasta a adus riposta Lt. Col. Dejo- 

ianu: nu mai aveți nevoie de mine? la răspunsul categoric nu, 

generalul Petala l-a luat de la grup. Acest ofiţer era al doilea 

pus la locul său de comandantul diviziei Col. Anastasiu şi faptul 

a determinat alianţa Col. Dumitrescui-Dejoianu şi cu patronul 

45
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“Găvănescu, care âu săvârşit: falșuri, furând dreptuiie adevă-. 

raţilor luptători de la Jiu. 

La 19 Oct. la Grupul Jiu, în sectorul Bumbeşti s'a încercat 

a. se scoate inamicul de pe Pleşa şi Gornicelul, însă nu sa reuşit 

fiind întărit bine acolo. în sectorul Buliga inamicul ocupă 

“poziţie pe dealul nord Buliga. In sectorul Schela, urmărirea, 

inamicului continuă. Să slăbeşte divizia, luându-i-se bateria de 

87 (Căp. Măldărescu) îmbarcându-se la T. Jiu pentru Piatra— 

Olt. Da | 
La grupul Cerna, inamicul a bombardat Dl. Padeșiu, satele 

Berza, şi Topleez şi oraşul 'T. Severin. 

La 19 Oct. cu No. 3474 se dă următorul ordin Colonelului 

| Obogeanu, comandantul regim. 41 inf. la Arsuri: «Văd că aţi 

început a-mi spune că situaţia e neschimbată; schimbaţi-o căci 

nu-i la înălțimea succeselor Dvs. de până acum. Combinaţi 

atacuri de tlanc, ameninţaţi spatele, căci este neadmisibil ca 

forţele Dvs. numeroase şi cu moralul reparat, având pe Lt. Mi- 

năileseu 1) cu Dvs. să staţi în situaţia de ieri. Nu mă mulțumesc 

deloc că încă n'aţi dat pe inamic afară din ţară. Nu pot dară 

să vă dau comanda brigadei, căci nu aţi limpezit situaţia.» 

„ Comandantul sivisiei 1-a, Colonelul Anastasiu. 

La 19 Oct. 1916 cu acelaș număr se dă următorul ordin 

Colonelului Jippa, la Tetila: «Găsesc că detaşamentul Lt. Col. 

Pomponiu şi Colonel Obogeanu nu urmăresc cu vigoare spre 

a; arunca resturile din săreanţa, germană şi ungurească. Aceasta 

mă, împiedică de a face noua grupare a forțelor menită a da 

puţin răgaz tupelor Dvs. Acţionaţi în acord şi pe flancuri, numai 

pe flancuri şi rezultatul va fi categoric şi la înălțimea, unor co- 

mandanţi ca voi».. Comandantul Divisiei I-a, Colonel Anastasiu. 

La 19 Oct. se atacă inamicul de pe dealul Pleşea şi Gorni- 

; celul şi se respinge inamicul şi pe dealul Buliga, iar la Schela, 

| 1) Bravul comandant de baterie din reg. 2] artilerie,
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urmărirea, continuă împingându-se inamicul în munţi spre 
“trecători, 

Bateria de 87 (Căp. Măldărescu) se îmbarcă în gara E 
Jiu cu destinaţia Peatra (Olt). La Cerna bombardament i ina- 
mic iarăşi asupra Dealului Padeș, satele Berza, şi “Toplecz Ei 
oraşul 'T. Severin. 

Armata I cu ordinul 813 stabileşte următoarea ordine 
de bătae: 

Detașamentul Cerna, Comandant Colonel Demetriade . 
Scarlat, Şef de Stat Major Maiorul Grozeanu; trupe, regimen- 
tele 17, 1, 31 inf. (câte 3 batal.) bat. miliții Mehedinţi, 2 com- 
paânii deposit din reg. 57 inf. (la Severin). Bateriile 1, 2, 4, 
6 din reg. 1 Art, bateria 3 din: reg. I obusiere, bateria marină 
de 63, bateria 53 a brig. II inf., 2 tunuri de 47. Compania, 3 
pioneri, secţia 2-a proectoare. Secţia I-a Ambulanţa Divisia La 
cu 1% col. volantă brancardieri, 1 col. muniții art. col. 3 div,, 
Col. Muniţii Div. I Secţie Co. inf. Col. muniții No. 10 div. col. 
muni. 1 secţ. automob. brancarde Cireşiu. Bateria lans. torpile 
cu grupul post-mine, 

Detaşamentul Jiu, Comandant Colonel Jippa;: reg. 18, 54, 
41 inf. batal. miliții Dolj, bateriile 1, 2, 3 reg. 21 art. bateria 
1105 âin 1 obusiere, pater. '7/120 din 21 art. bat. 9, 7157 din reg. 
1 munte, bat. mortiere de 58, Comp. poduri uşoare, secţia, 3-a 
Ambul. div. I-a cu 44 Col. volantă brancardieri, 1 col. muniții 

art. Col. muniții No. 4 (div. Col. mun. Div.), 1 secţie col. mun. 
inf. (Col. mun. No. 10), Centru aprov. 'T. Jiu şi Preajba, secţia 
Autobrancarde T. Jiu. Linia, de despărţire între detaș. i şi 
Jiu, Vf. Boului-Baia de Aramă; rezerva diviziei: reg. 43 
(4 bat.) bat. mil. Rovine, bateriile 3 şi 4 din reg. I tea 
de corp, bat. 5 din 9 Art. Escad. 3 gin reg. 2 călăraşi. Divisionul 
2 Col. muniții (Pare. C. 1. A), 1/2 Col. reparaţii, Secţia 2 
Ambul. Div. I-a, Col. No. 1 din div., Col. de subsist. a C.I,
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A., Secţia de hrană ordinară Col. No. 3 (C. î. A.) Spital lobi. 

Serţia II-a. | 

Un detaşament format din batal. IV reg. 43 inf., batal. 

miliții Rovine, bateria 5 din 9 Art. şi 2 companii din batal. 4 

reg. 43 inf., la Baia de Aramă legătură, între ambele detașa- 

mente Cerna şi Jiu. 

Se va detaşa o companie la Poiana, Muerii pentru legătură, 

între grupul Jiu şi Voineanu. 

La 20 Oct. Urmărirea se continuă pe şos. Buliga, unde ina- 

micul întăzit în lucrările noastre, opreşte urmărirea pe deaiul 

Buliga. În sectorul Bumbeşti acţiunea e în curs; iar în secto- 

rul Vălari către dealul Semileu şi Copilul; în sectorul D. Rete- 

zatu Piva, inamicul atacat în flanc, a fost respins în descrăine 

spre D. Piva-Rostovan, ajungând trupele noastre la D. Piva. 

Se mai trimite batal. IV din 57 inf. şi batal. Miliții Gorj, 

la Olt, bateria I din reg. 21 și bateriile 4 şi 5 din reg. 1 Art, 

sun: pornite tot la Cit; iar secția de proectoare şi secția de 

telegraiie a divizici 11-a, la Piteşti. Bateria 87 (Căp. Cernă- 

tescu), destinaţie necunoscută. La Cerna inamicul a bombar- 

dat oraşul Severin și dealul Padeşiu. 

20 Octomwrie 1916 ora '? seară. La Grupul Cerna: Ta sec- 

tovul Baia, schimb de focuri între patrule. In sectorui Suliţi 

şi al brigadei II-a situaţia neschimbată. In sectorul brigaaci 

TIl-a bombardament de artilerie inamică cauzând moariea a 5 

soldați din reg. Dolj și rănind 23 din acelaş corp. In sectorul 

Severin, artileria inamică a tras 3 obuze în gara Severin dar 

fără efect. 

La Grupul Jiu, Detașamentul care operează, la nord ce 

dealul Piva a respins pe inamicul care era, în forță de 2 regim. 

„cuirasieri (reg. 2 şi reg. 5) reg. 12 Dragoni şi reg. 9 de Ulani, 

„care constituiau divisia de cavalerie menită a tăia divisia de 

| Severin de divisia XI şi a ocupa Oltenia odată cu celelalte trupe. 

Detaşamentul dela nord de Valari continuă urmărirea spre
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nord, ajungând pe culmea Stersura şi cu patrule de urmărire 

înaintea sa către D. Semileu și D. Copilul. Detaşamentul ce ur- 

mărește pe inamic pe drumul Buliga-Pas Vulcan, a lost oprit 

de focurile artileriti inamice pe dealul Buliga, unde are 2 tu- 

nuri de 100 m. m. Se va relua mişcarea pe dată ce dataşamentul 

ce operează, spre Pleşea, va câştiga, teren. Detaşamentul Jiu a 

angajat acţiune pe ambele maluri a Jiului către defileu, lupta 

este în curs; am luat aci 8 prisonieri. 

Ştiri asupra inamicului. Divisia XI bavarează are ordin 

a-şi retrage resturile peste frontieră în urma, înfrângerei ce a 

suferit. Posturile noastre dela Vârful Muncelului si Moldevisu 

aduc ştirea, că la Prisloape s'au semnalat trupe inamice; iar la 
Tărtărău (nord pe frontieră) un post fix inamic. Cu ordinul 
No. 68 din 21 Oct. (carnetul de câmp) Divisia dispune Colone- 
lului Jippa: Constat a doua oară că în sectorul Dvs. trupele 
nu lucrează în acord când se dă un atac. Veţi lua comanda ori- 
cărui ofițer şef de unitate care nu va acţiona de front, când 
altul atacă de flanc. Dvs. răspundeţi de orice pas dă trupele 
înapoi din cauză că nu coordonaţi şi nu legaţi atacurile. Co- 
mandantul Divisiei I-a, Colonel I. Anastasiu. , 

La 21/13 Oct.:) La Jiu urmărirea continuă spre D. Area 
nului şi D. Rostovanu, s'a ocupat D. Stersura şi D. Scărişoara, 
împinsâne inamicul spre frontieră, 

Detașamentul ce înainta spre Buliga-Pasul Vulcan, s'a oprit 
la Poiana lui Mihai. Detașamentul a împins spre nord pe ina- 
mic. Bateriile 2 şi 8 iau parte la atacul dat de dataș. Colonel 
Nicolau asupra, dealului Pleşea ocupână posiţie la est de Mog- 
neni. Ambulanţa Div. II pleacă la Piteşti, prin marş T.-Jiu- 

Divisia I-a cu ordinul No. 3614 către coloneii Obogeanu, 
Jippa şi Lt. col. Truşculescu, li se pune în vedere: ziua de mâns 

1) Numitorul indică stilul nou.
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se va. întrebuința pentru pregătirea de noui operaţiuni. Toţi. 

atenţi a, interveni la timp. | 

La 22/4 Oct., divisionul 1 artilerie are bateria 2-a la nord 

de Pajiştele supraveghiând Vama veche-Drumul Neamţului 

şi dealul Gornicelului; bateria 3-a, la est de Moşneni suprave- 

ghind dealul Gornicelul, dealul Pleşea. şi eşirea din defileu. Să. 

fac adăposturi în vederea, iernei. | 

235 Oct. 1916. Inamicul să întăreşte, noi trupe îi so- 

sesc în ajutor; acestea să. raportează armatei I, însă nu suut. 

crezute, căci armata primea, informaţiile sale „sigure direct 

din Franţa” (?). In urma stagnărei sau încetinelei urmăririi, 

inamicul a rămas pe înălțimile de la nord de Poiana Mihai- 

Viteazu, nord de Buliga, drumul Neamţului, nord de D. Pleşea, 

defileul Lainici și mai la est. 

24/60 Oet. Bombardament de ambele părţi fără a ni se 

produce nouă pierderi. Notaru comunei Novaci raportează că. 

primarul din Muşeteşti a fost împuşcat de inamic. 

25/71 Oct. de dimineaţă şi telefonie, este anunţat Colo- 

nelul Anastasiu comandantul Divisiei, a se afla în gară la 

ora 7.30, pentru a, primi pe Generalul Berthelot şi a-l însoți pe 

câmpul de luptă. In adevăr soseşte generalul francez şi cu el 

şi Generalul Vasilescu Paraschiv, comandantul Armatei I-a; 

acesta însă după ce face prezăntările pleacă cu trenul înapoi 

spunând Colonelului Anastasiu, că trebuie să stea la Craiova, la. 

postul de comandă, căci situaţia la Olt este gravă. Colonelul 

Anastasiu, înştiințat că soseşte un tren cu ziarişti străini şi 

români să viziteze câmpul pe care s'au desfășurat luptel> dela 

14 şi următoarele zile la Jiu, lasă. ordine pentru primirea, şi 

însoţirea lor pe câmp, iar el însoţeşte pe generalul Berthelot 

în automobil în vizita ce face pozițiilor noastre, trecem pe la 

Bumbeşti, gura defileului, mersul automobilului este de bună 

seamă, observat de inamic căci cad câteva, proectile în direcţia, 

mersului nostru, fără, a ne împiedica însă ca să inspectăm po--
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ziţiile artileriei noastre, pe care generalul Berthelot le găsește. 

perfecte, materialul admirabil ascuns; a verificat obiectivele 

-şi regularea tragerei obuzierelor la, ele, a rămas foarte mulțumit 

strângând cu căldură mâna Colonelului Petroianu, comandan- 

tul regim. 21 artilerie, după, ce s'au tras cu o perfectă, precisie 

câteva lovituri. La ora. 12 ne-am înapoiat la gară, unde am de- 

junat amândoi şi unde declarând: că a fost admirabilă acţiu- 

nea, noastră, din ziua, de 14 şi următoarele, pentru care a feli- 

citat din nou pe Colonelul Anastasiu, a dat câteva, prescripţiuni. 

scrise cu mâna sa pe loc, a recomandat activitate ca să nu se 

simtă că suntem; mai puţini acum ca, la 14 şi că să nu contăm 
pe vreun ajutor dinapoi, căci nu ni se poate trimite nici un 
soldat măcar, fiind mari nevoi la Olt unde inamicul caută, a da 

lovitura decisivă. Că să rezistăm ținându-ne bine, căci în cel 

mult 10 zile vom avea o mare surpriză. Generalul apoi sa îna- 

poiat la Craiova şi apoi la București. Este drept că felicită 

rile sale ne-a procurat ceva, moral, dar asigurarea că rămânen 

iarăşi la propriile noastre forţe, când cunoşteam aşa de bine 

slăbiciunea, lor, ne-a îngrijorat, mai ales aflând că, în Dobro- 

gea lucrurile. merg prost, că la Olt situaţia este gravă, în coasta, 

noastră, că, ajutorul rusesc este puţin şi cu întârziere. 

Ziariştii străini şi români sosiți ca, să, vadă câmpul de luptă, 

sunt însoţiţi de d. Mitilineu şi Li.-Col. Trantomir (de la Marele 

Cartier şi Armata 1) ; ei sunt duşi să viziteze locurile pe care au 

avut ai noştri lupte. Seara li se oferă o masă la hotelul şi res 

taurantul Tioc din T. Jiu; ziariștii sunt încântați de cele vă- 

zute şi au cuvinte de laudă și admiraţie pentru noi. Singurul 

care face notă, discordantă este trântorul Trantomir, care gă- 

seşte şi declară competinta apreciere de dosit la, cartiere, că 

n'a fost cine ştie ce mare ispravă... la 14 Oct la Jiu! Pus la lo-. 

cul său chiar de ziariştii români, a mai avut curajul să facă, 

aceiaşi prostească afirmaţie şi făuritorului de ofensive (G-rai
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Averescu), care şi-a însuşit-o, declarând că von Kneussl cu di- 

visia sa n'a suferit nimic la Jiu!? :) 

D. Mitilineu a ridicat un toast la masă, în limba franceză 

şi «în sănătatea modestului erou de la Jiu care este Colonelul 

Anastasiu». 

Munitiile artileriei noastre împuţinate de tot (până acum sau 

folosit proectilele capturate la 15 Octombrie şi în zilele urmă 

toare) sunt complectate (?) prin ordinul către comandantul 

regim. de artilerie: „sunteți răspunzător de risipa muniției; 

muniţie e foarte puţină, faceţi economii”. Inamicul primește 

necontenit întăriri, trupe proaspete inamice sosesc, prizonierii 

ne declară acestea, să pregătesc noi atacuri, recunoaşteriie ne 

aduc ştiri precise de mișcări de trupe la inamic, comandantul 

regim. 21 art. raportează în ziua de 28 Oct. de o brigadă ina- 

mică, ce se îndrepta, către Muncele. Toate acestea să raportează 

Armatei, însă aceiaş primire să face stirilor de la front, de Ja 

faţa lecului: „exagerări”, şi „de unde să mai scoată inamicul 

alte forțe”. 

DUPA JURNALUL COMADANTULUI GRU- 

PULUI JIU 

La 23/5 Octombrie inamicul retras la nord de Poiana lui 

Mihai Viteazu-Buliga-Drumul Neamţului nord dealul Plesea, 

defileul Lainici şi est de acest defileu. 

In această zi are loc borbardament între ambele artilerii 

la Horez-Moșneni-Sâmbotin şi nord de Bumbeşti. Din recunoag- 

terile făcute de noi și de la prisonieri, reeşea că inamicul pre- 

găteşte o mişcare ofensivă şi în acest scop îşi aduna noi trupe 

  

aa ae em 

1) Intocmai acelaş afirmație face Mareşalul ia pag. 144-145 din «Notiţele 

zilnice> expunându-se la desminţirea martorilor invocaţi de d-sa, când informa- 
torul real era Trantomir,
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în această, regiune). Şi pentru a ne ţinea în neştiinţă de ce 

pregătește, bombardamentul se continuă şi în zilele de 24/6 

Oct. şi 25/17 Oct., inamicul întrepride recunoașteri cu aero- 

plane asupra poziţiilor noastre şi aruncă bombe în T. Jiu și 

asupra cazărmei art. din marginea oraşului şi asupra nişte con- 

voaie de trăsuri de pe şosea, 

La 25/17 Oct. soseşte în T. Jiu Generalul Berthelot, îm- 

preună, cu Generalul Vasilescu Paraschiv Comandantul Ar- 
matei Î, care dela gară se înapoiază la Craiova; generalul Bert- 
helot este primit în gară de Colonelul Anastasiu comandantul 

diviziei şi însoţit de acesta, vizitează gura defileului Bumbeşti 
şi poziţiile artileriei diviziei, de care rămâne foarte mulțumit; 

el declară că este o imposibilitate pentru moment să se trimită 
ceva ajutoare aci, fiind aiurea nevoi mai mari. „Aliaţii noştri 
nu putură să ridice trupe din Moldova de sud sau din trecătorile 
centrale pentru a apăra văile Jiului şi Oltului. Armata 1 ro- 
mână se găsea deci în imposibilitate de a primi ajutor de la 
celelalte grupuri şi trebui să lupte numai cu singurele sale forţe 

“gi încă cu succese absolut remarcabile”. Tot la 25 Oct. vin să 
viziteze câmpul de luptă unde au avut loc luptele dela 14, 15 

ete Oct., un număr de ziariști străini şi români, fiina însoţiţi 
de D. Mitilineu şi Lt. Col. Trantomir?) dela Armata l-a 
şi Marele Cuartier General. 

Incepe să se simtă lipsa muniţiunilor de artilerie (obu- 
ziere), inamicul bombardează cu violență, se raportează Ar. 
matei I-a că inamicul are o activitate pronunțată și pregăteşte 

1) Colonelul Găvănescu, subşef de Stat major al Armatei L-a, lua aceste 
informaţii în zeflemea, spunând că după știri precise venite din Franţa (?) în 
fața noastră nu-i decât o brigadă şi câteva tunuri, 

2) Un îngâmfat ofiţer şi care la mirarea şi laudele ziariştilor de ce con- 
statau pe câmpul de luptă, de rezultatele luptelor, trofee, etc., ete. el şi-a permis 
să afirme că... caceasta nu e cine ştie ce mare lucru», A fost însă pus imediat 
la respect de Colonelul Anastasiu, acest îngâmfat care sedentarist, încă nu vă- 
zuse până atunci un câmp de luptă,
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-o acţiune pe întreg frontul nostru; prizonieri şi. ce se observă de. 

la posturile noastre, dovedesc sosirea, de întăriri proaspete so- 

site inamicului. Dela Armată, primim asigurări că sunt exa- 

gerări, însă sa, dovedit că erau adevărate realităţi. Incercarea. 

de la 14 Oct. a servit inamicului drept învățământ, iar slaba 

urmărire din partea, noastră după 16-17-18 Oct., când generalul 

von Kneussl a rămas pe poziţiile dela pasul Vulcan şi Surduc, a. 

fost o lesne deducție a lipsei de forţe de care sufeream prin 

pierderile avute şi prin luarea din trupele ce luptase la 14 şi 

15. Oct. şi trimiterea lor la Olt; de aceia inamicul de data a- 

ceasta procedează; prudent şi sigur, tot la Jiu, cu forţe supe- 

rioare şi sub comanda generalului von Kiihne (grupa Kiihne), 

lucrară, „cu încordarea tuturor forțelor la pregătirile de atac, 

care la 28/10 Oct. erau gata 1). „Comandantul Armatei a 9-a 
germană generalul Falkenhaym, împreună cu generalul von 
Kiihne, au. stabilit la Petroşani planul operaţiunei ce hotărâse. 

a executa cu forțe tari de atac, care să pătrundă de ambele 

părţi a pasului Surduc”. : 
26/8 Octombrie, inamicul bombardează, rar posiţiunile. 

„ noastre şi noi răspundem, rar fiindcă, suntem în criza econo- 

miilor de muniţiuni, pe deoparte; iar pedealta, nu avem ţinte 

precise la inamic. Este o mişcare pronunțată a avioanelor ina- 

micului, care fac recunoaștere, probabil că urmăresc să vadă. 

  

1) Vezi broşura germană «Kriesgberichte aus den Grossen Haupt Cuar- 

tier) No. 25 din Februarie 1917. Dacă neputinţa: din partea Marelui Cartier 

general român de a întări forțele române dela Jiu, care de trei luni erau în: 

continuă luptă de zi şi noapte, era. întemeiată pe lipsa de trupe şi greaua 

situaţie pe alte părţi a frontului român, de sigur că uşurinţa cu care Armata | 

judeca sforțările celor dela Jiu de a-i deschide: ochii asupra pericolului ce se 

ridica asupra lor, era condamnabilă şi ea se datora acestui insuficient şi inept 

şef de Stat Major, Lt.-Col. Găvănescu, care târziu şi după ce a tras profit, din 

"situațiile ce i-au creat falşurile şi ipocriziile sale, a fost înlăturat,. din calea 
„oamenilor cinstiţi şi integri, când în sfârşit lumea s'a convins de lipsa lui de 

caracter. Este dureros că nu sa procedat la fel şi cu complicii săi Lt. Col. C. 

Dumitrescu zis Turcu şi Lt, Colonel Dejoianu, pentru ca cel puţin -în acest fel 

trupele oropsite prin ei a Grupului Jiu, să fi putut primi un început de satisfacţie
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dacă sosesc trupe noi pe frontul nostru. Avioanele trec asupra. 

'T. Jiului unde arunc bombe asupra unor „convoaie de trăsuri 

şi asupra cazarmei artileriei. 

217/7 Oct. Comandantul Armatei I generalul Vasilescu Pa- 

raschiv, comunică la grupul Jiu că la Olt situaţia trupelor! 

noastre este grea şi că se vor mai lua şi de la; noi trupe pen-: 

tru Olt, unde, spune el, că este operaţiunea, principală. de care | 

suntem în funcţiune şi noi cei dela Jiu, căci căzând Oltul, Jiul 

este expus. Faptul este adevărat şi de aceia, să ceruse de grupul 

Jiu după victoria din 14 Oct., întăriri pentru o rabatere a trupe- 

lor acestui grup în spatele inamicului ce opera, asupra, secto- 

rului Olt. Amintind aceasta Generalului Vasilescu, a răspuns 

că ar fi fost salutară, procedarea, însă nu mai existau disponi- 

bilităţi de trupe ca să fie întărit Jiul. 

28/10 Octombrie; asupra întregului front inamicul deslăn- 

ţuie un violent bombardament, aeroplane sbor deasupra pozi- 

ţiilor : noastre, infanteria inamică redevine activă, focurile sale 

răsun pe văi, atenţiunea noastră devine încordată, abea. suntem 

la începutul celor 10 zile recomandate de generalul Berthelot. 

Este semnificativ că tot aci la Jiu, inamicul ţânteşte cu planurile 

şi atacurile sale. Bateria de obuziere (una din cele două, captu-. 

rate), a terminat muniţiile şi cere. Armata, la, interveniri, reco- - 

mandă economie de muniții, când suntem compleşiţi de bombar- 

damentul violent al inamicului. Raportăm armatei că apro-- 

ximativ o brigadă infanterie inamică să strecoară spre Muncele. 

La 29/11 Octomvre începe atacul Grupei Kiihne „la ambele . 

aripi era aşezată câte o divizie între Pasul Vulcan şi Surduc în 

două grupe cu obiectiv D. Leşului-Pleşa; la răsărit de Pasul 

Surduc către culmea Postaia. Rezistenţa punctelor întărite a 

trebuit să fie înfrântă printrun foc greu de artilerie”, | 

La ora 7 dim. „şi sub ochii Comandantului Armatei a IX-a.
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care observa la nord de Bumbești :)” ofensiva inamicului se pro- 

nunţă de două divizii care atacă din M. Vulcanului D. Leşului, 

Schela, Păstaia, prin un violent bombardament pe tot îrontul 

dela Poiana lui Mihai-Viteazu-Horez-Sâmbotin-dealul Pleşea- 

Bumbești, în timp ce aeroplanele atăcătorilor urmăreau mișcă- 

rile trupelor apărărei şi le aruncau bombe. Spune inamicul: 

„Lupte extrem de sângeroase au avut loc pentru ocuparea 

înălțimea U. Boului, care ne-a costat (pe inamic) foarte mult 

sânge, numai după aceia, sa putut trece la atacul Bumbeştilor; 

lu aripa stângă au avut loc lupte sângeroase pentru a sdrobi 

șezistența inamicului (trupele noastre) ; numai după ce artileria 

noastră grea a sdrobit sub focul ei concentrat apărările inami- 

cului (adică ale noastre române) am putut în fine sfărâma re- 

aistența sa” 2), 

La dealul Pleşea, apărat de reg. Gorj 18 ca şi cel dela Sâm- 

botin, rezistența noastră a fost mare şi energică; de 7 ori Sâm- 

botinul a fost atacat și de 7 ori a fost inamicul respins cu mari 

pierderi. Bombardamentul inamic e îngrozitor. 

La 30/12 Octombrie, de dimineață inamicul bombardează 

frontul nostru; noui atacuri se produc asupra Schelei, Horez, 

Sâmbotin, dealul Pleşa şi până în defileu; bombardamentul la 

Bumbeşti şi defileu devine îngrozitor, trupele noastre sunt deci- 

mate şi totuşi se menţin pe poziţiile lor. 

Brigada 21 inf. atrage atenția Lt, Col. Neagu asupra fap- 

tului că căpit. Dănăricu a lăsat să treacă trupe inamice între 

stânga sa şi Jiu, deși i-a trimis două ordine pentru a să întinde 

cu stânga până în malul Jiului gi nu a executat. 

Deşi pare că bombardamentul inamic s'a mai micşorat în 

intensitate, totuşi deducem pregătiri pe care el le face, cu atât 

  

1—2) Broşura Marelui Stat Major German No. 25: Kriegowberichte aus 

den grosscn Haupt Cuartier. (Invazia în Valahia).
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mai mult că se simt regulări de tragere a unei artilerii de cali- 
bru mai mare în acest sector, 

Pentru operaţiunile din ziua de 31 Octomvrie, comandantul 
grupului Jiu, dă următoarele ordine trupelor: 

No. 77 J. 30/12 Octomvrie 1916. 

1) Inamicul a fost țintuit astăzi pe poziţiile sale. “loate 
atacurile date de dânsul asupra Sâmbotinului-Porceni, au fost 
uşor respinse de bravele trupe ale Colonelului Obogeanu; acea- 
sta este dovada că puterea inamicului a scăzut şi deacum soarta, 
și a acestei divisii germane este hotărâtă. . 

Actualmente trupele inamice ocupă, Dealul Leşului — Vai 
de Ei — Schela — D. Şiurla — D. Sâmbotin — Bârleștii. Trupe 
de mâna a doua se mai găsese spre D. Urma Boului — Vârful 
Muncel. 

Trupele noastre ţin posiţiile din fața frontului inamic. 
2) Atcurile viguroase începute astăzi se vor continua mâine 

cu şi mai mare energie spre a arunca spre nord pe inamic. 
In acest scop orâon: | , 
3) Detașamentul locot, colonel Truşculescu va lăsa, în faţa 

inamicului spre a-l ţine pe loc, 1—2 companii, după nevoie; cu 
restul trupelor sale va ataca inamicul în flancul său drept către 

Schela, 

Odată cu atacul acesta care se va produce la ora 7 dim., ina- 
micul va îi fixat pe front între Schela-Bumbeşti, de trupele co- 

loneluiui Obhogeanu din centru, iar asupra, aripei stângi va ataca 

detaşamentul Iccot. colonel Neagu, în direcţia Arsuri-Bumbeşti 

sau Bârlești. Colonelul Jippa prin recunoaştere va, determina 

precis unde este flancul stâng inamic. 

Atacul asupra flancului stâng inamic va lăsa o parte din 

forţe spre a face faţă. inamicului care vine dinspre Urma Bou- 

tui-Stănceşti.
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Colonelul Jippa va întări după nevoie trupele atacului a- 

«cestui flanc şi cele care acoperă atacul către est. 

4). Trupele care au însărcinări a da atacuri de flanc vor 

primi în cursul nopţii întăririle ce li se pun la dispoziţie la, lo- 

curile anumite indicate capilor de unităţi respective. 

5) Posiţiunile din care inamicul a fost respins se vor întări 

numai decât de trupele noastre, spre a face cu neputinţă inami- 

cului reluarea, lor. 

6) Artileria va lucra în strânsă legătură cu infanteria căutând 

a sdrobi resistenţa posiţiilor ocupate de inamic şi a împiedica 

intrarea în linie a reservelor lui. 

Posiţiile ocupate de mitralierele inamice vor fi special indi- 

cate artileriei spre a le scoate din luptă. | 

1) Legătura între trupe şi atacuri trebui ţinută, strânsă şi 

pe tot timpul acţiunei. 

8) Rapoartele vor fi făcute la telefon de către ofiţerii de 

Stat Major aflaţi pe lângă comandanții de sectoare, din oră, în 

oră şi înscris la finele acţiunii. 

Comandantul Divisiei, Colonel ANASTASIU. 

Detaşamentul 'Truşculescu se desface: companiile din 18 şi 

'58 să, duc la, corpuri, companiile 13 şi 15 din reg. 43, dela Frân- 

ceşti vin la Tetila, 

31/11 Octomvrie. Artileria noastră de la nord de Curtişoara 

primeşte ca întăriri un division de 3 baterii din reg. 24 art. sub 

“comanda maiorului Vlădescu Gh., precum şi un Givision de 87 

din reg. 9 art. sub comanda maiorului Niculescu, care iau posiție 

între Tetila şi Bârleşti, Inamicul bate violent posiţiile noastre 

cu tunuri de 150, una din bateriile noastre de 87 sufere foarte 

mult. In  dupăamiază, bombardamentul extrem. de violent la 

Bumbeşti-Tetila-Sâmbotin, urmat de atacuri energice de înfan-
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terie, care reuşesc a, pune în desordine reg. 26 inf. de la, Sâm- 
botin; rapoartele depe restul frontului nostru sunt alarmante, 
trupele se debandează, fiind istovite de ostenelile grelelor lupte 
duse până atunci şi copleşite de violenţa, focurilor şi a atacurilor. 
inamicului a, cărui posiţii dominante (dela deal la vale) ne stă- | 
“pânesc peste tot. Se ordonă retragerea de către comandantul de- | 
taşamentului (colonel Jippa) spre Preajba Mică, contra ordinu-. 
lui dat de comandantul Divisiei. col. Anastasiu, care dispune 
ca, detașamentul să-şi reocupe poziţiile pe care le cedase prin o - 
greşită interpretare a ordinului de operaţie primit dela divisie. 
Cu mari greutăţi, trupele noastre sprijinite cu un devotament 
mai presus de orice laudă; din partea artileriei noastre, se men- 
țin pe poziţiile lor la nord de Curtişoara, unde se aflau în di- 
mineaţa de 1 Noembrie. In această zi de 31 Oct, Generalul Co- 
corescu ia comanda trupelor celor două divisii L-a şi 17-a, a- 
ceasta din urmă în marş spre Cărbuneşti, colonelul Anastasiu 
păstrând comanda celor două brigăzi: Jipa şi Obogeanu. Retra- 
gerea generală, pas cu pas, se face în spre Preajba-Petreşti, 
apoi Şomăneşti-Vlăduleni- -Brătuia-Dăneşti-Urecheşti- Cârbeşti. 

Generalul Cocorescu dă grupului Jiu, următorul ordin: 
Trupele grupului Jiu vor rezista pe posiţiile înţărite de la 

Valarii-Horezu-Pajiştele-Bumbeşti, atacând pe tot frontul şi 
contra-atacând coloanele inamice care ar reuşi să rupă frontul 
sau care ar încerca, vre-o invazie. 

1. In cazul când cu toate sforțările ce se vor face, trupele 
nu se vor mai putea, menţine pe linia de mai sus, se vor retrage 
succesiv pe liniile arătate mai jos şi pe fiecare din ele se va face 
rezistenţa - cea mai îndârjită, atacând şi contra-atacând 

peste tot: SE 

a) Buzeștii — Sârbeşti — Gruiu — Lăzăreştii — Câinenii 
Sofrocenii — Curtişoara — 'Turcineşti — Cartiu — Ezurele —- 
Vădenii — Ursăţei — Raşoviţa.
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Această linie este deja organizată defensiv. 

b) Corneştii — 'T. Jiu — Petreștii Vărsături — Scoarța — 

Colibaşu. 

c) Roşia — Brătuia — Cărbuneşti. 

2. Retragerea, se va începe cu convoiurile și diferite trenuri 

care vor urma direcţiunile: 

a) Trenul brigadei 21 inf. Tg. Jiu — Copăcioasa — Băr. 

băţeni. 

b) Trenul reg. 59, reg. 26inf. şi reg. 21 artilerie, Dănești - — 

Brăteni — Răşina — Bibeşti, 

__€) Trenul brig. 22 inf. şi detașament Lt, Col. Truşculescu, 

Cărbeşti — Rovinari — Peşteana — Brăneşti. | 

3. Cartierul divisiei se va retrage succesiv la Cărbuneşti -— 

Bibeşti — Filiaşi. 

4. Tot materialul adunat de pe câmpul de luptă care este 

neevacuat, toate aprovisionările din depositul Tg. Jiu de la reg. 

5 artilerie, se vor transporta la Filiaşi. 

5. Toţi răniții se vor evacua din vreme cu trenurile sani- 

tare în interior. Se va lua şi tot materialul sanitar. 

6) Hrănirea trupelor se va organiza în aşa fel ca să se facă 

in cele mai bune condițiuni și la timp. 

Comand. divisiei I-a General D. 1. Cocorescu. 

Sef de Siat Major, Maior Grozian 

La 31/13 Octomvrie a fost luată regiunea Valari de către 

Grupa de vest, «Un batalion de munte wurtembergez a respins 

aci puternice contra-atacuri repetate şi menţinu poziţia» :). In 

adevăr, la Valari două companii ale noastre, cu efective reduse, 

au atacat batalionul vurtembergez de 4 ori şi de 3 ori au pus pe 

inamic în retragere; a patra oară focul ucigător al artileriei ina- 

mice a silit bravele noastre companii să renunţe a mai disputa 

  

1) Broşura 25 a M. C. german.
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poziţia, fiind cu mari pierderi. Iar la Sâmbotin se dă numai la, 30 
Octomvrie (12 Noemvrie) şapte atacuri furioase şi de şapte ori 
a fost respinse de trupele noastre. 

In această zi să primește de la Curtişoara următorul ra- 
pori plecat la ora 10,30 p. m. | | 

Comandantul regimentului 58 infanterie D. Col. Neagu ra- 
portează la ora 12,5 p.m. că trupe inamice înaintează din di- 
recţiunea est Lăzăreşti cu aproximativ 2 bat. şi mitraliere. 
Plutonul din Gruiu-Muşetești comunică că inamicul are în Mu- 
şeteşti un batalion care ameninţă, flancul drept şi spatele iru- 
pelor noastre. S'a aat ordin bateriei de obusiere şi unei bate- 

„rii de 75 să, facă, o tragere de baraj în zona Lăzăreşti-Barea- 
ciul-Muşeteşti. De la Lt. Col. Nicolau să raportează că situaţia 
este foarte critică deoarece retrăgându-se trupele amice din 
stânga sa trupele din Sâmbotin sunt cuprinse de un început de 

panică. S'a dat ordin ccmpaniei din 43 şi unei secţii ciclişti 
de pe malul stâng al Jiului să, concure cu focuri asupra a 4—5 
valuri de trăgători inamici ce înaintează de la Porceni-Moş- 
neni spre Sâmbotin. Sâmbotinul este bătut cu focuri vii şi dese 
de artileria inamică. Generalul Cocorăscu, comandantul 4i- 
visiei ordonă grupului Jiu: resistenţă, activă prin atac şi con- 

tra-atac peste tot, | 

Atacurile dese şi puternice ale inamicului, determin retra- : 

gerea trupelor noastre către sud-est ; atacurile sunt continuate 

contra trupelor noastre, așezate pe înălțimile de la sud şi sud- 
est de Tg. Jiu. Pentru degajarea acestor trupe fu adusă Divisia, 
„47-a, care acționând descusut şi izolat, sufere pierderi mari, fără 
a fi reuşit să ușureze situaţia Diviziei 1-a. 

„„Intr'un atac coprinzător contra liniei Văleni (pe şoseaua 

V. Jiului) Şeasa (sud-est Tg. Jiu) inamicul (adică noi Romây 
nii) care se lupta tenace în deosebi contra grupei de năvălire 

26
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din stânga (Gilortul) a fost constrâns la retragere către sud-est 

la, 4/17 Noembrie” 1). “ 

Dealul Bran va mărturisi veacurilor viitoare ce lupte sân- 

geroase a văzut el dându-se de inamic la Cărbeşti-Poiana, cum 

de 5 ori au trecut din mână în mână satele Dăneşti şi Urecheşti, 

în lupte aprige de noapte şi cu ce elan au luptat bravii bravilor 

din Divizia 1-a ca să apere Patria! 

La 1 Noembrie, un automobil blindat precedând trupele 

„sale, deschide drum inamicului debuşână din defileul Lainici; se 

_ atacă Vădenii şi dealul est de Preajba, care însă se menţin de 
trupele noastre. „Rezistenţa punctelor de sprijin a trebuit să fie 
înfrântă printr'un foc greu de artilerie. In faţa, presiunei cres- 
cânde a atacului, dușmanul cedă posiţiunile sale într'o retragere 

înceată către sud-est 2). Abia, acum Armata I-a s'a convins că 
informaţiile „sosite ei din Franţa” nu au fost exacte și că peri- 
colul la Jiu era chiar mai mare decât arătase cei dela faţa locu- 
lui; acesta a fost motivul trimiterei divisiei a 17-a spre a degaja, 
divisia I-a strânsă. rău în cleştele inamic. Generalul Cocorăscu 
indicase Comandantului divisiei a 17-a colonel Niculcea, ca di- 
recţie Cărbunești, unde presupunea stânga inamicului, obiectiv, 
şi asupra căruia divisia aceasta urma, să opereze. In graba de a 
se descurea lucrurile, Comandantul divisiei 17-a nu a așteptat 
să-şi adune întâi divisia, să recunoască posiţia inamică şi să-şi 
facă planul de atac; el a pornit la atac complect desorientat şi 
în rate, adică trimițând în luptă pe rând trupele sale şi aşa pe 

fracțiuni au şi fost respinse cu mari pierderi de către inamic, 

care fusese prevenit din timp de trimiterea acestui ajutor la Jiu, 

întrucât în ajun stricase linia ferată şi întârziase astfel sosirea, 

divisiei 17 silită să debarce în plină cale. 

„Comandamentul român a încercat între aceste prin trans- 

  

1) «Kriegsberichte aus den grossen Haupt-Quartie>. Broş. 25. 
2) dem.
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portul unor forţe mai puternice către T. Jiu, să întoarcă norocul 
luptei şi să menţină punctul aşa de însemnat strategie. Situaţia 

însă nu se mai putea schimba” 2). 

La 1 Noembrie, grupul Jiu avea, detaşamentul col. Nicolau 
la sud de Sâmbotin; detașamentul col. Obogeanu retras în Car- 

tiu nord Turcineşti; detaşamentul locot. col. 'Truşculescu la Po- 
lata, în apropiere de T. Jiu. Divisionul 1 artilerie maior Voinescu 
pe stânga Jiului la Preajba Mare cu obiectiv 'Tureineşti şi Car. 

tiu. Divisionul îl la Tetila în aşteptare; divisionul maior VIă- 
descu, la Curtişoara cu obiectiv Câineni. 

Unităţi germane, însoţite de artilerie, scoboară, spre vest 
de T. Jiu, în ziua de 2 Noemvrie, căutând a lua în flanc trupele 
apărărei, iar bombardamentul continuă la Vlăduleni şi Brătuia, 
Trupele noastre sunt istovite şi demoralizate. 

La 3 Noemvrie, în timpul nopţei inamicul atacă Dănești şi 
Urecheşti apărate de detașamentul Jippa; de trei ori inamicul 
ocupă aceste două. sate şi de două ori ele sunt reocupate de noi. 
„Apărătorii se aşează iarăşi pe înălțimile de la sud şi sud-est de 
T. Jiu; inamicul (românii) care luptă tenace a, fost totuşi con- 
strâns la retragere mai departe către sud-est” 2). La 4 Noemvrie 
după amiază inamicul pătrunde la Vlăduleni şi Brătuia, forţân- 
dune la retragere pe şoseaua, Peșteana-TȚânţăreni, şosea, plină de 
convoiuri şi populaţie civilă, refugiată din calea inamicului. Un 
regiment infanterie şi cu divisioanele maior Brătuianu şi maior 
Vlădescu, iau această şosea ca ax de mișcare a retragerii, iar 

„reg. 41 colonel Obogeanu şi divisionul maior Voinescu scoboară 
în lunca Jiului, că la Vlăduleni se interceptase de inamic șoseaua, 
Deşi nu au loc lupte de retragere, inamicul urmăreşte de a- 
proape trupele noastre, situația devenind foarte critică, Coman- 
dantul grupului Jiu col. Anastasiu împreună cu comandantul 
regimentul 21 Artilerie merg la Filiaşi, la postul de comandă 

. 

  

! 

1, 2 ) Broşura No, 25 a marelui Cartier german (citată),
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a divisiei spre a expune. această gravă situaţie, întrucât. 

prin retragerea aceasta fără a se face piedici inamicului 

spre a dobândi un spaţiu liber între noi şi inamic, iar dru- 

murile fiind raereu astupate de convoiuri, să periclita arti- 

leria. Retragerea să făcea după ordinul de mișcare, spre pla- 

toul nord de Țânţăreni, comunicările de ordine devenise rare, 

legăturile cu comandamentele superioare erau foarte dificite, 

legăturile laterale între trupe aproape lipseau cu totul şi din 

spate inamicul ţinea o strănsă legătură cu ariergardele noa- 

astre, iar efecţivele trupelor scădea necontenit prin rămânerea, 

oamenilor prin localităţile pe unde treceau coloanele. La 5. 

Noemyvrie Generalul Cocorescu fu înlocuit prin Generalul Spi- 

rescu un bun ofiter de artilerie, dar insuficient a conduce cele 

trei arme şi a exercita o comandă în așa grele situaţiuni. La 

numirea Generalului Spirescu, Col. Anastasiu a provocat din nou 

ordin pentru retragerea, grupului Cerna, vre'o 20.000 de oameni 

bine încadraţi. Insă în zadar, grupul depinde acum de Marele 

Cartier direct şi părerea, ofițerilor acestui grup a fost că Marele 

“Cartier l-a uitat acolo. Odată căzut T. Jiu şi ocupată R. Vâlcea, 

șederea grupului Cerna la, Orşova era absurdă. | 

Seara suntem convocați la Primăria, din Filiaşi unde ne pre- 

zentăm noului comandant G-ral Spirescu, căruia pe rând i se ex- 

pune situaţia de fiecare comandant de unitate. Din toate expu- 

nerile rezultă situaţia grea a trupelor noastre şi cu deosebire şi- 

tuaţia tactică. La consfătuirea ce avu loc între şefii de unităţi 

la care participă şi generalul Cocorescu, colonelul Anastasiu 

propune ca retragerea să se facă în cursul nopței pentru a câş- 

tiga, spaţiu între noi și inamic care de obiceiu nu lupta noaptea, 

căci își cruța, forţele soldatului prin repausul şi odihna nopței. 

Generalul Cocorescu fu de aceiaș părere de altfel ca și mai toţi 

ceilalți. La Filiaşi trupele noastre în retragere şi învinse, demo- 

ralizate, nu mai erau în stare de a se împotrivi inamicului care 

În ajun primise întăriri o coloană și mitraliere în automobile-
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blindate, am emis părerea să ne retragem pe timpul nopţei, de- 
oarece eram în strâns contact cu el şi trebuia interpus un spaţiu - 

între noi. Generalul Spirescu sub o rea inspiraţie să hotărăşte 
a câştiga acest spaţiu prin un atac dat dimineaţa asupra ina- 
micului (?) :) Ordinul său s'a executat, însă rezultatul a fost 

că s'a mai perdut ca 12%/ din efectiv, inamicul ne-a capturat o 
coloană trimisă în zadar spre Butoești (Strehaia) şi retragerea 
s'a transformat într'o complectă debandadă. Generalul Spirescu 
a cerut singur să i se ridice comanda pe care o părăsi înainte 
de a primi aprobarea, lăsând-o iarăşi colonelului Anastasiu. 

Prin urmare generalul Spirescu nedându-și seama, căci pra- 
punerea era rezultată din practica şi realitatea lucrurilor, sfă- 

tuit şi de şeful de Stat Major, a dispus că dobândirea 
spaţiului necesar între noi şi inamic să se facă a doua zi 
prin o acţiune cu aceleaşi trupe în descompunere fişică şi mo- 
rală asupra inamicului şi în consecinţă dădu acest ordin trupelor. | 
In timpul nopţei şi în luarea situaţiei inițiale, brigada colonel 
„Jippa este atacată şi respinsă în debanâadă, luptă ce produce pas 
mică şi la celelalte trupe vecine. 

1916 Noembrie 6. In noaptea de 5/6 Noembrie inamicul con- 
tinuă urmărirea, In timpul nopței (ora 12) o coloană inamică, 
atacă în direcţia, Costeşti-Grosirea şi străpunge frontul amenin. 
ţână flancul stâng al Divisiei 17-a aflat pe fîrcntul Andreeșşti- 
Bobaia. Trupele Grupului Jiu se retrag până la Brănești-Ionesti. 

Faţă de situația aceasta critică, se dă, ordin grupului Jiu 
a ataca și ocupa, chiar în acea noapte linia Turceni de sus-Brog- 
teni-Valea lui Câine, iar divisia 17-a să se retragă pe linia Tur. 
burea-Valea Dobaia. 

Inamicul continuă ofensiva cu două coloane pe Valea Jiului 

  

1) Să cruța forţele soldatului prin repausul şi odihna nopței, 
«Când piedicile nu sunt din voința oamenilor, dar prin forţa lucrurilor, 

încercarea de a le sdrobl este în zadar și până la oarecare punct o copilărie», 
(Le memorial de Foch),
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- şi Jilţului şi cu altă coloană pe Valea Susiţei către gura Susiţei- 

Toneşti. _ 

Grupul Jiu încearcă în noaptea de 5/6 Noembrie 1916 şi în 

dimineaţa, zilei de 6 Noembrie a ocupa poziţiile ordonate, este. 

însă întâmpinat de o mare rezistență la Ionești şi Brăneşti, care 

fusese ocupate de inamic. Din cauză că Divisia 17-a rămânea, 

însă expusă în flancul stâng i sa dat ordin să se retragă către 

„Poiana de sus spre Dealul Stoeniţa. 

Batalionul Maior Negruzzi însărcinat cu paza comunicaţii- 

lor la, Strehaia, este atacat şi împins înapoi amenințându-i-se re- 

tragerea din direcţia Picul, i se dă ordin să treacă Motrul prin 

vad îndreptându-se către Gura Motrului. Ordinul nu a, putut fi 

executat, inamicul respingându-l către podul dela Jiu. 

Grupul Jiu se menţine pe poziţie la confluența, Jiului cu Gi- 

lortul către Copăceoasa-gara Gilort. 

In după. amiaza, zilei trupele inamice trec Jiul în mai multe 

puncte şi se îndreaptă spre Țânţăreni unde atacat puternic, Gru- 

pul Jiu se retrage în desordine, intrând groaza în rândurile 

trupelor care se retrag, demoralizate din causa lipsei de aju- 

toare care să-l sprijine în sforţările sale desnădăjduite. 

6 Noembrie, bombardamentul începe de cum se face ziuă, 

inamicul era conștient de puterea superiorităţei sale şi de situ- 

aţia grea din partea noastră de a-i mai face faţă. Infanteria 

este în complectă debandadă, grupe grupe oamenii sunt adunaţi 

dealungul căei ferate şi pe drumul gărei. | 

Generalul Spirescu dispune retragerea spre Tatomirești, 

după care lasă comanda trupelor colonelului Anastasiu. Şo- 

seaua, este complect astupată de tot felul de trăsuri, căruţe mili- 

tare şi civile, populaţie; bateriile 4 şi 5 de artilerie sub comanda 

căpitanului Glatz abea pot să-şi facă loc spre a ocupa o poziție 

ia Tatomireşti-Răcari, de unde prin focul lor precis şi violent 

reuşesc a îndepărta pe inamic de coloana noastră, carz cu mare 

greutate sa format și îndrumat, după ce au fost prinşi şi adu»
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naţi fugarii. Sub protecţia acestor baterii şi a detaşamentului 
colonel Jippa, retragerea, noastră s'a putut efectua în ordine şi 

la ora 2 noaptea de 6 Noemvrie intrăm în Craiova. In dimineaţa 
de 7 Noemvrie, marșul se reia în retragere pe direcţia Cârcea 
(bariera Caracalului), însă un nou ordin sosit Divişiei 1-a in- 
dică direcţia, de retragere Pieleşti Balş, unde ne vine în ajutor 
brigada de Roşiori general Botea şi 2 automobile blindate fran- 
ceze conduse de ofițeri francezi. După jurnalul comandantului 
grupului Jiu: 

La 6 Noemvrie, încă din zorii zilei, inamicul începe un bom- 

bardament violent asupra, poziţiilor noastre şi asupra Filiaşului, 
bătând şoseaua, Aceasta produce aşa debandadă în trupe, încât 
însuşi comandantul divisiei având lângă el ordonanța, cu: geaman- 
tanul în mână, se urca şi iar se scobora, din automobil aflat în 

şosea asupra căreia inamicul trăgea, iar infanteria. noastră ne 
mai ţinând nici o seamă de şefi şi ne mai ascultând de nici un 
ordin a dat peste maşina generalului şi a depăşit-o la iugă, 
Atunci interveni colonelul Anastasiu care aproape forţă pe Ge. 
neral să plece ceia ce şi făcu, spunând colonelului Anastasiu 
„că-i lasă comanda, iar el se duce a comunica, telefonie Marelui 
Cartier al Armatei că să, dezice de la comandă”. In acelaş timp 
colonelul Anastasiu aşeză o companie pe şosea în ordine strănsă, 
cu armele la mână barând retragerea trupelor şi silindu-le a 
intra în ordine; de asemeni aceiaş măsură, luă, şi pe marginile 
orașului Filiași, reconstituind astfel coloanele şi punând ordine 
în trupe. Iar pentru a să putea câştiga spaţiul necesar unei re- 
trageri liniștite s'a constituit un detaşament de infanterie de 
un batalion şi o baterie, care fu trimis înainte spre a ocupa o 
poziţie călare pe şosea, pe înălțimile deasupra, satelor 'Tatomi- 
reşii-Răcari, care să oprească înaintarea inamicului şi consti- 
tuindu-se apoi după scurgerea coloanei, întz”o ariergarcă fixă 
până ce se va ocupa noua poziție, numai aşa s'a putut opri ina- 

micul în elanul urmărirei sale „duşmanul bătut la T. Jiu, nu a



408 GENERAL 1. ANASTASIU 

fost lăsat să se oprească; atacat încă odată la Filiaşi şi urmă- 

rit viguros la Craiova” 1). Căderea T. Jiului (sub generalul Co- 
corescu) şi a Filiașului (sub generalul Spirescu) în afară de 
superioritatea inamicuui, s'a prcăus şi din greşelile tactice să- 
vârşite acolo de aceşti comandanţi şi care au adus reped: şi că- 
 derea Craiovei. G-ral Cocorescu primise un crâmpeiu de trupe în 

ajutor sub denumirea de divisia 17-a şi sub conducerea colone- 
luiui Niculcea, abea înaintat colonel. Planul de luptă a acestei 
divisii şi executarea lui, au fost detestabile. In loc ca această 
divisie să fi fost întrebuințată ca trupă de manevră care în 
afară de vederea inamicului să vină a cădea în flancul și spatele 

acestuia, a fost așa de rău îndreptată, încât intrarea ei în luptă 

nu a fest decât o prelungire a, frontului la dreapta şi către par- 
tea de nord a platoului de deasupra satului Cărbuneşti, poziţie 

foaxte tare. Col. Neculcea a băgat succesiv trupele sale în luptă 
și a atacat de front poziţia, fără nici o manevră şi a avut de la 
primu! angajament pierderi mari care au demoralizat trupa și 
foarte mulţi soldaţi au fugit părăsind rândurile, așa că din pri- 
ma zi şi fără folos. efectivul divisiei s'a redus la jumătate. Fiind: 
liber a proceda, ecl. Neculcea a lipsit complect de iniţiativă, 
„ Urmărită pe flancuri şi dinapoi de inamic, iar pe sus de 
avioane cu mitraliere, divisia, totuși a fost pusă în ordine, a 
putut face o reistenţă la Coțofeni, ţinând pe inamic sub tunul 
său. Colonelul Anastasiu, nelipsit de la începutul războiului aci 
la grupul Jiu, cunoscând perfect situaţiile şi întrebuinţarea tru- 

pelor a căror capacitate de luptă o cunoștea, a uzat de inițiativă 

și a putut rezista o zi aci și alta la Isalnița acoperind Craiova, 

Orașul Craiova nu putea fi apărat, întrucât nefiind pra- 

gătit pentru rezistență era expus bombardamentului inamic fără, 

nici un folos pentru noi care eram în retragere generală. De a- 

ceia colonelul Anastasiu dispusă, ocuparea unei poziţiuni la nyra- 

  

1) Idem: Kriegsberichte aus dem grossen Haupt-Quartier. Broş. 25.
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vest de Craiova :). Aci se primeşte ordinul ca, retragerea să se 

facă către Pieleşti, şcseaua Slatinei-Bucureşti; această schim- 

bare de direcţie — ordinul primit întăi era direcţia Caracal — 

a adus perturbaţie căci coloanele de trăsuri spre a lăsa drumul 

liber, fusese îndreptate în seara de 7 spre acea parte, iar întvar- 
cerea lor din drurn foarte anevoioasă, fiind târziu şi întuneri- 

„cul nopţei de Noemvrie. 

La '7 Noemvrie, coloana să pune în marş nefiind neliniş- 
tită de inamic şi ocupă o poziţie de rezistență la vest de Bals. 
Balșul indicat de pe băncile scoalei „ca un însemnat punct stra. 

tegic”, trebuia să-i respectăm această firmă pur teoretică în 
faţa nouei forme a războiului. Suntem îndemnați la aceasta încă 
şi de faptul că la Balş să pune la dispoziţia noastră o brigadă 
de roșiori din divisia I-a de cavalerie şi 2 automobile blindate 
franceze, cu personal francez. Comandamentul fiind informat că 
numeroși fugari s'au urcat în trenuri în gara Balş şi alţii pe 
jos s'au dus spre Slatina, a luat măsuri de adunarea lor gi adu- 
cerea la unităţi. | 

8 Noemvrie, sărbătoare; sa adunat unităţile, sau făcut câ- 
teva exerciţii de ordine strânsă spre a le pune în mâna şefilor, 
li s'au ţinut cuvântări reamintindu-le datoria, gi jurământul 
făcut pentru împlinirea ei. Li s'a comunicat că o îmbunătăţire 
s'a produs în situaţia generală a războiului, că aliaţii noştri au 
luat ofensive puternice contra, inamicilor de pe frontul lor şi s'a 
arătat sporirea puterei trupelor noastre ce au luptat la Jiu, 
prin ajutoarele sosite. De prin gările Balş şi Slatina şi de la 

  

1) In hotelul din Craiova am găsit pe Gl. Spirescu, căruia spunânduri că - sa pus ordine în trupe şi că ne-am retras în regulă după întâmplarea de la Filiaş, i-am oferit săjşi reia comanda, ceia ce a primit cu plăcere mulţumindu-mt pentru gestul meu camaraderesc.. S'a dus la telefon şi a raportat armatei şi Ma- 
relui Cartie îndreptarea situaţiei şi că reia comanda trupelor. Marele Cartier 
însă nu i-a aprobat aceasta şi a rămas surescitat în camera sa -de la hotel ne 
mai voind a primi pe nimeni, refuzând masa, cerând ordonanţei sale geanta unde 
păstra revolverul, am impus ordonanţei să ascundă arma, temându-mă de un act 
disperat din partea generalului.
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podul de.pe Olt la Slatina, ne-au fost aduşi numeroşi soldați fu- 

giţi de la unităţile lor. Să pun imediat trupele la lucru pentru 

întărirea, poziţiilor ca, să putem opune o rezistență mai puter- 

nică. | 

9 Noemvrie; cavaleria este greu încercată prin atacul ce 

dă asupra, pozițiunei ocupată de inamic cu numeroase mitraliere, 

Bravii ofițeri de cavalerie răniţi sunt aduşi de pe câmpul de 

luptă, mai toţi foşti elevi ai comandantului trupelor colonel A- 

nastasiu, care îi mângâie şi-i încurajează. 

De la Filiaşi, Divisia 1/17 sa retras urmărită, pe flancuri 

şi în spate decătre inamic, iar de sus aeroplane cu mitraliere fă- 

ceau mişcarea cu totul anevoioasă, pentru toţi. Divisia a făcut 
o rezistenţă la Coțofeni, putând a ţinea, mai departe pe inimic. 
Seara a rămas pe poziţie în fața acestui sat. A doua zi, retrage- 
rea a continuat cu rezistenţă la, Işalniţa, în faţa căreia a rămas 
noaptea. pe poziție, acoperind Craiova. La Craiova. spre a nu sc 
atrage fără nici un folos bombardament asupra oraşului, retra- 
gerea s'a făcut mai pe ia nord, pe la Simnic, divizia stând 2 zile 
pe loc. | 

In retragere, aflându-se că în gara, Craiova sunt vre-o trei 
trenuri încărcate cu efecte militare noi: haine, bocanci, provizii, 
muniții, care de mai mult timp — 2-3 zile — nu puteau fi eva- 
cuate, din cauză că „deraiase” câteva Vagoane pe linie la, ieşirea 
din gară. Dacă lucrul s'ar fi cunoscut mai de la, început, se putea, 
tot ridica şi transporta; însă comandantul etapelor, colonelul 
Scărlătescu, cu care vorbisem în oficiul poştal din Craiova, la 
sosirea mea, nu a spus nimic, iar în aceiaș zi el cu etapa a şi pă- 
răsit Craiova, fără a preveni pe cineva şi fără a face apel la. 
trupe, acest colosal număr de efecte a rămas pe loc, pe când cor- 
purile de trupă !uptătoare duceau mare lipsă de efecte de tot 
felul. 

Aflând dar de acest lucru în ultima zi a, rămânerii în aproy 
pierea Craiovei, am organizat imediat ur detaşament de trei
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arme, l'am trimis cu ordin a acoperi gara, în timp ce o companie 

să deșarte gara, de trenurile de efecte, împingându-le în zona, 
trupelor, Deiașamentul ajuns însă în oraş, a fost întirnpinat de 
o delegație de orăşeni în frunte cu Procurorul General care aȘ- 
teptau pe inamic spre a-i preda oraşul şi care a oprit detaşa- 
mentul a, mai continua drumul, sub cuvânt că va, atrage furia. 

inamicului sau vre-o luptă, asupra oraşului! Astfel, un colosal 
număr de efecie a căzut pradă duşmanului, pentru a, le între- 
buinţa mai tărziu efecte şi uniforme românești, spre a îmbrăca, 
patrule cu care înşela, trupele noastre. 

Două fapte urâte sau constatat cu, prilejul trecerei noas- 
tre pe la Craiova: orăşenii arborase steaguri şi aproape pavoa- 
zase casele, pentru a se preda inamicului; a] doilea, oficiul tele- 
grafo-poştal era părăsit de personal, care se evacuase (singur 
personalui telefonic prezent, dar gata, de plecare) iar sălile şi 
pe sub scări, pe după uşi, grămezi de colete de tot felul şi de 
toate mărimile, straturi groase de 20—30 em. de scrisori, cărţi, 
poştale, fracte, mandate, registre, scripte, etc. aruncate şi pă- 
răsite! i 

La directorii băncilor Statului din 7. Jiu şi Craiova exista. 
ordinul Ministerului de Finanţe „că la caz de ocupare să predea, 

„ averile inamicului, luând adeverinţă în regulă”. Iată culmea im- 
becilităţii! 

Rolul comandanților de etape a fost nul din neștiință, sau 
din lipsă de conştiinţă, Afară, de cazul precis relatat cu privire 
la Craiova, la fel au rămas pradă inamicului peste tot depozite, 
magazii, hambare, pivniţi, încărcate cu bucate, prăvălii cu efecte: 
de îmbrăcăminte, rufării, pânzeturi, ete. etc., de care era plină. 
bogata, Oltenie pentru a, îndestula pe inamice și a spori numărul 
degeraților și suferinzilor mii de luptători ai frontului nostru! 
Nici un învățământ tras, nici o constatare după intrarea țării în: 
normal. Nici o sancţiune. Inaintările şi recompensele s'au dat. 
la fel și vrednicilor şi mai ales nevredhnicilor.
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Inamicul urmărind cu energie luarea Tg. Jiului, care des- 

chidea rețeaua de drumuri în interiorul Olteniei, atribuia acestui 

punct însemnătatea adevăratei chei care deszhidea drumul ofen- 

sivei ce aducea şi căderea liniei Oltului, reiese dreptatea eolone- 

lului Anastasiu, comandantul divisiei 1-a, care cerea o întărire 

a acestei divizii spre a putea opune o rezistenţă energică şi fo- 

lositoare, contra inamicului la Jiu, în interesul şi a liniei Oltului, 

„Pe un front cam de 20 km,, cu aripa dreaptă spre Yiliași- 

Craiova, cu cea stăngă peste Cărbunești, în valea Amaradiei 

începu Grupa Kiihne marșul către Olt :). 

Soarta Olteniei era hotărâtă. Inamicul pătrunsese concen- 

trat în. inima ei, găsind apărarea împrăștiată pe corpul acestei 
provincii şi fără posibilitate a fi adunată. 

„La 8/21 Noemvrie înainte de prânz, escadronul de recu- 

noaştere a cavalerului Von Borke (escadronul 5 din regimentul 

II cuirasieri) ajunsă la Craiova, luă prizonieri oameni de la co- 
loane şi câțiva ofiţeri de prin oraş; către acest oraș se îndrepta 
şi Divisia 41 din aripa dreaptă a Grupei Kiihne'. 2) 

In noaptea de 8/9 Noembrie 1916 cavaleria inamică a ocu- 
pat Craiova, 

Gruparea generală a forțelor aceiaşi, ocupându-se poziție 
călare pe şoseaua Craiova-Balş, 

Brigada 2-a, Roșiori din Divisia I-a cavalerie s'a pus în miș- 
care din Vlăduleni la Craiova, prin Beul, pentru a supraveghea 
sectorul Siminic-Seciu. 

Un grup de 500 oameni din Divisia 17-a şi o baterie din rog. 
5 artilerie care este trimis să ocupe Dealurile Baldovinești fă- 
când legătură la Oboga cu brig. 1 roșiori. 

In seara, zilei trupele pe aceleași pozițiuni. 

In timpul zilei nu a avut loc nici-o acţiune importantă, ac- 
tivitatea inamicului rezumându-se la o recunoaştere amănunțită, 

  

1) Kriegsberichte aus den ga. H. Cuartier. 
2) Idem. ”
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a întregului front, a spatelui şi a căei ferate Slatina cu patrule 

tari până la un escadron şi 1 secţie tunuri. 

Sa primit ordinul de operaţii No. 1175/916 al armatei I-a 

prin care se ordonă studierea unui proect de operații în scopul 

de a se manevra orice încercare de atac a inamicului asupra 

flancului nostru drept. 

Având în vedere nevoile serviciului, domnul colonel coman- 

dant al Divisiei a făcut următoarele numiri de ofiţeri: 

Lt. colonel Trușculescu comandant al reg. 26 infanterie. 

Lt. Col. Pomponiu comandant al reg. 43 inf. în locul Lt. 

colonel Theodorescu, căruia i s'a luat comanda. 

10 Noemvrie, recunoașteri trimise aduc ştiri că şi din nvră 

ne ameninţă pericolul unui iminent atac; artileria inamică, înte- 

ţeşte focul, se ordonă aruncarea în aer a podului de pe Olteț, 

spre a îngreuia înaintarea inamicului şi se reia marşul spre 

Mirila, urmăriţi pe şosea de focurile lungi ale artileriei inamice, 

iar pe suş de un aeroplan armat cu mitralieră care trage în ca- 

valeria ce urma șoseaua, deoarece peste câmp era cu neputinţă 

de mers, pământul fiind desfundat. , 

Inamicul atacă în după amiază poziţiunile noastre şi sub 

bombardamentul artileriei inamice şi a unui avion ce trage asu- 

pra cavaleriei, ne punem în retragere spre Mirila, unde ocupăm 

o nouă poziţie de rezistenţă, mai mult spre a putea odihni pe 

timpul nopţei trupele noastre obosite, procurndu-le o linişte cel 

puţin relativă. Ordinul ce ne vine de la armată, indica Oltul 
ca oprire a retragerei noastre şi stabilirea trupelor noastre pe 
Olt pentru o puternică rezistenţă şi ca bază pentru pregătirea 

şi pcwnirea unei viguroase ofensive pentru gonirea inamicului 
din Oltenia. Oltul fusese indicat de la început ca linie de re- 
zistenţă, de către generalul Culcer, comandantul armatei I-a care 
preconizase a nu se apăra Oltenia, în interiorul ei, aceasta fiind 

o imposibilitate. Această dreaptă şi judicioasă, părere, care de 
altfel s'a dovedit exartă si reală, împreună cu intrigile care îşi
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aveau sediul atât la armata I-a cât şi la Marele Cartier unde 
era considerat om politic!) i-au atras luarea comenzei pentru 
curajul ce a avut de a mărturisi adevărul şi înlocuirea, unui gi- 
ant cu nişte pitici în inaterie de artă şi ştiinţă a conduce tru- 
pele pe câmpul de război (exceptând pe generalul Vasilescu Pa- 
rașchiv, un excelent ofițer general şi capabil şi energic, coman- 
dant, care nu a ocupat comanda, decât 2—3 zile). 

Trupele, după un marş dela, Mirila la Găneasa şi o oprire 
noaptea de 11 Noemvrie la Slătioara, ajung la Slatina. 

Slatina, este considerată ca un punct strategic, așa am în- 
văţat şi noi şi toate promoţiile dinainte şi de după noi şi aceasta, 
din cauză că are podul pe Olt, punct obligat, Oltul ne putână 
fi trecut de la Slăvitești în jos nicăeri de cât pe cele 3_—4 po- 
duri: Drăgășani, Ibăneşti, Slatina, şi Caracal; auzisem deage- 
menea că la Slatina sau făcut lucrări formidabile de apărare. 
La, Prefectură, găsim pe generalul M. Boteanu, un ofiţer de ge- 
niu învăţat, savant şi totodată foarte modest 2) profesor la, şco- 
lile militare; aveam ordin primit în ajun că, la Slatina ne vor 
sosi 4 batal. pe efectiv de război, că vom rezista aici până la ul- 
timul om, că toate podurile pe Olt sunt distruse adică acel de la 
Drăgăşani, şi cel de la Caracal, că a rămas numai acel dela, 
Slatina care este minat şi că va fi aruncat în aer când voi or. 
dona, după trecerea celui din urmă om din trupele mele. Colone- 
lul Botez din geniu rămânea atașat mie împreună cu trupela de 
geniu respective. Pe la ora 11 sosi şi generalul Crăiniceanu ins- 
pector al Armatei, care adresându-se colonelului Anastasiu, co- 
mandantul trupelor, spune: „toți vă credeam pierduţi; bravo! 

Ce gând ai? Să împiediv trecerea, peste Olt la Slatina, cu 

  

1) Memoriile lui Marghiloman şi scrisoarea generalului Culcer. 
2) După ce s'a mirat îndeajuns c'am scăpat ne capturați de inamic, în 

dete sfaturi pentru apărare şi cu câtă însufleţire să încredința că vom fi la 
“înălțime «voi elevii mei — zise el — care aţi ieşit mai buni de cât noi cești 
“bătrâni şi care ne puteţi învăţa şi pe noi».
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orice preţ. Aşa, trebui să primeşti nişte trupe; ia-ai primit? Nu, 

d-le general, aceste trupe urmau să sosească până la ziuă, în 

timpul nopţei, dar nu a sosit nimic. Mi s'a mai spus să mă fo- 

losesc şi de cele 2--3000 de oameni teritoriali adunaţi anume 

aci, însă nu au aproape nici o instrucţie şi mi-e teamă că slă- 

biciunea lor să nu fie o desorganizare şi pentru ceilalţi. Da, ai 

dreptate; şi atunci? Renunţ mai bine la ele. Dar dacă i-ar sosi 

o brigadă bună, cum ai întrebuinţa-o, ai întări frontul? Nu d.le 

General, greşelile noastre Qe până, acum au constat din neîntre- 

buinţarea manevrei şi aceasta pentru că nu am avut o trupă de 

manevră. De aș avea o brigadă, aş constitui-o trupă, de manevră 

şi aş ataca la, timp și locul cuvenit. Bravo, așa. Asta, le-am spus 

şi la Marele Cartier: totdeauna manevră, iar manevră. Ca vei 

face cu trupele de geniu, cu cele de miliții ce văd aci? Să, le tri- 
miţi pe cele dintâi la Topolog. Dar, D-le General, eu nu pot dis- 

pune nimic, este comandantul armatei I-a de care depind eu. Eu 
văd că, D-ta, eşti comandantul armatei I-a căci comanzi şi con- 
duci toate trupele. Nu te-a făcut general după succesul de la 
Jiu ? nu D-le General. Auzi, comanzi aproape un corp de armată, 
ai toate trupele din Oltenia, sub ordinile D-tale, Colonel. Or ce 
vechime ai avea, trebui să te facă general. Ce comandai în 1913? 
Am comandat reg. Dâmb. 22. A, mi-aduc aminte, ţi-am dat ordin 
de zi de mulţumire..... da, ai fost admirabil! Intreaga această 
convorbire a fost faţă de întreg stat majorul divisiei! In timpui 
zilei şi nopței, am îndreptat recunoașteri tari, pentru informaţii 
asupra râului, trecerilor, si am, trimis şi cavalerie să mă, lege 
eu Corpul II Armată, aflat pe Olt, mai la nora de Drăgășani. 
Rezultatul primit adouazi mă puse în uimire: că nici urmă 
nu era. de vre-o trupă din Corpul II de Armată, după informa- 
țiuni sar fi retras pe Topolog, că mai sunt încă două poduri, 
unul lângă Drăgăşani, altul mai jos de Caracal; că podul de 
la Drăgășani nu-i distrus, întrucât se poate circula pe el, iar 
cel de la Caracal numai puțin strâmbat. Recunoaşterea mai ra-
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porta încă şi faptul că la dreapta, când a, sosit recunoaşterea şi 
escadronul căpitan Boerescu la Drăgăşani, tunul de 53 bubuia, 
inamicul aflat acolo, încerca să treacă podul pe care îl repara. 
Că între Olt şi Topolog circulau numeroase patrule inamice; că, 
o puternică coloană inamică să îndreaptă netulburată de nimeni 
spre Drăgășani, având câte trei arme şi cam de forţa unei bri- 
gade mixte 1). Nişte biciclişti trimiși spre nord, au adus ştirea 
că o coloană inamică s'ar fi îndreptând din valea Cernei în acea 
a Oltului spre Drăgășani; această ştire neprecizată, a determinat 
trimiterea, escadronului 2 de roșiori sub comanda căpitanului 
Ecerescu Zaharia, în recunoaştere în acea direcţie. Raportul său 
repede şi clar, arată că în adevăr o coloană ce trei arme să în- 
dreaptă spre Drăgăşani, precizând anume unde ze află capul 
acelei coloane în momentul descoperirei ei. Comandamentul di- 
visiei 1/17 luând măsuri a-şi păzi flancul său drept a dat sarcina 
aceasta aceluiaș căpitan cu destoinicie dovedită, punându-i în 
vedere a distruge podul de la Drăgășani şi Dumitreşti, a lua sub 
comandă și batalionul de miliții ce raportase că, se găseşte a- 
colo și a, întrebuința şi cele 2 tunuri rămase bune şi a constitui 
un cap de pod între Câmpu Mare şi Deleni spre a rezista trece- 
rei inamicului, ceia ce acest brav căpitan a îndeplinit în margi- 
nile puterilor sale, până ce ameninţat în flancul său drepi de 
trupe inamice trecute mai din sus peste Olt, a trebuit să se 
retragă, 

Aceasta, era situaţia reală. Chemat colonelul Botez şi făcut 
responsabil de modul cum a executat ordinul ce avusese pentru 
distrugerea podurilor :), mi-a declarat: de sigur un pod ca cel de 
la Caracal ca să fie distrus trebuia 800 kilog. Ginamită, ori el 

  

1) Probabil că armata I-a ştia toate acestea, căci plecase incognito de la 
Potcoava şi lăsase vorbă la telefon că... cartierul armatei va fi în vagon la 
Costeştf. 

” 2) “Colonelul Botez a fost trimis în judecată de armată sau de Marele Cartier, pentru nedistrugerea podurilor, însă fiind achitat probabil că nu a avut 
vină el, 

2
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nu a avut decât 260 kgr. Dar atunci la acesta de la Slatina unde 
este şi calea, ferată, cât ai pus? 650 kgr. şi cred că-i suficient. 
Or, nici unul nici celălalt pod nu au fost pus în imposibilitate 
a fi trecut, trăgătorii inamici au trecut pe raiurile căei ferate 
puţin strâmbe, iar podul cel mare reparat imediat şi a trecut 
inamicul curând după plecarea noastră, „Corpul de cavalerie 
Schmetov ajunsese la 23 (10) Noemvrie în sectorul ordonat. Ca. 
racalul şi podul peste Olt vătămat numai, uşor, fură luate, aşa că 
drumul era, deschis pentru coloana de înaintare a trupalor Riih- 
ne care veneau în urmă” :). în urma ştirilor ce primisera de la 
recunoașterile de pe Olt, am trimis pe colonelul Botez cu o braa- 
cardă sanitară automobilă să complecteze distrugerea, podului 
de la Caracal şi să distrugă şi al doilea pod ce exista acolo; am 
trimis cavaleria să distrugă și al doilea pod de a Drăgășani, am 
raportat toate acestea armatei 1-a care nu mai era la. Costeşti, 
să depiasese la Titu. Situaţia era gravă în ncră la Olt, iar pe 
valea. Dâmboviţei şi Dragoslave, cum şi pe valea de sus a Ar. 
geşului inamicul lovia puternic. 

Resistenţa la Slatina s'a făcut ocupându-se înălțimile care 
Gomin localitatea, | 

Or, cum situaţia noastră şi imposibilitatea a acoperi punc- 
tele semnalate ca fiind în stăpânirea inamicului pe aripile noa 
stre, rezistenţa la Slatina trebuia făcută și s'a făcut dincolo de 
marginile posibilităţii.  Insuşi inamicul mărturiseşte aceasta 
când afirmă că: „cu forţele principale, corpul de cavalerie se 
îndreaptă, spre nord spre a sprijini divisia, de infanterie ce se 
găsea la Slatina în luptă grea. In poziţii tari şi apărate cu arti. 
lerie grea, adversarul opuse la Slatina o resistență puternică”. 

In adevăr; s'a, ocupat poziţie pe crestele înălțimilor de !a 
nord şi sud de Slatina, împingându-se infanteria înainte spre a 
bate pantele vestice ale dealului Şopot şi cele dinspre valea 

1) Kriegsberichte aus dem grossen Haupt-Quartier. (Broş. No. 25). 

27
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Viilor la nord şi sud până la satul Clocociovul, formându-se două 

sectoare despărțite prin şoseaua Slatina-Jitaru dată sectorului 

de nord, încredințată brigadei 21 infanterie, cel de sud încre- 

dinţat brigadei 22 infanterie, având fiecare câte un regiment în 

linia întâia şi al doilea eşalonat pe trei linii în urma flancurilor 

exterioare. Brigada formată din Divisia 17-a în reserva gene- 

rală la nord de gara Slatina, la un loc cu batal. miliții Corj- 

Dolj, deplasat în satul Pârlita. Artileria împărţită, în mod egal 

celor două brigade, afară, de o baterie ce se lăsa la rezervă. Po- 

zițiile noastre au fost inspectate de către generalii Crăiniceanu 

şi Boteanu. 

In ziua de 12 Noembrie, artileria inamică cu tunuri de 150 

şi 210 a deschis un foc viu asupra poziţiei noastre, însă artileria, 

„apărărei a răspuns cu multă precizie acestui bombardaruent, re- 
ducând-o aproape la tăcere pe cea, inamică. Câteva baterii ina- 
mice au fost surprinse în marș în vecinătatea Slătioarei şi scoase 
din serviciu de către artileria noastră. Infanteria inamică a îna- 
intat în două rânduri asupra Slatinei şi înălțimilor ei, însă a fost 
respinsă. S'a, produs o stagnare a, luptei, ceia ce denota aștep- 
tarea a se produce efectul unor mișcări laterale, ceiace s'a şi 
întâmplat, inamicul trecuse deja Oltul şi pe la nord și pe la sud 
de Slatina, așa că apărarea era expusă a fi atacată concentric 
pe ambele ei flancuri. Acest fapt a determinat retragerea Divi- 
siei 1/17, în urma ordinului dat de Armata I-a, care abea în ziua 
de 12 Noemvrie seara, a luat contact cu această Divisie şi a aflat 
şi situaţia de pe tot frontul Oltului, rămas în apărarea numai 
a acestei Divisii 1/17. 

In adevăr divisia noastră nu mai avea nici o legătură cu 
Armata I-a şi nici o ştire despre dănsa, căci pe cât aveam cu- 
noștinţă, generalul Stratilescu plecasă dela Potcoava unde abea 
îl aflasem că este şi că, „este găsibil în vagon în gara Costești”; 

- nici aci însă nu a putut fi găsit căci era plecat la Titu. Mașinile 
acestea Titanic dacă n'au putut trage trenurile cu efecte şi le-a
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lăsat pradă inamicului prin gări, au fost în schimb foarte gră- 
bite a plimba pe comandanţi ca, generalul Stratilescu ținându-l 
cât mai departe nu numai de inamic, dar şi de propriile sale 
trupe şi mai ales de conştiinţa, împlinirei datoriei sale. 

Divisia 1/17 de la Slatina, a semnalat Armatei I la timp, că 
o coloană principală inamică să, înâreaptă de la Craiova, prin Leul 
mare-Zănoaga, trecuse podul pe Olt cel lăsat liber de Armata. 
i-a în calea inamicului şi să îndrepta, spre Alexandria prin Ro- 
şiori de Vede, spre a ajuta aliaţilor lor la trecerea Dunărei. Sar 
putea controla în arhiva Armatei I-a şi nu se va, găsi de sigur 
nici o măsură luată de comandantul Armatei D-a, ca să taie dru- 
mul acelei coloane şi să-i împiedice acţiunea. 

Incă din ziua de 11 Noembrie, Grupa Kraft la nord, avea 
deja — şi la sud deasemenea __ înapoia sa Oltul, iar acum a- 
meninţa şi de la vestul poziţiei tari a, râului, aceiaş soartă. Un 
avion inamic urmăreşte pe şosea cartierul Comandantului tru- 
pelor, aruncând bombe, ofiţerii divisiei se adăposteau pe lângă 
magaziile de la nord de şosea. Retragerea se face în regulă spre 
Jitaru, apoi spre Lunca, Corbului-Tuţuleşti-Broșteni-Costeşti. 

lată ce spune corespondentul ziarului „Times” asupra lup- 
tei de la Slatina; 

„La, 10/23 Noemvrie cavaleria lui Schmettow ajunsese la 
Caracal şi la Capul de pod (?) de 1a, Stoeneşti, cinci mile mai la 
est trupele lui von Kuhne trecuseră răul Peşteana şi se apropiau 
de Drăgăşani, pe când la centru ambele grupuri mergeau conver- 
gând spre Slatina şi podul de cale ferată, peste Olt a liniei Cra- 
iova-Piteşti. Un grup de mici înălţimi la est de Olt favorizau apă- 
rarea. Aici românii rezistară cu îndârjire respingând de repe- 
tate ori încercările inamicului de a trece râul, Iusă forţele lor 
nu erau suficiente ca să ţină linia Oltului în întregimea ei şi 
inamicul neputând să treacă pe la Slatina, mută atacul la Ca- 
racal și Stoenești. Trecând Oltul în acest punct cavaleria con- 
telui Schmettow împinge înainte la est spre Roşiori de Vede, pe
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când generalul Kuhne înainta la nord contra flancului armatei 
româneşti care apăra podul de la Slatina. Acum aceasta trebuia. 
să se retragă după ce aruncase în aer podul şi distrusese ma- 
gasiile de cereale de la Slatina”. | 

De asemenea Broșura 25 a Marelui Cartier german, pune: 
„Cu forţele principale Corpul de cavalerie să îndreaptă spre 
nord spre a sprijini divisia de infanterie ce se găsea la Slatina 
în luptă grea. In posiţii tari şi apărate de artilerie grea (?) ad- 
versarul opuse o rezistență puternică”. 

Comunicatele oficiale vesteau bombardamente violente pe 
Dunăre, încercări de trecere peste Dunăre „respinse”, la Olt sus, 
„duptă în curs”, ştiri acăror realitate noi de pe front o cunoş- 
team şi o înţelegeam. De aceia, în noaptea de 11 Noembrie pri- 
mim ordinul să ne punem în retragere „deoarece situaţia gene- 
rată impune aceasta”. Am plecat în dimineaţa de 12 Noemvrie- 
şi când părăseam localul Preiecturei, obuze inamice cădeau pe. 
frumcasa clădire, de la răsărit de Prefectură şi pe acoperișul 
Prefecturei, după ce toată noaptea artileria inamică de la Slă- 
tioara bătușe castelul de apă; toată noaptea am căutat prin 
telefon Comandamentul Armatei I-a, însă, în zadar, generalul 

Stratilescu avea la tren o mașină, Titanic, sau aşa, ceva. Voiam 

ai raporta ultima informaţie din timpul zilei de 11 Noemvrie, 
că o coloană principală inamică pornită de la Craiova prin 
Leul mare-Zănoaga, trecuse Oltul şi se îndreaptă către Ale- 
xandria prin Roşiori de Vede. In dimineaţa de 12 Noembrie 
inamicul trage asupra poziţiei artileriei noastre şi asupra Sla- 

tinei cu tunuri de 150 şi 210 m. aeroplanele zbor deasupra tru- 
pelor noastre indicând goseaua; retragerea noastră spre Ji- 
taru se face în regulă, deocamdată trupele se retrag peste câmp. 
drept înapoia lor, aeroplanele inamice presar bombe în calca 
trupelor şi în Jitaru; ne îndreptăm în coloane paralele spre 
lunca Corbului-Țuţuleşti-Broşteni-Costeşti, urmăriți de inamice
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a 
şi în strâns contact cu ariergardele noastre care luptă neeonte- 
nit în coada, coloanelor, ajutate câteodată şi de artileria noastră. 

La 13 Noemvrie suntem la Broşteni şi Costeşti, unde la 14 
Noemvrie ocupăm poziţie de rezistat, făcână şi lucrări de întă- 
rire. In ziua, de 14 inamicul atacă posiţiile noastre, însă nu ne 
poate scoate din ele, graţie locului bine potrivit al artileriei noa- 
stre. La Costeşti, aproape un întreg batalion a trecut la inamic 
şi faptul a surprins şi pe inamic care în fruntea trupelor atăcă- 
toare, a pus acest batalion. Artileria noastră prevenită de arest 
fapt a tras primele ei salve în acest mănunchi de ticăloși, deci- 
rând și pedepsină în acest chip ticăloşia Dela Costeşti şi în 
complectă, regulă, divisia s'a retras spre Martaiogi-Rociu-Moy- 
zăceni-Morteni-Leși, luând direcţia Găeştilor, 

In această regiune spre dreapta noastră opera Divisia 8-a 
pe care o comanda colonelul Dumitrescu, fost şef de Stat Major 
la Divisia I-a; acestei divisie i sa capturat la Răteşti, de ca. 
valeria inamică, o parte din cartierul divisiei, automobilul co- 
mandantului, arhiva, şi ofițeri din statul major al divisiei; aci îs 
arhiva divisiei s'a găsit şi ordinul de operaţie pentru actiunea 
proectată a se executa de noi pe Argeş, ceia, ce a vestit şi pre- 
venit pe comandantul general german, a dejuca, planurile noa» 
stre :). La Mozăceni sau Mozacul-Leși am dat peste nişte lucrări 
de sapă; şi oameni din sat ne-au declarat că sunt făcute de 
nemți care, au trecut de eri spre Titu”, 

Cât despre divizia a 8-a de la dreapta noastră şi 
dată prin ordinul de operaţie, nici o urmă. Divisia noastră 1/17 
şi-a continuat retragerea, oprindu-se la Morteni lângă Neajbv 
— ———_— 

1) Şi totuşi acest colonel fără să fi participat la vre-o luptă ajuns prin falşuri <ă fie desemnat la comandă de divisie, care oricât are răspundere în captura ce i sa făcut, a fost înaintat general, apoi general de divis:e şi ajuns 
comandant al Corpului 1 de armată. A avut «norocul» să fie presentat Regelui 
ca seroul de la Jiu> de către generalul Averescu, numai după spusele sale pe 
sare generalul nu a avut grijă să le controleze.
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şi făcând rezistenţă pe toate râurile paralele frontului nostru şi 

perpendiculare pe direcţia noastră de marş. 

"Ordinul ce aveam era de a trece Argeșul şi de a resista pe 

malul său stâng, tot „până la ultimul om”. La, Ionești urma să 

trecem Argeșul pe pod. Pe acest pod puţin mai înainte trecuse 

Comandantul Corpului de Armată generalul Pătraşcu, căruia, i 

sa raportat ştirea, căpătată în drumul rostru, asupra, lucră- 

rilor inamice de ia malul Argeșului. Generalul însă ne-a afir- 

mat că este exagerată ştirea, 

Frontul nostru urma, Argeșul şi se lega la dreapta cu div. 

8-a, pe hârtie însă şi aceasta cu a 13-a, colonel Cihoschi, la, 

stânga cu trupe din Armata II-a prin reg. I Roşiori). 

In dimineaţa de 17, înainte de a trece podul la Ionești, o 

patrulă, de cavalerie inamică, s'a prezezntat la pod de pe malul 

din spatele nostru şi a fost gonită de escorta de mi- 

lițieni aflată în curtea unde cantona cartierul Divisiei 

1/17. Pentru trecerea la Ionești, Divisia a luat dispo- 

zițiuni să se recunoască de cu noaptea vadurile pentru trecerea 

artileriei, compania, de geniu și batal. miliții maior Brăiloiu să 

prepare aceste vaduri, așa că, numai infanteria, să treacă pe pod; 

_a douazi, 18 Noemvrie trupele trecură pe malul celălalt, întâi 

cele a divisiei 1/17 şi apoi cele a divisiei a 8-a, aceasta însă pre- 

sentându-se la pod după noi, găsi podul ocupat de inamic şi 

silită a-şi deschide drum; aci această divisie perdu un division 

de artilerie. Şi coloana, noastră fu atacată în coada ei, iar bri- 
gada col. Obogeanu cu care urma şi reg. 21 artilerie, fu silită să 

se strecoare printre coloane inamice luând direcţia nordică, 

iar celelalte trupe să îndreptară la Găeşti. 

  

1) In ordinul de retragere, Armata | nu prevăzuse nimic asupra inami- 

cului de care habar nu avea, asigurându-ne că frontul la vest de Găeşti Hulu- 

beşti, este solid ocupat de divisia Col. Cihoschi.
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In ziua de 19 Noembrie, Comandantul Div. 1/17 în lipsă 

de ştiri de la, comandamentul Armatei, a mers împreună cu co- 

mandantul reg. 21 artilerie la şcoala din Găeşti, după infor-. 

maţiuni; aci însă, şi până aci, trupele din divisia 13-a (col.: 

Cihoschi) să, retrăgeau noaptea pe şoseaua Găeșşti-Titu, şosea 

complectamente plină de trupe, trăsuri şi de căruţe de refu- 

giaţi. Aci aflarăm că inamicul e în apropiere de intrarea, în 

Găeşti, că colonelul Cihoschi este rănit sau mort. Trimitem 

ordin trupelor divisiei a să retrage peste Argeş sub protec- 

ţia brigadei col. Niculcea. Sosind cu cartierul divisiei în 

apropiere de Titu şi aflând că comandantul Corpului de Ar- 

mată, G-ral Pătraşcu, se află în gară, comandantul gărei căpit. 

reservă Baranga, ne conduse în clădirea mare din sus de gară, 

unde presentându-ne, generalul Pătraşcu nu ştia nimic şi nu 

putu să ne dea nici o deslușire şi nici un ordin. Fiind încă în con- 
vorbire cu el, inamicul cu un tun blindat de pe şoseaua Târgo- 

vişte-Titu, bombarda Gara, și câteva lovituri căzură pe linie 

lângă, acea, clădire, aceasta ne-a, împrăștiat pe toţi fără a ne fi 
lămurit întrucâtva, asupra, situaţiei şi ce avem de făcut! Cu 

câteva ore mai înainte trecuse prin staţie spre Bucureşti, ulti- 

mul tren de Târgoviște. Divisia 1/17 şi-a urmat retragerea, prin 
Ghinești-Dobra-Bilciureşti-Cătun; în acest timp la, Ghergani ina- 
micul bombarda gara şi pe linie se afla şi vagonul Cartierului 
Armatei I (G-ral Stratilescu) de care nu să mai ştia nimic de 
vre-o 6 zile. Noaptea de 19 spre 20 Noemvrie, artileria inamică 
bate întreaga regiune, între Găeşti-Titu; brigada  Obogeanu 
şi reg, 21 artil. trec cu mare greutate Argeşul prin vad la Greci. 

La 20 Noemvrie pe ploae şi frig sosim prin Ghineşti în Dobra, 
unde rămânem noaptea; iar la 21 Noemvrie, suntem la Cojasca, 

unde lucrăm la întărirea, posiţiei pentru resistenţă, într'ucât tu- 

nul bubuia și din nord și din vest şi din est. La Cojasca, am gă- 
sit pe generalul de divisie Costescu C-tin, care cu o parte din 
trupele divisiei sale, ocupa şi el posiţie tot aci, alături de noi.
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Acest general d» divisie pus sub ordinile unui general de bri- 
gadă mult mai slab în cunoştinţe ca dânsul şi mai puțin destoi- 
nic, era foarte amărât şi demoralizat de umilitoarea situaţie în 
care era pus. El mi-a istorisit în ce mod detestabil au fost ecn- 
duse luptele şi în celelalte părţi a frontului nostru, de capturări 
de artilerie, de greşeli de tot felul săvârşite de șefi neapţi ce au 
prăpădit trupele fără folcs. La Cojasca, 21 Noemvrie, iarăși ata- 
curi zadarnice şi fără folos date din ordine nechibzuite care au 
costat multe vieţi de soldaţi şi de ofiţeri, fărămițându-se unită- 
ţile și demoralizându-se și mai mult oamenii prin neputinţa de a 
opri cât de cât pe inamic. Lupte sângeroase au loc la Cojasca 
și în ziua de 22. La Cojasca, unde ocupăm front între Bilciu- 
reşti-Cojasca, alături de divisia 6-a a generalului Costescu, ata- 
curi nejustificate, perderi fără folos de vieţi de ofiţeri şi de sol- 
daţi, cu nici un scop tactic, cu nici o manevră 1). De aci a fost 
pornită refăcută ivisia 11-a, venită în ajun prin Corneşti şi tri- 
misă a se angaja dincolo de stânga noastră, însă fără rost, 

De la Cătun unde inamicul bombarda, intens, am primit or- 
din să ne retragem spre răsărit; am rămas noaptea trupele qi- 
visiei 1/17 pe linia, Bujoreanca-Poenari Vulpești-Movila, cartie- 
rul divisiei în Tătărei. A doua zi dimineaţă, după ordin ne-am 
pus în retragere prin Poenari-Cocioc-Ţigăneşti, prin 'Tâucă- 
beşti. 

Generalul Pătraşcu a hotărât să atace pe inamic la Săbieşti, 
fără a determina scopul, dând ordin ca acest atac să se dea de 
divisia 1/17; comandantul divisiei, col Anastasiu, căuta să jus- 
tifice lipsa de folos practic a acestui atac, contra unei posiţii 
tari, înălţimi ca ziduri și pe care inamicul le stăpânea puternic. 

  

1) Dacă Marele Cartier general intenţiona ocuparea unei linii de opunere 
înaintărei inamicu'ui, fie râul Buzău, fie Siretul, datoria sa era să adune armata 
pe acea linie din timp şi cu cât mai mare efectiv, oprind pe aceşti comandanţi 
a-şi irosi trupele în atacuri nesăbuite care nu denotau nici energie şi nici acti- vitate, ci curată lipsă. de judecată,
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Generalul luă aceasta drept refuz şi adresă acelaş ordin Divi- 
siei Costescu, care la fel arată că mai întâi de 2 zile nu mai co-. 
manda de cât o brigadă, căci a doua i se luase şi trimisese în 
altă parte şi nu se mai întâlnise cu dânsa; apoi, că noi fiind 
în retragere generală, şi inamicul nu ne supără, este o pierdere 
de timp şi Qe oameni care nu are nici un folos. Generalui Pă- 
traşcu însă îi porunci categorie: „din Inalt ordin Vă ordon să 
executaţi” 1), 

Atacul s'a dat în zorii zilei și resultatul a fost: respinge- 
rea lui de inamic şi perderea, unui batalion şi jumătate din efec- 
tivul brigadei! 

Sosiţi la Cocioc, am voit a ne opri la şcoala primară unde 
ne instalarăm Cartierul; pe la orele 4, am auzit prin pădure în 
apropiere focuri de puşcă și de mitralieră; aceasta a determinat 
pe Comandantul divişiei să plece cu cartierul divigiei spre Tân- 
căbeşti-Țigăneşti, unde urma a rămânea noaptea. Exact peste 
2 ore şi în acelaş loc, este surprins şi capturat generalul Cos- 
tescu împreună cu întreg cartierul divisiei sale, afară de ofite- 
rul comandant al] escortei, care scăpă cu fuga şi apoi călare 
prin păduri, venind spre Yâncăbeşti 2). Divisia 1/17 sa retras 
în regulă pe podul de la Țigănești pe stânga Ialomiţei, în cursul 
nopței, pe când a doua zi dimineaţa şi în chiar cursul nopției, 
PNI 

1) Cum generalul de brigadă Pătraşcu, neavând capacitatea a ordona de la sine generalului de divisie Costescu invoca numele Regelui spre a se face ascultat în măsura neghioabă ce lua. 
2) Focurile auzite prin pădure de cătră Comandantul divisiei 1/17 erau a unor patrule inamice care operau acum în spatele trupelor noaştre şi anume pentru terorizarea cartieretor, căci trupele fiind înainte, cartierele erau lipsite de mijloace de apărare. Ofiţerul şef al escortei comunicase generalului teama 

unui atac din causa acestor focuri ce au continuat şi după plecarea noastră, 
focuri schimbate între patrule, însă generalul nu a voit să ia în serios preve- 
nirea. Când patrula inamică s'a prezentat la şcoală, ofiţerul s'a oferit a] scăpa dându-i calul său şi conducându-l pe locuri prin pădure de unde îl poate scoate. Generalul a refuzat şi a fost luat prizonier cu maşină cu tot şi cu ceilalţi ofiţeri. Acest lucru ne-a fost comunicat chiar în cursul nopței de către ofiţerul sef al escortei, la cartierul nostru de la conacul aneşiei d-lui Munteanu Cârnu, inginer.
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divisia 11 este strânsă de inamic în mlăştinele- Snagovului, 
parte capturată, parte rămasă în acele bălți şi smârcuri din 

care nu se mai putea eși ). Divisia 1/17 s'a îndreptat de la Ţi- 
gănești prin Potigraf, peste Cricov pe podurile construite şi ne- 
terminate. Acolo era o îngrămădeală ne mai pomenită: trupele 
a 4 divisii, coloane a căror — cap şi coadă — nu se putea co- 
prinde cu ochii, iar bubuitul tunului se auzea din ce în ce mai 
aproape de noi. Este o imposibilitate de descris, cel puțin în 
mod palid, situaţia de la punctul de trecere de aci de pe Cricov, 
un pârâu neînsemnat pe hartă, însă nerecunoscut de Statul 
Major al Corpului de Armată, nici de serviciul etapelor, nici de 
Marele Cartier General. Convoiurile atâtor trupe (divisia 1/17 
divisia 8-a, corpul de armată) grămădite aşteptând începerea 
trecerei care atârna de terminarea podului, la care acum nimeni 
nu mai putea lucra. In această. aşteptare, pe la ora, 10 dim., în- 
cepură să sosească şi trupele gonite din urmă de inamie. Fără 
a se mai aştepta, să începe trecerea, prin vad, căruțele să, îm-. 
potmoleau în nisipul de pe fundul râului, unele se afundau cu 
cai cu tot, să înecau sub ochii noştri şi în neputința noastră de 
a le ajuta. Să înhămau câte 3-4 perechi de cai deshămaţi de 
la alte trăsuri și până să se scoată acestea şi automobilele co- 
mandamentelor, celor deshămate nu li se mai vedea de cât vâr-. 
ful coşurilor sau coviltirilor şi erau părăsite pe loc. Aceasiă zi 
de 25 Noemvrie, ne-am amintit o asemănare cu ce am ştiut de: 
trecerea Berezinei de trupele franceze în 1812! Cu mari greu- 
tăţi am putut trece pe celălalt mal automobilul comandantului 
corpului de armată, care ar fi rămas în gârlă pradă inamicului. 

  

1) In marşul nostru spre Cătun, întâlnisem această divisie a XI, nou echipată, cu efectivul complect în trupă şi cadre şi sub comanda generalului Cocorăscu, care mi-a declarat că merge pe front. Intrebându-l unde, căci ina-. micul e pe urma noastră, mita spus că nu i sa dat nici o ştire asupra desti- naţiei sale, nici o ştire despre inamic şi că de 2 zile vine pe drum fără nici o. indicație «își bat joc de trupe» spuse el complect decepţionat de această stare. nenorocită,
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. Divisia 1/17 şi-a strecurat pe celălalt mal tot ce-i aparţinea ca, 
trăsuri, coloane, apoi trupele au trecut prin vad şi s'au îndrep- 
tat spre Fulga-Amar ca să-şi ocupe frontul la Baraitar, în di- 
mineaţa de 26Noemvrie, unde organizăm poziţia noastră de ze- 
zistenţă, rău indicată pe teren de cătră Armata 1, căci postul de 
comandă, al divisiei 1/17 în loc de a fi înapoia, centrului trupe- 
lor sale, era înapoia centrului altei divisii (a generaluiui Lam- 
bru) ; aci luarăm contact pentru întâia oară, cu cavaleria rusă. 

Pe la ora 12 lupta se angajează, brigada Obogeanu la dreapta - 
sprijinită de divisionul artilerie maior Voinescu, avea un ba- 
talion pe celălalt mal al Baraitarului în luptă cu inamicul; ba- 
teriile Lt. Stoenescu şi căpit. Mihăilescu, fac minuni cu tragerea 
lor deşi sunt încadrate de artileria inamică, a cărei proectile 
însă nu să spărgeau, terenul fiind complect desfundat. 

Bombardamentul continuă până seara. Acum începurăm a 
afla şi câte ceva din realităţile stărei generale: oraş după oraş 
căzute în mâna inamicului şi pe rând, Târgovişte, apoi capitaia 
ţărei...... cumplită durere sufletească, pentru noi atât de slabi 
apărători ai ţării noastre! Aceasta, era, situaţia frontului nos- 
tru. In timpul nopţei, inamicul pronunță un atac asupra, satului 
Cioranii, unde era reg. | de roşiori comandat de col. Cantavara, 
producând o panică mare şi împingând înapoi şi brigada colo- 
nel Niculcea 1) care însă fu readusă, la, locul ei. In ziua, de 28 
Noemvrie, încă de dimineaţă, acţiunea începe pe întregul front 
trupele noastre rezist pe posiţiile lor ocupate decuseară, iar pe 
la ora 10 să primeşte ordin de retragere, care şi începe sub aco- 
perirea brigadei Niculcea, care ne distanțează, de inamic. 

GRUPELE VECINE 
Căderea Bucureştilor de şi era, prevăzută de noi şi așa de 

așteptată ca, timp de către dușmani, a, adus o precipitare şi de 

  

1) Din causa reducerei efectivelor, fosta divisie 17 a fost formată brigadă.
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aci o zăpăceală în comandamentul nostru superior, zăpăceală 
unită cu inconștienţă însă în Armata II-a, astfel că între 14 şi 
23 Noemvrie, operaţiunile Armatei II-a sunt confuze, fără o- 

biectiv sau directivă operatoare, fără conducere. Le vom înşira, 

aci, redate după forma reală a desfășurărei lor, nu după ra- 
poartele ce se făceau de comandamentele de mari unităţi şi de 
Armată, 

La 14 Noemvrie 1916 Armata La primise ordin a se re- 
trage pe o linie a cărei aripă dreaptă va fi la Dărmă- 
neşti, pe Râul Doamnei; Generalul Averescu arăta că acest 
punct ar fi în linie dreaptă la 35 km, înapoia stângei Armatei 
a l-a şi cerea Marelui Cartier General răspuns la raportul 1844 
din 12 Noemvrie, căci faţă, de noua situaţie a Armatei I-a, Gru- 
pul Nămăeşti ar rămânea în aer dacă l-ar mai ținea pe loc. Ma- 
rele Cartier însă, care combinase aşa de bine legătura între 
Armate (?) nu a mai putut da nici un răspuns şi de aci a urmat 
mersul descusut al tuturor operațiilor, retragerile complect de- 
zordonate, capturarea, de unități şi materiale de către inamic, 
demoralizare complectă, 

La 15 Noemvrie, Generalul Averescu comunică Marelui 
Cartier: „situația Armatei I-a a cărei aripă dreaptă este re- 
trasă astăzi până la Golești, impune Grupului Nămăeşti a pă- 
răsi posiţiile. Mişcarea va începe în dimineața de 16/X1”. 'Tre- 
bue notat că la Armata I-a, comandantul ei Generalul Strati- 
lescu, nu avea nici un contact cu trupele sale; el călătorea în- 
tr'un vagon pe axul indicat de calea ferată și condus de o ma- 
şină ce se punea în mers pe dată ce bubuitul tunului duşman se 
auzea mai aproape. De aceia comunicările sale cu Armata II-a 
erau lipsite de adevăr şi deci de realitate. 

La 16 Noemvrie, Armata, Il-a nu mai era în mâna coman- 
antului ei, iar operaţiunile din această zi şi din 17 Noemvrie 
se conduceau şi pentru dânsa tot de inamic.
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La 18 Noemvrie, Generalul Averescu dă Corpului II Ar- 
mată orâinul 2073, în care spune: „Armata I-a se găseşte pe 
linia 'Țigăneşti-Călineşti-Oarja-Pârvu Roşu, cu detașamente pe 
flancul drept la, Bogatul şi Strâmbul. In caz de presiune puter- 
nică, se va, retrage pe linia pregătită (7?) Butoiul-Budişteni-Bol- 
deşti. Corpul II să se menţină cu orice preţ la Cândești, în legă- 
tură cu Armata I-a. Indată ce Armata I-a va începe mişcarea 
de retragere, va însoți mișcarea, retrăgându-se pe linia Dra- 
gomireşti-Pucioasa, cu Divisia 22 călare pe şoseaua Gemenea- 
Pucioasa”. 

Nici când şi nicăieri în aceste zile nu a existat vre-o legă- 
tură între cele două armate, de şi în ordine se vorbeşte de dânsa 
şi poate se va fi vorbind şi în rapoarte. Apoi din ordinul Arma- 
tei a II-a, în capul căreia era un pretins strategian, nu rezulta 
nici un fel de operaţie, nici în interiorul ei şi nici ceva combi- 
nat cu armata, I-a, de la a cărui comandant trupele sale nici se 
aştepta la aşa ceva. Ce vor putea învăţa viitorii comandanți de 
armate de la noi, de pe urma învățăturilor trase din acest 
răsboi! 

La amândouă armatele, I-a şi a II-a „nimeni nu ştia încotro. 
merge, nu era nici o legătură şi nesiguranța, enerva, pe toată 
lumea”. 

La, 20 Noemvrie situaţia în Corpul II era complect compro- 
misă, din lipsa de conducere din partea Generalului Văitoianu 
şi din delăsarea Armatei II; fiecare unitate lucra, pe cont pro- 
priu și în neștiut, se descurca, aşa, cum putea. Astfel: 

Divisia 12-a are în faţă întreaga, Divisie 76 germană; Vi- 
şineşti era ocupat de inamic, divisia neavând vre-o ştire despre 
aceasta. De la Bela-Buciumeni, multe trupe au fost îndreptate 
spre Broşteni. La Vulcana au fost lupte serioase; între Doiceşti 
şi Vulcana-Pandele, inamicul a căutat să întoarcă. In gara 
Fieni, atacuri şi contra-atacuri; Divisia a început retragerea în
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seara de 19, nemai aşteptnd ordine de operaţie, aşa, era strânsă 

de inamic. Desigur, dacă între unităţile Corpului II ar fi exis- 

tat coordonare superioară, acţiunilor Diviziilor, multe poziţiuni 
tari puteau fi cu succes disputate inamicului, cum era Drgomi- 

reştii-Doicești, etc. şi deci inamicul întârziat şi prin aceasta tru- 
pele noastre puteau ocupa, oarecare posiţii mai solid pe Telea- 
jen, Râmnic, Buzău, dacă retragera lor nu ar fi fost precipitată. 

Cu toate acestea Armata II-a raporta Marelui Cartier la, 
22 Noemvrie, fantezii: 

„Mişcarea Armatei II-a s'a executat astfel (?) cum s'a sta» 
bilit prin ordinul dvs. de operaţii de ieri, cu singura deosebire 
că Divisia 22 nu a putut să se menţină pe poziţiunea, de la est 
de Haimanalele şi a fost nevoită a ceda teren până la Dărmă- 
nești. Primind aci ajutoare de la Divisia 12, 16 şi 23, a putut 
să se menţină până s'a înserat, pe dreapta Prahovei şi să re- 
ziste pe această nouă poziţie cât va, putea mai mult. Mâine în- 
treaga armată va continua mișcarea, cedând terenul pas cu pas, 
până la poziţiile stabilite prin tabela de mişcare (?) pentru ziua, 
de 23 curent. Corpul II se va opri pe linia Buda (Divizia 22), 
“"Tataranii (o brigadă din Divisia 23), de la Divisia 6-a nu sa 
putut (?) avea încă raportul”. 

Semnează General Averescu. 

De remarcat: raportează Armata că s'a executat întocmai 
ordinul Marelui Cartier, cu o singură, excepţie, Divisia 22. Dar 
de Divisia, 4-a, desfiinţată, de inamic, nu se pomeneşte nimic. O 
divizie — a 22-a — susținută de trei divisii —_ 12, 16, 23 — abea 
se poate menţine până seara pe dreapta Prahovei; cum se ex- 
plică faptul că a putut Divisia 22 lupta un timp singură şi aju- 
tată de trei divisii, nu poate rezista! Trei divisii sustin o di- 
visie! In ce stare să aflau aceste divisii, dovedeşte neputința, de 
a ajuta, pe cealaltă! Dar ce manevră puteau executa ele şi ce 
victorie puteau obține contra unui inamic ce luptase cu o sin-
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gură divisie, dacă ar fi existat adică altceva, decât o tabelă de 
mişcare, adică ceva asemănător... graficelor de căi ferate! Insă 
precum se vede, la Armata, II-a se renunţase la orice manevră 
şi se executau pur şi simplu marşuri de retragere, după tabele 
întocmite din timp şi necomptând de loc pe teren şi pe inamic! 

Dăm mai jos situaţia de plâns a Armatei II-a din zilele 
de 22, 23 Noemvrie 1916, stare adusă de o conducere incapabilă 
şi lipsită de patriotism: 

Am văzut ce raporta Armata şi cum dispusese pentru tru- 
pele sale; executarea nu putea dar eşi de cât potrivit ordinelor 
date în aşa fel; rapoartele No. 1012 și 1013 din 23/XI de la 
sfârşitul zilei, ale Corpului II Armată sunt edificatoare. Aşa de 
puțin în cunoştinţă de situaţie şi aşa de încrezător în conduce- 
rea, sa, comandantul Armatei II-a făcea Regelui la 23/X1 ra- 
portul cu No. 2153 şi care descria tocmai ziua, de 22 Noemvrie. 
In acest raport între alte asigurări, vorbea că „Generalul Văi- 
toianu crede că va putea realiza aceste dispoziţii” — adică de 
ocuparea. poziţiilor ce-i ordonase Generalul Averescu; ori, Ge- 
neralul Văitoianu habar nu avea de situaţia trupelor sale, el lu- 
crase cu Locot. Cepleanu (?) ordinele, acesta fără practică în- 
destulătoare, nu le comunicase la timp trupelor şi ambii şter- 
seseră putina, în timp ce trupele lor buimăcite de desorientare 
şi de lipsa de ordine, se salvau prin fugă sau erau capturate de 
inamic; totuşi se raporta Marelui Cartier General că „trupele 
ocupă poziţiile ordonate ieri” (!?). Pe când, iată ce raporta la 
23/XI Divizia IV-a: „La Tipăreşti a fost luată de inamic secția 
de telegrafie a Divisiei 4-a şi că divisiei i s'a tăiat drumul de 
inamic. La Măgurele, la, Mălăeşti, s'a întrerupt (?) comunica- 
ţia telefonică aşa că pare (?) că (după ce deducea.?) inamicul 
ar ocupa Măgurelele în hoapea aceasta” (?). „In, seara de 
23/XI inamicul a atacat ariergarda de la, Plopeni şi convoiul de 
trăsuri” (se uitase că se retrăgea urmărit de aproape şi mergea,
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în coloană de marș ca atunci când inamicul e departe, deci tră- 

gurile în coada coloanei) (?). „E cert că inamicul a capturat 

trăsurile dinspre coadă, între care trăsurile de cancelarie şi ba=- 

gaje ale postului de comandă a Divisiei 16 a. S'a găsit și pianul 

şi ordinul de retragere; astfel s'a putut ușor intercepta retra- 

gerea trupelor ce nu se scursese încă!?” Iată conducere de şefi! 

Situaţia. Corpului III Armată la, 23/XI: „Divisia 3-a se afla 

pe posiţia Movila-Ungureni; Divisia 4-a, Brigada Feldioara se 

găseşte cu regimentul Feldioara la Mislea pe posiţie; un bata- 

lion din această brigadă la Doftana 1), un alt batalion în marș 

de la, Satul spre Mislea, pentru a intra în brigadă. Regimentul 

6 Vânători în marş de la Comarnic spre sud (?) Brigada VIII 

în marş de la Seciurile spre Cocorăştii-Mislea (?) această ai- 

visie a trimis 2 batalioane în ajutorul Divisiei 22 la, ora 5 p. m.” 

Divisia XVI „răspândită în parte în regiunea, Cocorăştii- 

Mislea-Măgurele-Podeni (Aci era deja inamicul, după cum se 

vede din raportul de mai sus). Restul trupelor în marș spre Lep- 
șueşti, unde a ajuns capul coloanelor la ora 5,40 p. m. şi unde 
se vor aduna și celelalte trupe”. (dacă inamicul va voi să le mai. 

dea drumul!) 

De notat că la 23/XI Armata a II-a raporta că va avea 

trupele pe stânga Teleajenului, pe care le va retrage în noaptea. 

de 23: Divizia, III la Văleni, Divizia IV la Măgurele Podeni (se 

„arată precedent că erau ocupate de inamic), Divizia 16 la Bu- 

cov. «Ceia ce va rămâne organizat din Divizia 12 va, fi oprit. 

la Bucov, lângă Divizia 16, iar Divizia 22 se va retrage pe li- 
nia doua la Albești. Divizia 23 care are deja o brigadă pe Te- 

leajen pe frontul Rachieri-Darvari, va aduna şi restul (?) tru- 

pelor tot pe această linie. Divizia 6-a se va retrage la Bol- 
dești». | 

La 23/XI ora 10 p. m. iată ce raporta cu No. 22 Gene- 

  

1) Care a predat inamicului cu proces-verbal penitenciarul ! ?
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ralul Văitoianu, de care Generalul Averescu afirma că ce 
«crede». 

<Trupele care sau adunat până acum (e ora 10 și în 
Noemvrie e noapte) le-am îndreptat la Podenii-Vechi de unde 
comandantul diviziei Colonelul Ghinescu, le va conduce la Bu- 
cov. Am onoare însă a raporta (?) că la Tipăreşti telegrafia 
Diviziei 4-a a fost luată de inamic; şeful secţiei cu câţiva sol- 
dați au putut scăpa şi mi-au comunicat telefonic că Divizia 
4-a, probabil (?) va înainta, spre Văleni, deoarece 4 sa tăiat 
drumul (!?). La, Măgurele, la Mălăești s'a, întrerupt  comuni- 
cația telefonică, aşa că pare că inamicul ar ocupa... «numiti» 
pentru noaptea asta!? (Mâine probabil că-l va lăsa pe Gene- 
raiul Văitoianu să ocupe!?) Dacă trupele dela Podenii Vechi se 
vor îndrepta spre Harsu la Bucov, atunci comunicaţia, spre Ur- 
laţi (?) rămâne deschisă?» (deducție tactică model). Acesta 
era halul de „habar n'avea” în care comanda Generalul Văi- 
toianu. Şi cu toate calamităţile întâmplate Corpului III Ar- 
mată, iată totuși ce raportează Armata II-a Marelui Cartier 
cu No. 2151 din 23/X1/916: 

«Mişcarea, de retragere s'a efectuat în bune condiţii la 
Corpul III Armată, care nu a fost urmărit de inamic (nu a fost 
urmărit dar precedat!) şi a putut scurge în siguranţă, întreg ma- 
terialul de artilerie de pe poziţiile indicate prin tabela de miş- 
care. Corpul II Armată a continuat retragerea, fiind însă puter- 
nic urmărit de inamic». Iar la urmă raportul se încheie astfel: 
«Ariergardele Corpului III Armată, (ale Diviziei 4 şi 16) ocupă 
în dimineaţa, de 23 linia generală Telega-Băicoi». Dar de ce pă- 
ţise Divizia 4-a, nu spunea nimic; iar despre Divizia 16, Armata, 
II intenţionat ascundea adevărul întrucât dacă de Divisia 4-a 

„ Corpul III nu spusese nimic de grav, în situația ei, neștiind 
precis ce i se întâmplase, de Divizia 16-a raportase categoric: 
«trupele acestei divizii inclusiv artileria, antrenate în cursul 
nopței de 22 spre 23 de retragerea în dezordine a Diviziei 12 la 

28
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trecerea, ei prin Băicoi, s'a răspândit în parte în regiunea Co- 

corăști-Mislea-Măgurele-Podeni». Atunci, cum să raporta că 

«Corpul III a ajuns în noaptea de 22—23 pe pozițiile indicate 

prin tabela de mişcare? Cum a, justificat în faţa, conștiinței sale 

Comandantul Armatei II-a, rapoartele acestea neadevărate ce 
făcea, Marelui Cartier? Chiar scuza cea mai favorabilă de ar in- 

voca, aceia că nu a, cunoscut exact situaţia, este o crimă a se 

fi înşelat Marele Cartier, dându-i acestuia încredințarea că buna 

ordine și disciplina domnește în trupele sale și că se mai poate 
conta pe ele! De altfel tot în raportul 2141 se vorbeşte «de re- 
trageri regulate» când rapoartele 1012 şi 1013 ale Corpului TI 

Armată, ce primise, spuneau clar: „resturile Diviziei 12 și Divi- 
22 sau retras fugind». Că «oameni mulți din Brigada II Călă- 
raşi şi Reg. 42 Infanterie sau predat fluturând batistele?> 

Cum spune Armata II Marelui Cartier că prescripţiile or- 

dinului de operaţii 2154 pentru ziua de 24/XI „de pe care se tri- 
mite copie Marclui Cartier”, au fost executate, când de ieri încă 

trupe erau pe stânga Teleajenului, fără știrea Armatei, deci ghi- 

cise planul acesteia?! 

Sa încredințat Comandantul Armatei II-a, că unităţile 
sale s'au găsit vre-o dată toate şi în acelaș timp pe stânga 'Te- 

leajenului la 24/XI/916, cum încredința, pe Marete Cartier şi de 
care era crezut ? Armata [I-a cu No. 2154 din 23/XI ordona pen- 
tru 24/XI trupelor sale, a, căror hal era acel descris de proprii 
lor comandanți, că să se afle: Divizia III la Vlădeni-Râncezi, 
Divizia IV la Măgurele-Plopeni (unde inamicul o precedase, | 
vezi raportul 22 din 23/XI al Corpului III Armată) Divizia 16 
la Boldeşti-Bucov, Divizia 12 la Bucov, Divizia 23 la Rachieri- 

Darvari, Divizia 22 la Albeşti, Divizia V la Gura Bârsei, Bri- 
gada Călăraşi între Coslegi şi Netoţi. Comandanții acestor i- 
vizii 1) trebuese cunoscuți spre a fi comparață activitatea, pri- 

  

1) Divizia 17 Colonel Ghinescu; Divizia 23 Colonel "Moșoiu; Divizia 22, 
General Razu; Divizia 12 General Găiseanu; Divizia 7va General Arghirescu: 
Divizia 3-a Colonel Mărgineanu; Divizia IV Col. Lupescu 1.
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“ceperea, și conştiinţa ce au pus în împlinirea, datoriei, cu a altor 
comandanţi care nu au fost răsplătiți ca, aceştia, deşi au avut | 
mândria a, nu se constata niciodată un asemenea, hal în trupele 
lor. Celor dintâi, nevredniei după ce și-au măcinat trupele, cum 
se dovedeşte cu acte oficiale, li s'au încredinţat alte divizii noui 
refăcute, iar celor de al doilea li s'au luat comenzile şi au fost 
daţi la o parte. 

Atât de străini erau comandanții acestor mari unităţi de 
situaţia, trupelor lor în raport cu aceia a, inamicului, în cât ina- 
micul opera în spatele trupelor pe linia lor de trenuri, pe când 
ai noştri îl aştepta, să vină din nord şi din vest, (A se vedea 
ordinul de operaţie cu No. 966 din 22/XI a Corpului III Armată). 

Cum este cu putinţă, să se ordone ocuparea, unei poziţii pe 
care inamicul nu era obligat s'o atace, ci numai ocolind-o punea 
mâna pe dânsa cu trupe cu tot? Ce efect avea, poziţia dintre 
-Mislea-Buștenari, față de comunicaţia mare Câmpina-Ploeşti, 
direct la dispoziţia inamicului? Pe ce ştiinţe asupra acestuia 
era bazat ordinul de operaţie? Pe nimic, dovada este că, de şi 
ordinul prescria că până la ora 3 p. m. trupele să se afle pe 
acea poziţie, corpul de armată raporta Armatei Il-a «că în seara, 
de 23 — seară în Noemwrie la munte este de pe la ora, 5, — 
inamicul ataca la Plopeni... ariergardele trupeior sale». Aşa de 
bine era informat comandantul Corpului III Armată, asupra ina- 
micului, încât acesta de trei zile pregătea înconjurarea Diviziei 
4-a şi capturarea ei; dovada este mărturisirea, inamicului În- 
săşi 1): «Divizia I-a română care după toate probabilitățile din 
cauza necunoştinţei de situaţia generală creată la sud de Câm- 
pina, rămăsese şi la 23/XI încă pe flancul stâng al Corpului 
Morgen, i se pregăti distrugerea de către divisia ce înainta spre 
nord de la Floreşti şi de către brigada de munte ce înainta spre 

  

1) Kriegsberichte aus dem Grossen Hauptquartler. Broş. 27 (Lupteie 
“Corpului Morgen de la C. Lung la Focșani).
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Câmpina. Un marş repede spre V. Prahovei, putea tăia retrage= 
rea inamicului. Ploeştii era obiectivul Corpului, Morgen, etc.» 
Şi aiurea: «două zile mai târziu se împlini soarta Diviaiei h-a 
închisă la sud-est de Câmpina la poalele munţilor. Atacată de la 
vest de divisia din stânga, cuprinsă din spate şi flanc de brigada 
ce înaintase peste Câmpina această divizie pierde 130 ofiţeri, 
11.000 oameni, 25 mitraliere şi 20 tunuri. Căderea Diviziei 4-a 
marchează sfârşitul luptelor triumfătoare de urmărire spre 
Ploești a Corpului Morgen» 1). Iată efectele strategiei gen. Ave- 
rescu. 

Şi faptul exact era, după cum se vede situaţia la ora 4,30: 
p. m. din ziua de 23/X1/916 raportată de Corpul II Armată Ar. 
matei a II-a: «Trupele germane au intrat în Ploeşti. Divizia 12 
și 22 au cartierele (?) la Bucov, Trupele acestor divizii se retrag 
pe pozițiile de la Bucov, respectiv Albeşti. (Aceasta era cre.-. 
dinţa; rapoartele precedente le arătau împrăștiate în regiunea, 
pe care inamicul pusese deja stăpânire). Trupele nu mai au nici 
o putere de rezisten4ă, oamenii refuză de a se mai bate!!». Cum 
să nu refuze de a se bate, dacă oamenii erau aşa de rău coman-- 
dați cîn majoritate neinstruiti, proveniţi din scutiţi și dispen- 
sați, rău echipați, nemâncaţi, nedormiți de 2 nopţi şi cu câte 
un singur ofiter de companie, în majoritate şi ei de rezervă!» 
Dar trebuie adăogat: oamenii storşi de puteri de o conducere in- 
capabilă şi inconştientă! 

Că trupele fugeau de patrulele inamice, divizii întregi, o. 
spune însuși naivul și neenergicul comandant al Corpului II Ar- 
mată, la 24/XI: «Frontul Diviziei 16 către Podenii Vechi-Băl- 
teşti, atacat de numeroase patrule inamice...» Că nici la 24 nu 
se aveau unitățile constituite, o spune acelaș raport al Genera.-. 
lului Văitoianu: „asemenea, raportez că am dat ordin Divisiei 
16-a ca, cu toate forţele care s'au adunat (?) să facă rezistertă 

  

1) Idem şi generalii care au dat ţărei noastre aşa dezastre în răsboi au- fost înălțați Mareşali, generali de corp de armată, guvernatori, Primi- Miniştri !
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Pas cu pas»... ete. Aceasta numai se raporta, căci ca executare era aceia ce spune corpul II Armată, 
Raportul din 24/X1/916 al Corpului III Armată este şi ră- mâne clasic; din el rezuită că Divizia 16 a operat independent, că erau o serie de detașamente ce lucrau cu totul descusut şi nu e de puţine ori trecut în acel raport, unele ca acestea: „contact «cu patrulele inamice (?), ariergardele vor trebui să reziste cu în- -dârjire”. „Aseară trupele inamice au atacat ariergarda de la „Plopeni şi convoiul de trăsuri; până în acest rnoment nu se cu- noaşte rezultatul (era scara de 24/XI) şi situaţia batalionului de -ariergardă, E cert că inamicul a capturat trăsurile dinspre coaa 

“convoiului înt-= care se aflau şi trăsurile de cancelarie a cartie- 
rului Diviziei 16-a”. 

De legăturile între comandament şi trupe nu era nici o 
siguranţă și ca dovadă este raportul Corpului III Avmată din 24 
Nosinb;ie 1916 către Armata II-a, prin care generalul Vă iiovanu 
spunea; „Divisia 4-a nu are legătură telefonică”, „Sau trimis 3 
ofițeri cu câte o escortă de 20 călăreți, care până acum n'au adus 
nici o şiire”. De ce? Divisia 4-a nu avea legătura telefonică, fiind” 
că de la 22/XI era ridicată din ordinul comandantului corpului- 
de armată, însuşi şi ordin dat personal. De altfel Corpul nici cu 
Divisia 16-a nu avea legătură, şi cât despre legătura cu Div. 4-a 
de care raporta Armatei, divisia aceasta, fusese sub ordinele 
sale, acum era sub ordinele inamicului! Şi mai jos se va arăta 
“cum şi de ce. 

Şi precum se vede până aci, în Armata a II-a comandată, 
de Generalul Averescu, se petreceau operaţiuni aşa le clasice, 
cu aşa de mare iscusință tactică, şi strategică, conduse, în cât în 
zadar i se raporta de-al de acestea: „Aripa stângă a fron- 
tului este atât de amenințată în direcția ei de retragere, în cât 
nu se va putea strecura de cât trupele pedestre, dacă nu se vor 
lua măsuri de autoritatea superioară la flancul meu stâng până 
la Câmpina începând dela 'Talca să fie acoperit. Deci dela 'Tatca
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şi până la Câmpina rog cu insistență a se lua măsurile pe care 
le veţi crede mai nemerite pentru a nu fi tăiată retragerea mea. 
In acest din urmă caz întregul material de artilerie şi toate tră- 
surile vor fi perdute”. 

Prin urmare Divisia 4-a care făcea acest raport, îşi pre- 
vedea soarta, cerea măsuri care, probabil, că nu mai erau în pu- 
terea sa cu să le ia, măsuri impuse şi de cursul de tactică şi 
strategie a profesorului General Averescu, dar acesta nu avea 
vreme de asia atunci, sau uitase ce preconizase de pe catedră, 
Şi s'a putut asemăna Generalul Averescu cu Generalul Ma- 
kensen! 

„Mă ocupam cu totul în retragere — spune Foch 1) — de a 
se întruni, de a ţinea bine în mână divisiile ce mi-au fost încre- 
dințate”. Şi iată cum se ocupau şi le ţineau în mână generaii: 
Averescu, Văitoianu, Stratilescu, divisiile încredințate lor! 

RELUAREA OFENSIVEI DE CĂTRE INAMIC LA JIU. 

Bătâiia de la 14/27 Octomvrie de la Jiu şi înfrângerea Di- 
visiei XI bavareze, inamicul a luat-o drept o recunoaştere în. 
vederea „pregătirei loviturei surprinzătoăre a unor forțe 
tari de atac” 2) şi în acest scop „Comandantul Armatei a IX_a, 

Generalul von Falkenhayn a luat împreună cu Generalul Leu- 
tenant von Kiihne, la Petroşani, toate măsurile necesare pentru 
o ofensivă care pe ambele părţi ale şoselei pasului Surduc, tre- 
buia să deschidă şi să ţină deschise mai întâi ieşirile din mutaţi 
în regiunea Tg..Jiului. Imediat apoi trebuia ca, Corpul inde- 
pendent de cavalerie von Schmettov să înainteze la sud în re- 
giunea colineior românești, pentru a, însoţi mai târziu la fian- 
cul drept, înaintarea grupului Kiihne în direcţia sud-est. Con- 

  

1) Le memorial de Focb. 

2) Broşura No. 25: Kriegsberichte a. d, gr. H. Quartier.
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tinuarea atacului întregei Armate a IX-a era plănuită pentru 29 
Ociomvrie, pregătirile trebuind să fie gata şi au şi fost, până 
la 28/10 Octomvrie. Pe țărmul stâng al Dunărei, dealungul flu- 
viului spre est, înainta, grupa, Colonelului Von Szivo, care opera 
contra grupei române Orşova. Grupa Kiihne, începea ofensiva 
în direcţia T.-Jiu, iar grupa Generalului Kraft von Delmensing:n 
cu o puternică aripă dreaptă, ducea mai departe atacul pe linia 
R. Vâlcea-C. de Argeş. Făcând legătura la, est, celelalte grupe 
de atac trebuiau să, continue înaintarea, spre sud către C.-Lurg 
şi Sinaia”. 

In acest timp cum s'a văzut, toate sforțările divisiei noas- 
tre 1-a erau de a arunca pe inamic peste frontieră, însă luân- 
du-ise din trupe, această divisie nu poate reuşi aşi atinge sco- 
pul, inamicul „îşi menţine poziţiile de la nord D. Semileul-Tie- 
nia şi răsărit, împotriva unor puternice atacuri repetate din 
partea românilor” :). Grupul Jiu a rezistat atacurilor puter- 
nice inamice date la Muncel şi Urma Boului şi „puternicele 
atacuri dușmane (române) contra, regiunei Gruha mare sunt 
respinse”. 

26 Noembrie, oprire la Baraitar, unde trupele organizează 
poziţia. de rezisență şi aci avem alături de noi o cavalerie ru- 
sească. 

21 Noembrie, Divisia 1-a ocupă poziţie pe ambele maluri ale 
Baraitarului, în stânga Divisiei a S-a, având două sectoare: cel 
din dreapta ocupat de Brigada Obogeanu, care are un batalion 
pe malul opus al râului. Sectorul din stânga ocupat de brigada, 
Niculcea, la Ciorani, unde se află, şi regimeneul 1 Roşiori. Ar- 

tileria este împărţită între ambele sectoare, la dreapta bate- 
rijle 2 şi 5; inamicul atacă violent sectorul din dreapta; arti- 

Jeria sectorului este încadrată de cea, inamică. Rezistenţa este 
cât se poate de puternică şi atacul inamicului nu poate pro- 
gresa. 

1) Idem (Broşura citată),
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Lupta încetează, seara târziu, trupele. se menţin pe pozi- 
ţiile lor. In timpul nopței, regimentul de roşiori este surprins 
în Ciorani de inamic trecut pe la stânga poziţiei cu niște pa- 
trule care au tras focuri. Brigada Niculcea intră în panică și 
se dă înapoi, însă curând își reia locul pe front. 

La 28 Noembrie, frontul nostru este atacat de inamic sub 
un puternic bombardament de artilerie, care face uz mult de 
şrapnele. După o rezistenţă de trei ore, primim ordin de retra- 
gere, care şi începe pe singura şosea Fulga-Amar-Grădiştea, 
care străbate un teren acoperit complectamente de mlăștini cu 
neputinţă de mers, iar şoseaua, nepetruită şi desfundată de nu 
puteau merge automobilele corpului de armată şi ale Armatei. 
A fost un dezastru acest drum, care a dezorganizat unităţile, 
le-au interceptat trăsurile şi noaptea tăiate de regimente de 
cazaci, amestec general. 

Acest drum şi teren nu a fost recunoscut de comanda- 
mentul superior ce l-a indicat de urmat și nici nu a luat vre-o 
măsură pentru a se avea, o ordine de mișcare pe dânsul, 

La 29 Noembrie, retragerea începe de dimineaţă, ariergarda 
diviziei dată de Brigada Obogeanu şi o baterie de artilerie men- 
ține pe inamic la distanţă, îngăduind coloanei o retragere în 

ordine. 

La 30 Noembrie, la Dulban şi Limpeziş, se ocupă poziţie 

de trupele Diviziei 1/17, se face o vie rezistenţă atacurilor vio- 

lente ale inamicului, însă artileria noastră, prezentă la datorie, 

ţinutește pe inamic și proiejă organizarea, coloanei pentru re- 

tragere, rămâind un timp pe poziţie până ce câştigă infanteriei 

spațiul necesar între dânsa şi inamic. Sublim sprijin al acestei 

brave artilerie, care a împlântat în sufletul infanteriei noas- 

tre încredere, curaj și recunoştinţă! Retragerea se face prin re- 

zistenţe pas cu pas, către Mărgineanu, unde are loc o ncuă luptă. 

De aci retragerea continuă prin Brebeanca şi Zmeeni, cu direc- 
ţia Râmnicul Sărat prin Rubla, unde dăm de oarecare lucrări
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de întărire şi de unităţi ruse; lucrările însă negata, la care sunt 
Puși la lucru civili şi chiar femei. Pare că o rezistență serioasă 
se va face în această regiune, iar vecinătatea cu ruşii ne dă 
oarecare speranțe. 

1 Decemwrie, dată, când Divizia 1 ar fi trebuit să fie re 
trasă de pe front la refacere, cum era ordinul, primeşte ordin 
ca de la Rubla să se pună la dispoziția Armatei a II-a, pentru. 
care trupele se pun în marş către Băbeni. 

2 Decemvrie, divizia, de la Băbeni şi trecând Râmnicul pria 
“vad, apoi pe un ârum desfundat, strâmt, pe coasta dealului de 
deasupra, râului Râmnic, la Fânțânele din valea Râmnicului, 
la satul Oratia, drum îngrozitor de rău şi greu de urcat pentru trăsuri. La Oratia divizia, ajunge la 3 Decemvrie. 

3 Decemwrie, se continuă marșul şi seara Divizia soseşte ia Buda pe Râmnic. Apa Râmnicului prezintă oarecare obsta- col, însă aici nu s'au ocupat posiţiile tari dinainte, deoarece Di- visia 3-a aflată la drepita frontului nostru, ce aveam ordin a ocupa, se dase îndărăt, lăsând posiţiile dominante la dispoziţia 
inamicului. Divizia 1-a, însă, judecâna însemnătatea acelor dea. luri, a împins frontul pe dânsele. Divizia, 3-a, fiind prea mult înapci şi având vreun motiv ca, să nu vină la înălțimea noastră, 
a primit Divisia I-a ordin a veni pe frontul ei, posiţie foarte 
rea, fiind complect dominați qe dealurile dinaintea noastră; 
îndărăt Râmnicul 'cu dealurile de pe stânga mai înalte decât 
cela ce ocupam şi lipsiţi de comunicaţii de pe malul drept pe cel 
stâng, așa că într'un caz de rezistenţă impusă sau de plesiuve 
Gin partea inamicului, era compromisă siguranța artileriei, ex- 
pusă a rămâne pe malul drept. Divizia 1-a intrând sub ordinela 
Generalului Văitoianu, Comandantul corpului de armată, i s'a raportai acest neajuns. Generalul însă a dat peste nas coman- 
dantului diviziei „nici prin gând să nu treacă, cuiva că de aci 
vom mai da înapoi”. Or, !a așa hotărâre apoi mai bine cores.
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pundea, propunerea făcută de divizie, de a lua poziţia mai fa- 
vorabilă, iar nu aceia, pe care se afla. 

La Buda, veni în întărire şi Divizia 7-a a Colonelului Bii- 

nescu, iar sosită înaintea noastră pe acest front şi Divizia, 

Sauvage de cavalerie rusă, sub comanda generalului Dobriasghin 

cu căpitanul de Stat Major, de Racevici. După sosirea Diviziei 
Bunescu, veni şi Generalul Văitoianu, care ordonă ca frontul 

să fie împărțit în două sectoare, între cele două divizii, iar în 
caz de luptă, Colonelul Bunescu ea mai vechi, să aibă conâu- 
cerea. Generalul impuse poziția de artilerie şi aşezarea, ei în- | 
treagă pe poziţie, recomandă a se avea grija pentru comuni- 
caţii înapoi pentru un caz de retragere :) (?) Coloneiul Bu- 
nescu, intitulat singur „comandant de grup de divizii” în loe 
de a, împărţi frontul în două, sectoare, cum avea, orâin, a pus 
Divizia 1-a în linia întâia, iar Divizia sa a T-a, în linia a doua 
pe celălalt mal înapoi, în rezervă, 

La 10 Decemvwrie, inamicul atacă și străpunge frontul Di 
viziei a III-a la Dumitreşti, între această divizie şi Divima 1-a. 
Colonelul Bunescu a dat ordin Colonelului Anastasiu ca să ia 

brigada din rezervă (a Diviziei 7-a, deci nu aparţinea Diviziei 
1 ce comanda) şi sub comanda sa, personală, cu această brigadă 
să atace pe inamic şi să îndrepte situaţia, 

Colonelul Anastasiu a luat rezerva, a atacat şi respins pe 

inamic, luându-i prizonieri şi două mitraliere, fiind felicitat şi 

îmbrăţişat de Colonelul Bunescu, care însă la telefon, de faţă, 

cu toți, raportează astfel Generalului Văitoianu, Ccmandartul 

Corpului IN Armată: am atacat pe inamic gi î-am respins; 

î-am luat mitraliere și prizonieri” (?). In acriaş zi, pe cale de 

ordin de operaţie, Colonelul Bunescu împarte frontul în două 

sectoare de brigade, unul sub comanda Colonelului brigadei, ce- 

  

1) Era în acord cu ceia ce spusese «că nici prin gând să nu treacă 

cuiva de retragere> (1?),
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lălalt sub comanda Colonelului Anastasiu, ambele brigade apan- 
ţinând Divisiei 1 a acestuia, pe care îl făcea comandant de bri- 
gadă, la fel cu celălalt comandant de brigadă, Colonelul Anasta- 
siu, a protestat şi a cerut Colonelului Bunescu să-şi aşeze divizia. 
în sector, cum era ordinul, alături de Divizia 1. Colonelul Bune- 
scu e drept că a renunțat la măsura, luată, dar de venit cu di- 
visia sa în linia, L-a nu a venit. 

Asupra, operaţiilor din zilele de 10, 11, 12, 13 şi i De- 
cemvrie: e reg 

Divisia. 1-a ocupă poziţia de la Valea Largă, în faţa Dealu- 
lui Fierului-Marghiloman, Buda, Fundul Budei şi Costomir. Ina- 
micul atacând intervalul dintre Divizia 3-a şi 1-a, a parvenit a, 
da stânga Diviziei 3-a înapoi, ocupând o bună porţiune din fron- 
tul ei. In ziua de 11, Colonelul Anastasiu cu brigada de rezervă 
a Diviziei T-a şi cu sprijinul artileriei Diviziei 1-a, care a fost 
la înălţime ca totdeauna, atacă pe inamic la Spidele şi Valea, 
Sălciilor, împingându-l î înapoi; a doua zi continuă atacul la Şon- 
ticari, Deaiul Ferului, iar la 13 Decemvrie Dealul Marghiloman, 
restabilind astfel situaţia şi îndepărtând pe inamic de frontul 
nostru, silindu-l a trece pe defensivă, ne mai încercând un nou 
atac aci. La 14 Decemvrie, divisia 7.a primeşte ordin pentru 
altă, destinaţie. Poziţiile expuse ale artileriei Diviziei 1-a se rec- 
tific; bateriile de la Valea, Largă şi Fundul Budei, la satul Bu- 
da; iar la 15 Decemvrie, se retrag şi celelalte baterii, foarte greu, 
la, Pleşeşti, trecând în lungul fundului râului. Artileria în Buda 
primeşte ordin a ocupa poziţii la vest, est şi sud de Buda, în 
vederea unei rectificări de front la Căpăţâna. Artileria, prin 
marşuri cu enorme greutăţi, din cauza terenului, ocupă pozi- 
țiile, urcând baterie cu baterie, prin ajutorul atelajelor celor. 
lalte baterii. 

La 16 Decembrie, situaţia fiind grea pe frontul ocupat de 
Ruși, care sunt daţi îndărăt de inamic de pe poziţiile ce ocupau,



44 , GENERAL 1. ANASTASIU 

Divizia, 1-a primeşte ordin de retragere, indicându-i-se a se 
constitui în coloane pe două drumuri spre Palanca. Ordinul 
se execuță: 

Brigada colonel Niculcea pe podul de peste Rârane de zi 
Buda. 

Brigada Colonel Obogeanu prin Pleşeşti şi apoi pe greul 
drum făcut de curână pe coasta nord Pleşești, apoi prin pă 
duri şi peste coaste, absolut grele de urmat de trăsuri, mai ales 
ale artileriei, a cărei cai erau ajunşi într'o stare de slăbiciune 
îngrijitoare după atâtea luni de marş continuu, 

Artileria, s'a împărțit la cele două coloane: Divizionul y 
Maior Voinescu, la coloana Niculcea,; Divizionul II cu coloana 
“Obogeanu. Aci ariileria din cauza teribilului drum de urcat a 
fost pusă în capul coloanei, pentru ca infanteria regimentului 
26 să ajute trasul trăsurilor artileriei la punctele grele. 
Ajunsese artileria că nici 6 cai nu puteau trage la vala 
tunurile desperechiate şi desfăcute. O ariergardă formată din un 
batalion dia regimentul 41 infanterie, sub comanda Maiorulu: 
Popescu Negreanu. In nici o regiune străbătută de Divizia 1.a nu 
s-a dat peste asemenea drumuri, în tot războiul şi nimem din 
comandamentele ce le indicase a se urma, de trupele diviziei, 

„hu le recunoscuse pentru a preveni trupele. 
Aziergarda Popescu-Negreanu, care urma coloana Oi:ogea. 

nu, în loc de a urma drumul acestei coloane, ce i se indicase, a 
luat după un timp alt drum mai scurt şi la un moment dat a ieșit 
cu mult în capul coloanei. In acest timp inimicul a atacat coada 
coloanei cu mitraliere, infanteria s'a împrăștiat fiind surprinsă, 
ştiind că are înapoi o ariergardă, iar cele 2 obuziere din coadă 
au fost capturate de inimic, împreună cu comandantul secției 
sublocotenent de rezervă Cantuniar, Această pierdere nu sar fi 
produs, dacă ordinele comandantului corpului de armată unde



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 445 

comandantul artileriei era un insuficient artilerist, nu ar fi fost date cum sau dat 1), 

17 Decembrie, retragerea, continuă spre Cârligele, unde di. visia rămâne noaptea și a doua zi, când primește ordin a con- tinua retragerea în noaptea de 13 spre 19 Decemvrie, la Pur- celeşti, trecând Milcovul, eram la 20 km. nord de Focşani. .A- cest marş s'a executat pe un viscol îngrozitor. 
La 19 spre 20 Decemwrie, la, Purceleşti, Divizia 1-a primește ordin ca în timpul nopței să se pună în marş la Vidra, pentru a întări corpul de cavalerie Tus d: sub comanda Gene- ralului baron Gustav de Mannerheim. Divizia roastră, pe vânt cu ploae amestecată cu zăpadă şi pe drum fiind, Brigada Obo- geanu, primeşte ordin direct. de la corpul de armată a da un 

regiment de infanterie şi regimentul 1 Roşiori la dreapta, ca 
sprijin Brigadei Mixte Române de sub comanda Colonelului Sturdza; celălalt regiment din brigadă să meargă ca susținere 
rușilor la Plaiul Măgurei. Restul diviziei rezervă în Vidra. 

Ajunşi la ora 3 dim. la Vidra, la ora 11,30 Colonelul A- 
nastasiu se prezintă Generalului rus, care îl opreşte la dejun. 
Cu această ocazie i se plânge că trupele româneşti nu stau 
pe poziţie să reziste, ci se retrag fără luptă; acestea, erau !a 
adresa, colonelului Sturdza, care sistemaţic se retrăgea fără 
luptă. La Vidra, divizia a stat 3 zile, căci de şi poziţiile erau 
foarte puternice și un atac inamic uşor de respins, totuși ne-am 
retras mai îndărăt, căci Brigada Sturdza cedase terenul, iar a 
treia, zi Generalul Mennerheim primi dimineaţa, un raport de 
la Colonelul Sturdza în următorul cuprins: „Sub presiunea unor 
forțe superioare inamice, am fost silit să-mi rectific frontul înapoi pe linia...” Generalul lua de bune rapoartele venite de la 

  

1) Nu mai era nici o sistemă, nici un plan de înlocuit trupele, aceasta din lipsa de cunoaştere a stărei reale, provenită din lipsa de contact direct şi personal a marelui comandament cu trupele.
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“Colonelul Sturdza, care îi fusese recomanăat de corpul de ar- 

mată ca viteazul vitejilor. 

La plângerea generalului rus, întrebată Brigada de Armata 

II-a cine a dat ordin de retragere, Colonelul Sturdza a, răspuns 

scurt la telefon: Eu? 

Generalui Mannerheim însă a lăsat comanda Generalului 

Jukoff şi a plecat să se plângă Marelui Cartier General. 

Rectificarea frontului de către Colonelul Sturdza a adus cu 

sine părăsirea liniei de pe dealul Odobești-Măgura, cea mai tare 

poziţie între Buzău şi Putna. 

Dela Vidra, divizia pleacă la, Ireşti. La intrarea în satul 

Irești, ocupat de Ruşi, populaţia: bătrâni, femei şi copii a, că- 
zut în genunchi în noroi, înaintea Colonelului Anastasiu, coman- 

dantul Diviziei, plângându-se de; Ruşi, cari le batjocoresc fe- 

meile, le fură, vitele ce le-au mai rămas, îi pune la săpat şan- 

ţuri şi nu au cui să reclame. In Ireşti sosise şi cartierul diviziei 

ruse, a, cărei trupe ocupau frontul Vidra-Ireşti şi dăduse afară 

cartierul şi cancelaria Diviziei 1-a de la Primăria, Ireştilor. Co- 

mandantul Diviziei 1-a, deja revoltat de purtarea Rușşilor către 

populaţie, a instalat din nou, cu forţa, cartierul, diviziei sale 

la primărie, alături de cel al diviziei rusești. 
La Ireşti sa primit ordin ca Divizia 1-a să ocupe poziţie 

pe dealurile de la apus de Varnița. Tot laVarniţa, pe Şuşiţa, 

se găsea iarăși şi Brigada VII Mixtă a Colonelului Sturdza, care 

avea privilegiu (ca şi în 1913 în Bulgaria, când comanda un 

batalion de vânători) de i aducea în special tot ce trebuia, briga- 

dei sale, prin vagoanele trenului societăţii forestiere. 

La, Varnița, în ziua de 25 Decemvrie, Colonelul Anastasiu 

predă comanda Diviziei 1-a Generalului Stratilescu, fost fai- 

mos comandant al Armatei I-a, iar Colonelul Anastasiu trecu 

comandant al Diviziei a 12-a, aflată, în acea zi la Repedea, 

La ora 2 p. m. în ziua de 25 Decemvrie, “col. Anastasiu 

a pornit la Repedea, întâlnind pe drum, între Străoanii de Jos
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şi Repedea, pe comandantul diviziei 12-a, Generalul Găiseanu 
Traian, pe care îl înlocuia şi care mergea şi el la Repedea cu 
statul major al diviziei, divizie ce trecea în rezerva Armatei 
II-a, aci la Repedea. 

Repedea, fixată de Armata ILa ca staţionare pentru Di- 
vizia 12-a, era ocupată. de Ruşi în întregime şi încă nu le a- 
jungea, lucru ce probabil că nu se ştia de Armata II-a, aşa că 
am fost siliți a ne înapoia iar ia Străoanii de Jos, unde abia 
găsirăm loc pentru cartier, | 

Luarea comenzii Generalului Găiseanu i-a fost atribuită 
„8reşelilor tactice” 1) săvârşite de el; Găiseanu însă mărturi- 
sește că nu acesta e motivul, ci că Generalul Mărdărescu nu-l 
poate suferi fiind că „numi place să ascund adevărul şi ile 
torn aşa cum le face. Am fost pus să dau un atac de pomană, 
să iau o cotă, în care atac am pierdut peste 1000 de oameni, 
poziție pe care apoi ne-a dat ordin s*o părăsim a doua zi: pă- 
tea un cui într'un zid de lut!» 

Nici Străoanii de Sus, nici cei de jos, nici Muncelul, nu 
erau libere, în toate trupe şi coloane române și rusești, apar- 

  

1) Dacă greşală tactică va fi săvârşit Divizia 12-a, la atacul cotei în chestiune, se datoreşte Colonelului Caluda, comandantul Regimentului 62 Infan- ferie, care în mod nesăbuit şi-a condus trupa, pierzând o mulțime de oameni, Şeful de stat major al diviziei, Colonel Manolescu Ion, mi-a prezintat un dosar privind aptitudinile de comandant a Colonelului (Caluda, pe care lam înaintat "Corpului de Armată astfel: «am onoare a înainta actele doveditoare cum şi-a condus Colonelul Caluda regimentul în răsboi şi din care se va vedea de ce acest regiment a ajuns astăzi numai cu 64 Cameni graţie incapacității sale». Dosarul cuprindea o plângere făcută cu durere în suflet de către acest inimos Lt. Colonel Manolescu Ion (astăzi general) şef de stat major al Diviziei 12-a către comandantul Diviziei, General Găiseanu, în care aducea dovezi de lipsa de patriotism din partea Colonelului Caluda, lipsă de conștiință căci con- ducea regimentul de la trenul regimentar, lipsit de scrupule, căci regimentul iu executa ordinele de operație la timp, din cauză că comandantul regimentului nu era găsit la trupa sa», ieailtatul a fost nul, căci Caluda a rămas constant la “comanda regimentului prin ordinele de bătae, afară de, cele 30 de zile cât am romandat divizia, când comanda i 1 fost neted luată.
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ținâna altor comandamente; totuși, nefiina alt ordin, am sta- 
bilit cartierul Diviziei 12-a în Străoanii de Sus. 

Aci comandamentul Diviziei a primit următoarea adresă. 
cu No. 9291 a Generalului Baron Mannerheim către dl. Co- 
mandant al Diviziei 12-a română: 

„Considerână că poziţia fortificată pe care 9 ocupăm a-. 
cuma pe frontul Răcoasa-lreşti, nu va, fi în adevăr solid în 
stăpânirea. noastră, de cât cu condițiunea, de a ocupa ferm şi 
în întregime cota 625, sunt de părere că trebueşte să respingem 
inamicul ce deţine o parte din această poziţie şi de a ne forti-. 
fica noi pe versantul âe vest şi sud-vest al acestei cote. 

In consecinţă. vă rog să binevoiţi a ne comunica dacă nu 
sunteţi de acord de a ataca mâine sau poimâine, în acelaş mo. 
ment, cu infanteria şi toată artileria ce aveți prezentă, 

Dacă aprobaţi proectul meu, vă rog să trimiteţi chiar as- 
tăzi pe comandantu! artileriei dvs, la cartierul grupului meu, 
la ora, 3 p. m. pentru a se pune în legătură cu Colonelul Krim- 
koif, cumandantul artileriei mele. 

Pentru atacul propriu zis cred că poate va fi util de a ne 
înţelege împreună asupra detaliilor. | 

In acest scop mă pun complectamente la dispoziţia Dvs. 
şi voi veni la ora şi locul ce-mi veți binevoi a-mi indica 1)” 

(ss) General Baron Mannerheim 

Divizia 12-a a luat contact cu corpul rus, a stabilit a- 
cordul cerut, însă atacul nu a mai avut loc de oarece Armata 
nu a aprobat nici o operaţie până la noui dispoziţii. 

La Străoani Divizia, 12-a era, în rezerva generală a Ar- 
matei şi în această situație avea trupele continuu răspânâite 
după cererile liniei întâia: marşuri și contra marșuri înapoia 
frontului, ordine şi contra ordine, până ce la 28 Decemvrie, 

  

R 

1) lată exemplu de exces de urbanitate între un general rus şi un colonel 
român,
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divizia primeşte ordin ca în ziua de 29 să, se afle la Verdea, 
unde să se pună sub ordinele Generalului Grigorescu Eremia, 
comandantul Corpului IV Armată, afiat la Oneşti. Divizia a 
fost exactă la Verdea, luând loc pe front între Brigada T-a 
Mixtă a Colonelului Sturdza şi corpul rus. 

Frontul ocupat de Divizia, 12-a avea 8 km. Ordinul Cor. 
pului de Armată găsit aci de Divizie exprima, teama, că ina- 
micul prin continua, împingere înapoi a mijlocului frontului 
nostru, care făcea un mare intrând, urmăreşte străpungerea 
lui şi căderea, în valea, Trotușului şi că se intenţionează ae co- 
mandament o acţiune ofensivă, când se va ordona, iar până 
atunci rezistenţă energică. pe poziţii. 

Divizia a instalat cartierul în casa perceptorului Cristoiu 
din Verdea. 

La 31 Decemvrie, Colonelul Sturdza, comunică prin tele- 
„fon, centrala telefonică fiind la Brigada 7-a Mixtă a sa, la Var- 
niţa — că va veni mâine să comunice un ordin al corpului Je 
armată. Divizia nu avea comunicare directă cu corpul de ar- 
mată ci prin centrala aflată la brigada VII-a mixtă, 

ACȚIUNEA DIVIZIEI XII-a DIN ZILELE DE 1—5 

IANUARIE 1917. 

Divizia, 12-a se găsea la 30 Decemvrie 1916: cu Brigada 
23 la Fitioneşti, cu Brigada 24 la Muncel; cu regimentul 55 
infanterie pe poziţie la, Dealul Ireştilor; cu regimentul 22 arti- 
lerie: un divizion la Păunești şi cu altul pe poziţie pe Dealul 
Poâişul. Cartierul Diviziei la Străoanii de Sus. 

In această situaţie găsindu-se, divizia a primit ordinul 
ca în dimineaţa acelei zile — 30 Decemvrie — să pornească 
imediat la Verdea, unde să se pună la dispoziţia d-lui General 
Grigorescu, comandantul Corpului IV Armată. Cu toată îm.- 
prăştierea trupelor sale, Divizia a fost la ora 4 p. m. în Verdea. 

29



450 . GENERAL 1. ANASTASIU 

La 31 Decemvrie, prin ordinul de operaţie No. 1158 al Corpului IV de Armată, se prescria, diviziei ocuparea frontului cota 516 la dreapta, unde se lega cu Divizia de Cazaci şi stânga. 
la cota 480, unde urma să se lege cu regimentul 3 Roşiori, 
pe care l-am schimbat, acest regiment nu ocupa frontul de cât Cu vre-o 46 de oameni. 

In ordinul de operaţie No. 1158 se prescrie că; 
a) Inamicul concentrase forțe numeroase şi avea, intenţia, 

să spargă frontul nostru şi să-și deschidă drum către Valea 
Trotușului; 

b) Intenţiunea. comandamentului Corpului IV Armată este 
a ataca pe inamic şi a-i împinge îndărăt, spre a scăpa de pre- 
Siunea de pe front, prin care reuşise a-şi creia, drumul, căci 
frontul nostru avea forma unui intrând profund spre interio- 
rul țărei, 

c) Până la reluarea ofensivei, menţinerea trupelor cu orice 
preţ pe poziţiile indicate mai sus, 

d) Ordinul de ofensivă urma a, se da ulterior. 
La 31 Decemvrie seara, comandantul Brigadei VII Mixte, Colonelul Sturdza încunoștiinţează divizia că a douazi 1 Ia- 

nuarie, va, veni la Verdea, să comunice ordinul de operație de 
care se arată la al. a. 

La 1 Ianuarie 1917, Colonelul Sturdza Comandantul Briga- 
dei VII Mizte, s'a prezentat la divizie, aducând ordinul de ope- 
rație cu No. 1174 care prescria pentru Divizia, 12-a „să conlu- 
creze cu Brigada, VII Mixtă, întărind sectorul acestei brigade”. 
Acţiunea urma să aibă loc în această zi, începând la ora 2 p. 
m. Cum Colonelul Sturdza, interpretase greşit ordinul ce avea, 
cerând să ia d-sa comanda tuturor trupelor (Brigada 7-a şi Di- 
vizia 12-a), prin ordinul verbal al comandantului diviziei, ca 
fiind mai vechi, a fost pusă. brigada sub ordinele Diviziei şi s'a 
procedat la executarea ordinului Comandantului Corpului IV 
Armată, astfel:
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a) Sa dat ordin de operaţie cu No. 1 din 1 Ianuarie 19117; 
b) S'a intervenit cu No. 1001 către Divizia de Cazaci de 
Don, de la dreapta diviziei, spre a concura la atacul nostru, în- 
tru cât frontul acelei divizii era, şi el împins înapoi. 

Să arată în cele ce urmează, ordinile date, încercările fă- 
cute de colonelul Sturdza de a pune mâna pe divizia, XII şi de- 
mascarea atitudinei sale de trădător. 

Verdea 1 Ianuarie 1917, ora 11 a.m. 
Divizia XII cătră Trupele diviziei, brigadei VII mixte, reg. 

1 Roşiori. 

Inamicul apăsând asupra, mijlocului frontului nostru, cu in- 
tențiunea de bună seamă de a-l sparge, m'am hotărît a-l îm- 
pinge înapoi şi a duce frontul nostru pe linia Dealul Drăgo- 
tești—Dealul Mărăşti. In acest scop, ordon: 

1. Brigada 7-a Mixtă, şi Brigada 24 Infanterie, vor ţine 
viguros pe inamic de front, dând timp şi înlesnind atacul Bri- 
gadei 23 Infantenie, care se dă asupra flancului stâng inamic 
şi în lungul frontului acestuia. 

Brigada, 23 Infanterie, se va pune în marș așa că să se 
găsească la ora 2 p. m. înapoia cotei 516 de unde la această 
oră va, porni la atac asupra flancului stâng şi frontului inamic 
spre sud. 

Regimentul 1 Roşiori cu compania de mitraliere a diviziei 
va urma mişcarea Brigadei 23 Infanterie, constituindu-i pază 
pe dreapta ei către Dealul Vârlanul-Dealul Drăgotești, contra 
unui atac inamic din spre norâ. 

Regimentul 55 Infanterie, rezervă, generală, la dispoziţia, 
subsemnatului, la, cota 480 nord de „La Răchiţi”. 

2. Atacul va fi pregătit printr'un foc viu de artilerie, care 
va trage: cea a Brigadei 7-a Mixte în sectorul de la, Alba (vest 
Răcoasa) spre sud; cea a Diviziei 12-a la Alba spre nord până 
în Dealul Drăgoteşti inclusiv. Inamicul are semnalat până a-
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cum ca artilerie: 2 tunuri de 105 pe Dealul Teiș şi 2 baterii în- tre Roșculeţ şi Gogoi. 
„8. Când Brigada 23 va pronunţa atacul său, Brigada, 24 şi Brigada 7-a Mixtă vor înainta și ele asupra frontului inamic, 4. 5, Improspătări, posturi de prim ajutor, ete. Comandantul trupelor (ss) Colonel 1. Anastasiu 
Acţiunea sa desfășurat energic, după ordinul de operaţie al Diviziei XII-a, executându-se numai de trupele acestei divi- zii şi s'a continuat in zilele de 2, 3 şi 4 Ianuarie şi rezultatul 

patrioți devotați ţărei și şefului lor. 
Sunt anexate dărei de seamă în copie ordinele date. Să descriu faptele: 

un ordin de operație dat de Generalul Grigorescu, pentru «e. xecutarea atacului de care vorbeşte ordinul general No. 1153 

nuarie ora 7.30, colonelul Sturdza la postul de comandă al Di- Viziei 12-a (casa perceptorului din Verdea), a urmat o discuţie 

nelului Sturdza, care pretexta că aşa i s'a dat ordin qe către Ge- neralul Grigorezeu, ccmandantul Corpului IV Armată. Toate in- sistențele Colonelului Sturdza au fost zadarnice şi refuzul co- lonelului Anastasiu se întemeia, pe faptul, că intrânqul inamicu- lui era în frontul diviziei sale, deci era date: ia truprlcr sale ca
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să îndrepte; al doilea că, legal, el era mai vechi decât colonelul Sturdza; la care acesta a replicat imediat că „în răsboi n'am ve. nit cu anuarul armatei”; la, care colonelul Anastasiu i-a întors spatele, declarându-i neted că nu va executa acest orâin şi că e surprins că Generalul Grigorescu, a, putut da un asemenea or. din. Discuţiile au continuat între şeful de stat major colonel Ma- nolescu Ion (azi Generalul Manolescu Ion dela Casele Naţia. nale) şi colonelul Sturdza, căutând să-l convingă pe acesta din urmă că greptatea este cu colonelul Anastasiu. Apărând acesta din nou în cameră şi adresându-se colonelului Sturdza, i-a spus: D-le colonel timpul trece și dacă cperaţiunea este să, aibă loc, sunt ordine de dat şi intrări în situaţii iniţiale, care cer timp şi d-ta răspunzi de întârziere. Atunci colonelul Sturdza sa dus la aparatul telefonic, a cerut postul telefonic al brigadei sale, prin 
care să comunica, cu Corpul de Armată, și a simulat următoa. 
rea convorbire cu comandantul: „D-le General, prezentându- 
mă la postul de comandă al Diviziei 12-a, spre a comunica Or- 
dinul dvs. pentru acţiunea, de astăzi, Colonelul Anastasiu refu- 
zând a-mi da divizia, m'am pus sub ordinele sale”. 

Or, ulterior, s'au doveait că; această, convorbire a fost în- 
tre Colonelul Sturdza şi complicele său Vachman, care era la te- 
lefon la Brigada Mixtă, lăsat anume de Sturdza acolo să facă 
pe... comandantul corpului, iar dezertarea sa după puţine zile de 
la aceasta, cum şi faptul procedărei sale antecedent lui 1 Ianua- 
rie — retragerile sale nejustificate de pe poziţii, cu brigada sa, 
— cum şi faptul că nici în ziua de 1 Ianuarie şi nici în zilele ur- 
mătoare, brigada sa nu s'a, mișcat pe timpul luptelor Diviziei 
12-a, dovedesc intenţia ce a avut de a, se preda inamicului cu 
toate trupele sale, în ziua de 1 Ianuarie 1917. 

Acţiunea în ziua de 1 Ianuarie s'a desfășurat după pres- 
<Tipţiile ordinelor şi dispozițiunilor date de Colonelul Anasta- 
siu, iar pe timpul luptei din prima, zi, colonelul Sturdza a însoţit
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pe Colonelul Anastasiu pe câmpul de luptă, până seara, A doua, 
şi a treia zi nu a mai venit pe front. 

Cuvântarea ţinută, trupelor Diviziei 12-a de Colonelul Anas- 
tasiu Ion, înainte de pornirea la atacul din 1 Ianuarie 1917, 

la Mărăşti: 

„Soldaţi! 

„Astăzi este anul nou şi e în datina strămoşească să ne 
urăm pentru anul nou ce începe, aceia ce dorește inima noastră 

să se împlinească; sunt fericit că această zi mă găseşte în mij- 

locul vostru bravi soldaţi ai Diviziei 12-a şi că pot să vă urez 

din suflet sănătate şi izbândă. 

Vom ataca astăzi pe inamic şi este norocul ca voi să înce- 

peți cea, întâi zi din anul nou cu o victorie care să însemne în- 

ceputul isbândei noastre generale. 

Stă în mâna, voastră să porniţi bine anul! Dumnezeu să ne 
ajute, uitaţi-vă inamicul, pe dânsul copii. Ura!” 

Cu No. 1001 din 1 Ianuarie 1917 divizia XII cere concursul 

diviziei I-a cazaci de Don comandată de generalul Khrescho- 

titiky, pentru atacul ce dă, astăzi ora 2: 

„Am onoare a aduce la cunoştinţa. Dv. că în conformitate cu 

ordinul d-lui general Grigorescu, comandantul corpului de ar- 

mată, brigada 7-a mixtă şi divizia XII române vor ataca, as-: 

tăzi pe inamic după ordinul de operaţie ce alătur în copie. Cred 

că este în interesul general ca şi Dvs. să ajutaţi mișcarea, pen- 

tru a vă, rectifica frontul la înălțimea noastră”. Comandant 

Div. XII-a, Colonel I. Anastasiu. 

La aceasta, divisia cazaci de Don a răspuns: 

„Am onoare a face cunoscut că am dat ordin ca trupele 

noastre 2 regimente de cazaci aflate la, stânga frontului divisiei 

I2-a să ia parte şi să sprijine atacul acelei divisii, astăzi ora 

2”. Comand, divisiei 1 Cazaci, General Khreschotitiky.
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De unde ne aşteptam că venirea, primăverei să ne găsească, 
la Bucureşti, în toiul ofensivei, stăm tot eu duşmanul musafir 
la Siret. Divisia XIV-a, aflată cu cartierul la Vorniceni, a primit 
ordin să meargă. pe front. 

Luna, lunie pare că va aduce începerea operaţiunilor pro- 
ectate, în mare, a armatei noastre ; se vorbeşte limpede şi se 
fac preparative pentru luarea ofensivei. Direcţiunea, ofensivei 
ma e dată, probabil din causă că aceasta este un secret ce tre- 
bue păstrat; nu ştiu însă cum se face că se recunosc necontenit 
noui baterii inamice, grele, instalate de curând pe zona din fața 
Nămoloasei şi altele strămutându-se de aiurea tot către acea 
parte. 

Se începe adunarea cavaleriei noastre româneşti, pe anu- 
me zone, se vorbeşte de sosirea a două noui corpuri de cava- 
lerie rusă, menite a fi aruncate pe unde s'o face spărtura, în 
frontul inamic spre a urmări şi trece pe sub sabie trupele inami- 
cului puse în retragere desordonată. Cavaleria noastră, pe cât 
ştim, sa redus simţitor ca, trupă călare, din causa împuţinărei 
cailor şi aceasta din cauza, lipsei de furaje; se formează din a- 
ceastă, pricină mai multe unităţi de cavalerie pe jos, descălecată, 
din fostele unităţi călări. Pare indicat ca trupă de spragerea, 
frontului, Corpul III Armată (Divisiile 5, 13 şi 14), ca avant- 
gardă generală a Armatei La hotărâtă, „Armata, de ofensivă” 
română, iar porţiunea de front unde să se spargă frontul ina- 
mic este pe Siretul de Jos. Pregătiri generale se fac, planuri se 
întocmesc, se iau măsuri, se începe construcţia de paralele de 
apropiere de linia, inamică, vedem că se dă Diviziei XIV-a din 
Corpul III Armată, însărcinarea, facerei breșei, Brigada 27-a in- 
fanterie ce comand are cinstea a păşi cea dintâi! Se prevede un 
repaus de 48 ore pentru trupe, înainte de pornirea la atac (asta 
pe hârtie bine înţeles) pentru ca, energia să fie intactă. Acestea, 
toate prescrise în amănunte, privese infanteria, cavaleria, co- 
mandanți, trupe şi servicii. Artileria are ordin special şi însăr-
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cinarea grea a facerei breşelor, în care scop intră în plan adu- 
cerea în zonă a bateriilor de artilerie grea. 

In acest timp inamicul este foarte activ în regiunea, Caşi- 
nului, unde recunoașteri foarte puternice împinse de dânsul şi 
repetate, pare a face sondaje în vederea, unui atac ce se plănue- 
şte. Bombardamentul de artilerie inamic se întinde mai pe tot 
frontul. Ruşii chiar atacă parțial unele puncte din frontul ina- 
mic de pe Siretul de Jos, reuşesc a pătrunde la Corbul şi ocupă 
două linii inamice, dar pe care le pierd curând. Activitatea nu 
se poate spune că nu-i destul de mare de amândouă părțile, de 
şi o bună parte din noul an de operaţii trecuse în lucruri de pu- 
ţină însemnătate. 

Divisia XIV-a s'a îndreptat iar spre front, plecând din gara 
Leorda în ziua de 1 Iunie şi sosind în gara Lascăr Catargi, Vi- 
neri 2 Iunie și pornirea la locul de concentrare Dealul Seru- 
lui, deasupra pârâului Bujorul, unde sosim la 5 dimineaţa, ins- 
talându-ne în tabără; avioanele inamice visitează, regiunea noa. 
stră. La 9 Iunie facem recuncaşterea, frontului ce avem să 
ocupăm înlocuind pe ruși. 

Intrarea pe front a necesitat precisarea, îndatoririlor tutu- 
ror luptătorilor, cum şi darea, de călăuze care să servească ofi- 
ţerilor şi trupei, ca regulator în conduita lor, regulator stabilit 
pe experiența dobândită în prima parte a răsboiului nostru, 
De aceia, comandantul Brigadei 27 infanterie a dat instrue- 
ţiuni scrise regimentelor brigadei, instrucţiuni care se văd in- 
dicate la locul cuvenit în studiul de faţă şi în casurile în care 
s'a procedat până atunci altfel qe cum cereau principiile. 

La 1 Iunie, Brigada 27-a infanterie se va îmbarca la î«- 
orda, cu al 3-lea batalion, la ora 1,14. Insă la această oră abea 
se făcea în gară pregătiri de îmbarcarea trupelor, care se a- 
mână, pentru ora 7 seara. 

Și cu acest prilej se constată stângăcii din partea unor ofi- 
ţeri de stat major dela Marele Cuartier, veniţi să controleze
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“pregătirile şi plecarea, trupelor, Plecarea a avvt loc seara; nici 
un itinerar, nu se ştiau opririle prin staţii, unde oamenii să-şi 
poată face necesităţile, unde să ia apă, unde să adape caii, 
nimic. Au rămas oameni prin gări, nefiind avizaţi de cât timp 
stă trenul în staţii. In gara Bârlad cantina Crucei Roşii bârlă- 
dene la înălţime; serveau doamne harnice, ceai bun cu prăji- 
turi, atât ofițerilor cu plată 1 leu, cât şi trupei gratuit; frumos 

exemplu de ospitalitate şi fapte bune, dat de bârlădence! 
La 2 Iunie noaptea, sosire în gara Lascăr Catargi şi ple- 

carea pe jos la locul de concentrare pe Dealul Gerului, deasupra 
pârâului Bujoru, unde e sosirea la 5 dim. şi instalarea în tabără. 

Pădurea e plină de omizi, oamenii se vaită de otrăvitoarele 
dușmane de care probabil Marele Cuartier, Corpul de Armată, 
ete., care alesese locul, nu ştiau ce-i pe dânsul. Până seara caii 

sunt umflaţi la bot parcă le-a, crescut un al doilea, cap, ofiţerii 
dau tribut şi ei, dr. Suhăţeanu de la regimentul 69/77, în cap, 
sunt niște invalizi, mânele, gât, cap, cu umflături. 

La, 4 Iunie, Duminică, ne parvine ştirea că 2—83 divisii zu- 
seşti de pe front s'au revoltat. | 

La 7 Iunie, la ora 5 dim. două avioane inamice sboară pe 

deasupra taberei noastre; posturile de mitraliere trag asupra 
lor de la 4 km. nici de focurile trase de tunurile ruseşti nu se 

tem; avioanele îşi văd de treabă, se duc, peste două ore vine 

iarăşi unul, evoluiază pe deasupra taberei şi se îndreaptă apoi 

spre Galaţi. 

La 9 Iunie, facem recunoaşterea, sectorului ce avem de c- 
cupat, luându-l în primire de la Ruși (Divisia General Dobrias- 
ghin, Brigada Colonelului Hacklevski) ; Nemţii bombardează 

foarte violent satul Tudor Vladimirescu. Lucrările făcute de 

ruşi sunt foarte bine făcute, tranșeele precedate de reţele de 

sârmă, reţelele însă prea aproape de tranşee, aşa că loviturile 

artileriei inamice şi chiar amice, coprind odată cu rețelele şi 

tranșeele.
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Colonelul Haclevski presintă un proectil mină, neîncărcat, 
pe care erau înfăşurate două ziare nemţeșşti trimise de inamic 
chiar astăzi. Inapoierea, la Tecuci noaptea, cu automobilul con- 
dus de un şofeur sură şi miop (aparţinea aviaţiei), care ne-a 
urcat pe câteva bariere de şosea puse ca, să oprească cireulaţia, 
a încercat şi rezistenţa câtorva stâlpi de telegraf, ete.! 

La 10 Iunie ne-am înapoiat la. trupele noastre la, Bujor. 
La 11 Iunie, se observă Brigadei că oamenii din regimen- 

tele sale, au fost găsiţi în satul Bujor (sat la 100 paşi de ta- 
bără) ; dar la vina acestora se adaugă vina cu mult mai mare 
a autorităţilor superioare, care — după atâtea dovezi de rea 
credinţă jidovească — ştiu şi tolerează șederea, în Bujor a o 
mulţime de evrei. 

Un ofiţer rus se plângea ieri, că sunt foarte mulți spioni 
prin satele de pe front şi printre ruși şi printre români că, se 

„ silese să-i afle, dar nu pot. 
Dealtfel, cercetarea taberei noastre, chiar de la instalarea, 

ei, de către avioanele inamice, era o dovadă sigură, în ce re- 
țea, de spionaj suntem prinşi, datorită numai Și numai vino- 
vatei noastre toleranţe, indolenţă, neglijenţă, care atât de des 
şi de grozav ne-au pedepsit în acest răsboi. 

La 12 Iunie seara, un exerciţiu la tranșee, iar în noaptea 
de 13, altul de ocuparea, apărarea şi atacul tranșeelor. 

Chemat la Bujor de comandantul corpului de Armată, Ge- 
neral Iancovescu, am fost întrebat de motivele care m'a deter- 
minat a face precedent un raport, cu privire la atitudinea ru- 
şilor pe front, în urma recunoaşterei din ziua de 9 Iunie şi că de 
unde am cules impresiunile ce le-am expus comandamentului. 

Am răspuns: un soldat rus ne explica pe româneşte, în tran- 
şee, dându-se de gol, că Nemţii nu trag asupra lor, de câna 
s'au împăcat, că merg de cosese grâu dintre tranșee şi nemţii 
nu trag în ei, că atunci când se duc să ia apă de jos din Siret, 
acolo unde tranșeea e tăiată de Siret, la 30 m. de tranşeea nem-
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țească, unii ruşi se scaldă în râu şi nemţii nu trag în ei. Pe 
timpul visitei tranșeelor, vedeam din unele puncte cum rușii 
stăteau deasupra, tranșeelor şi nemţii nu trăgeau asupră»le, 
pe când în urma noastră, la 15—20 paşi pocneau necontenit 
puștele şi bombardamentul în prelung asupra poziţiilor, când noi 

făceam. recunoaşterea; apoi că fratele d-lui Cincu din Tecuci 
mi-a declarat că generalul rus, comandantul Armatei IV-a, în 

gazdă la dânsul, a venit aseară de la Bârlad şi a plecat a duua 

zi până în ziuă pe front, el care nu obişnueşte niciodată a. se 

expune şi a se duce pe front. 

Toate acestea m'au încredinţat că între Ruși şi Nemţi, 

pe front, este o înţelegere şi că, ar fi bine să ocupăm noi 
tranșeele. 

La, începutul lunei Iulie, ordinul de atac preparator este 

dat; sunt în adevăr hotărâte pentru atac Diviziile 5, 13, 14 

şi Corpul VI Român (acesta, de creaţie nouă, căci se relua fi- 

rul creărilor şi improvizărilor din preajma răsboiului, dovedit 

că ne-a fost fatal, fără a se fi adăugat nici un plus cu această 

creare armatei românești). Ruperea, frontului era dată în sar- 

cina Divisiei XIV-a; porţiunea de făcut breșă în frontul 

inamic, era sectorul: limitat la nord-est de linia Moara Hu- 

roaia-Râul Râmnicul Sărat şi la sud-est de linia celor două 

cote (1500 m. sud-est satul Crângeni), satul Olăneasca, (în- 

clusiv), P. T. Gulianca 217. Ca adâncime a, spărturei era fixat 

satul Vâjâitoarea 2 km. sud Martinești. 

In stânga Divisiei a XIV-a opera Divisia XIII-a, la dreapta 

Divisiei XIV-a Corpul VI Român, Divisia, V-a, ca reservă ge- 

nerală. Divisia XIV-a era, pivotul de mişcare, ea ataca având 

brigadele alăturate, la nord Brigada 27 infanterie (mai pu- 

țin 2 batalioane), la sud Brigada 28 inf. (mai puţin un ba- 

talion) ; aceste trei batalioane luate brigadelor constituiau 

reserva divisiei. Brigadei 27 infanterie i se da ca spri- 

jin în acţiune 3 baterii de 75 şi 2 baterii de 105 (obusiere).
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Brigadei 28 infanterie i se afecta 6 baterii de 75 şi 2 baterii 
de obusiere. In plus, pentru flancări: 3 baterii de 75, pe stânga 
Siretului, la Fundeni şi alte 3 pe stânga Divisiei. Fiecare bri- 
gadă mai avea la dispoziţie câte 2 secţii (4 tunuri) de 53, 
pentru distrugeri. Divisiei XIV era prescris a i se da 6 baterii 
de artilerie grea. Se mai punea la dispoziţie Brigadei 28 in. 
fanterie: 3 baterii mortiere de tranșee, iar Brigadei 27 una. 
Câte o companie de pioneri era dată fiecărei brigade de in- 
fanterie şi una la dispoziţia reservei divisiei, 

Pregătirea atacului se făcea prin un bombardament de 
artilerie, care dura 5 zile: 2 zile regularea, tragerei, 3 pentru 
prepararea atacului propriu zis. Rezultatele ce se cereau ar- 
tileriei să le obţină , erau: 

1) distrugerea lucrărilor de întărire, a cuiburilor de mi- 
traliere şi mortierelor de tranşee; 

2) distrugerea complectă a lucrărilor inamice din linia 
întâia, între râul Râmnicul Sărat şi cotul Siretuiui, făcându- 
se cel puţin 20 de breșe a 20—25 m, fiecare. Iar pe restul 
frontului ae atacat, câte 6 breșe a 20—25 m., în ambele linii. 

Satele Gârlești şi Măicăneşti, solid întărite de inamic, for- 
mau atenţiunea deosebită a artileriei grele; satul Gârieşti tre- 
buia luat de Brigada 28 infanterie, satul Măicăneşti de Bri- 
gada 27 infanterie; ziua şi ora atacului de către infanterie, 
urma, să, se fixeze la timp, cu un ordin anume. 

Nu pot să ştiu, dacă acei care au stabilit acest plan, au 
crezut ei însăși în seriozitatea lui şi în putinţa realisărei lui 
şi mai ales a, rezultatelor. Că planul de ofensivă nu era făcut 
pe date sigure, o dovedese următoarele: nu se ştia precis că 
aducerea de către inamic, în ultimul timp, a numeros raaterial 
de artilerie în zona, proectată a se ataca de noi, era, un indiciu 
sigur că, inamicul era în cunoștința planului nostru și a di- 
recţiunei de atac; că nu s'a cunoscut desagregarea rusă, ceia 
ce conchidea, la părăsirea oricărui gând de ofensivă, din par-
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tea. noastră, căci nu era să fim ajutaţi de aliați. Şi nu este 
rău să atrag în deosebi atenția asupra vinei mari ce o are 
în aceasta Marele Cuartier român. Căci, ori! comandanții su- 
periori ruşi cunoşteau ce se petrece jos la trupele lor, des- 
compunerea, şi o ascundeau; ori nu o cunoșteau şi atunci Co- 
mandamentul suprem era în neștiinţă că, şefii ruşi erau sus- 
pendaţi în aer, nu se sprijineau pe baza de jos, care era trupa. 
Un comandament suprem, peste două, armate deosebite ca or- 
ganizare şi ţel, fără, legătură strânsă între ele, fără solida- 
ritate sinceră, este un viciu care hu era nou acuie, el dăi- 
nuia de la începutul răsboiului, Afară, de aceasta, cum este 
cert că trupe de cavalerie rusă, nu venise încă pentru rava- 
giile de făcut în spatele frontului inamic, atunci ofensiva de 
la Nămoloasa, era în aer; căci o spargere de front, peniru 
determinarea unei ofensive strategice, cerea; o masă ce forțe 
înapoi. Eu ştiu că înapoia noastră nu era, chiar nici o veservă 
capabilă a acoperi şi sprijini acţiunea, trupelor de brcră; 
ştiu că nu erau trupe îndeajuns pentru specularea brezei, pen- 
tru exploatarea succesului ; nu erau trupe pentru transformat [O- 
siţiile pentru resistența noastră, apoi, pe noul nostru front. Cum 
dar erau să fie îndeajuns, pentru toate aceste întreprinderi obli- 
gatorii, numai Divisiile XIV-a şi V-a? Atunci, ce era să re- 
sulte din pătrunderea frontului inamic? O pierdere nefolosi- 
toare de trupe, care ar fi slăbit de tot frontul nostru; breşa. 
se făcea poate, dar mai pe urmă, prinse în spărtură ca întrun 
cleşte, cine le va salva sau la un succes cine garanta păstra- 
rea terenului câștigat? 

In. schimb, ca atenţiune că suntem anemici în muniţiuni 
de artilerie, în loc de tragere Ia discreție, se prescria un con- 
sum de farmacişti: 12.600 lovituri artileriei de 75; 46090 pro- 
ectile celei de 105 şi 2050 proectile celei de 127. Chiar aşa, 
socotesc că dată fiind însărcinarea, fiecărui calibru, după pla- 
nul de acţiune al artileriei, proporţia de lovituri trebuia să
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fie inversă. Trebue notat, că artileria, noastră, grea, mergea, până 
la calibru 127, pe când lângă bordeiul postului meu de comandă 
ofițerii de toate armele ce se perindau pe acolo, se minunau 
de exposiţiunea, proectilelor ce ne trimetea inamicul, din zona 
ce voiam a ataca: proectile de 260, de 150 ae 105! 

In ziua de 7 şi 8 Iulie sa început tragerea, de regulare a 
artileriei, iar în ziua de 9 Iulie, a, început tragerea de pre- 
gătire a atacului, care în adevăr a fost ca un uragan, deslăn- 
țuit din sute de guri de foc, de fel de fel de calibre. Pentru în- 
tâia dată trupele românești vedeau un bombardament adevărat; 
resultatele acestei trageri, urmărite de mine personal cu ochianul 
şi verificate de patrule şi ofițerii de pe front, nu prea au fost 
la înălţimea aşteptărlor, în afară de câteva baterii, care au 
tras precis... şi în tranşeele noastre ; care au fost ele, nu sa 
mai putut şti, spre a se corecta tragerea, căci trăgeau toate ba- 
teriile, pe comandamente separate. Și cu acest prilej, în loc 
de a se recunoaşte lucrul acesta al „resultatelor”, exact, toc- 
mai spre a se putea îndrepta, căci la atac, infanteria trebuia 
să găsească terenul pregătit şi fără, piedici, iarăși obiceiul de 
a ne înșela pe noi şi a, găsi pretexte. Astfel, un ordin, cu No. 
381 al Divisiei XIV spune: „în urma recunoaşterilor făcute 
în cursul nopţei de 9/10, s'a constatat că inamicul nu numai 
că şi-a, reparat distrugerile ce erau începute pe alocurea, dar 
mai mult, a procedat chiar la întărirea reţelelor de sârmă, 
construindu-și altele noi”. 

Acest fapt nu era nici nenatural, nici exact. Nu era ne- 
natural, căci aşa se prevede de tactica de luptă: repararea 
spărturilor. Nu era exact, căci s'a constatat la sfârşitui ceior 
5 zile) de tragere, că rezultatul nu era cel așteptat de infan- 
terie; Brigada 27 infanterie, raportase scris aceasta, divisiei. 
Pentru a nu se lăsa inamicului putinţa să cunoască data, ora 
şi sectorul de atac, s'au ordonat atacuri falşe cu artileria, şi 
infanteria pe tot frontul, pentru zilele de 10 şi 11 Iulie; iară,
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tragerile de pregătire ale artileriei au continuat şi în ziua 
de 12 Iulie şi în noaptea de 12 spre 13 Iulie, în scop de a se 
complecta, distrugerile. Rezultatele atinse, pentru atacurile 
falşe, cu privire la infanterie, nu ne măzuleau de loc, inami- 
cul eşea pe tranșeele sale şi întreba, ironie „ei nu atacaţi?”. 
Iar cu privire la artilerie şi faţă de muniţiunea, consumată, re- 
sultatele sunt departe de a fi mulţumitoare, deducţiunea este, 
că sa pierdut şi multă munițiune fără, folos. Causa este cu- 
noscută de acei aflaţi la faţa locului şi din precedente întâm- 
plări: artileria, nu avea pregătite elementele de tragere, sau 
erau rău pregătite. Nu trebue asemănată, ținta, fixă cu cea 
mișcătoare. Intr'o ţintă mișcătoare, pentru resultate mici, se 
cheltueşte muniţiune multă; pentru ţinta fixă, nu trebue ca 
din multă muniţie, să atingi resultate neînsemnate. Chesti- 
unea precisiei, mai cu seamă în o mişcare ofensivă, plănuită, 
joacă rol foarte mare; ori, regularea tragerei plecată de la 
un element fix pe teren, devine un pericol, dacă acea regu- 
lare nu a, fost exactă, pe acel element fix. In tragerea, de care 
mă ocup au fost numeroase reclamaţiuni că artileria a tras 
în propriile noastre linii, chiar după trecerea celor dintâi 
două zile de regulare; s'au provocat anchete şi nu s'a putut 
nici chiar până, la urmă stabili precis, nici chiar direcţiile 
de, unde veneau proectilele. Poate că, lipsa şrapnelului la ar- 
tileria, noastră, să fi fost o causă determinantă în regulareai 
tragerei şi deci un motiv pentru care stabilirea elementelor 
de tragere a lăsat de dorit, cu toţi; observatorii întrebuințaţi 
de artilerie. 

In ziua de 11 iulie s'a comunicat ordinul de atac, iar 
ziua de atac a fost fixată 13 Iulie, ora 5,35 precis. Intre timp 
inamicul în faţa sectorului Divisiei XIV a executat nişte in- 
cursiuni reuşite, care i-a procurat destule cunoştinţe asupra 
intenţiilor şi activităţii noastre. Prima încursie a fost făcută, 
la Brigada 28 infanterie; a doua la Brigada 27 infanterie, în



464 GENERAL 1. ANASTASIU 

ziua de 7 Iulie, ora 21,30, când prin un bombardament violent 
cu proectile de toate calibrele şi gaze astfixiante, asupra, între- 
gului sector, inamicul a localizat atacul asupra dreptei noas- 
tre, către râul Râmnic, lungină tragerea şi protejând astfel 
incursia, în acea porţiune a frontului, în care o coloană de in- 
cursie a pătruns în tranșee, a luat prisonieri, aşa, că în mai 
puţin de 30 minute, atacul era complect terminat. Protecţiu- 
nea, contra unei astfel de operaţiuni, incursiile, cade în sar- 
cina artileriei amice, după cum „Protecţia pentru reuşita in- 
cursiei, o are tot artileria. Incursiile sunt bazate pe surprin- 
dere, iuţeală și îndrăzneală. Aceste trei elemente hotăritoare 
pentru reușită, sunt întemeiate pe precisia de tragere a arti- 
leriei, pentru acel ce face incursia; cât priveşte pe cel că- 
ruia i se face incursia, atenţia, ne surprinderea, şi iuţeala sunt 
baza reușitei în a neutraliza întreprinderea inamicului. De 

nesurprindere trebue să răspundă comandantul unităţii de la 
faţa locului, care necesită a avea un plan anume de proceaare; 
de iuțeală, răspunde artileria. Pentru reușită, răspunde o bu- 
nă, legătură între arme şi o precisă regulare a tragerei, în - 
timp şi spaţiu, pe amănunţimile zonei de teren, unde incursia 
s'a produs. Un bun mijloc constă, în evacuarea imediat şi pe 
nesimţite a zonei și când coloana de incursie a intrat bine în 
zonă, artileria amică avertizată şi având reperată tragerea, 
să arunce o masă de proectile, asupra terenului invadat. De 
obicei, incursiunile au loc, acolo unde surprinderile au putinţa 
a se produce mai uşor: pe punctele cele mai apropiate de con- 
tact, între părţi şi pe unde terenul favorizează, adăpostirea. 

Au fost unităţi și la noi, care au cerut autorizarea a face 
încursii la inamic; ori voie nu sa dat, ori când s'a dat sau 

pus restricţii la muniţiile de artilerie, ceia, ce echivala cu o 
neaprobare și incursia nu se făcea, sau se făcea cu nereușită. 

Miercuri 12 Iulie; un violent bombardament al artileriei 

inamice din toate părţile, Costieni, Nămăloasa, e rândul lor
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astăzi. La ora 10 o bombă trimisă de inamice şi căzută în 
dreapta sectorului nostru, ne aduce tradus în româneşte un 
comunicat nemţesc prin. care spune: „spre a se vedea că ei 
arată numai adevărul, ne transmite o radiogramă, prinsă de 
ei prin care se comunica, de pe frontul galiţian la Petrograd, 
guvernului, că luptele din Galiţia, unde ruşii au luat cfen- 
siva, s'au transformat întrun desastru pentru ruși şi că de. 
mocraţia rusă este în pericol de a se distruge”. 

Artileria grea inamică dinspre Măicănești-Năneşti trage 
asupra posiţiilor noastre. Artileria noastră nu trage din econo- 
mie de muniții. 

Suntem informaţi că artileria noastră, care de irei zile 
bombardează ca să facă spargeri, distrugeri în posiţiile ina- 
mice, nu prea a obținut. resultate. Pentru ora, 3,30 consfătuire 
la divisie, în vederea ofensivei, care începe mâine 13 iulie 

ora 5,35, după planul fixat. Din discuţii se constată o abso- 
lută inconştiență de realitatea, lucrurilor. Soseşte Prinţul Ca- 
rol, Generalii Iancovescu, Razu, Găvănescu !), aghiotanţi, se a. 
runcă fraze bombastice, se aminteşte de Tulgheș, de ţară, de 
patrie, divisia de fer, de oţel, să murim toţi, unul să nu ae 
mai întoarcem, ete. ete. Dau Prințului comunicatul trimis de 
nemți. Prinţul mărturiseşte că „din nencrcet-e aproape în tot 
e adevărat”. Se primeşte o telegramă, cifraiă,; cei sosiți anume, 
pleacă, după ce ne sărutăm, ne îmbrățișăra, ne felicităra, şi... 
ne despărțim. Prințul ne strânge mâna cu căldură, Brigada 
21-a Colonel Anastasiu, fusese hotărâtă a face breşa în po- 
siţia inamică. Plecăm să dăm ultimele ordine, în vederea ope- 
rațiunei de mâine. Când totul e gata, telefonul comunică a- 
mânarea ofensivei, ordin scris urmează! Ordinui soseşte; în 
el se prescrie resistență pe loc, întărire, pază. Atunci comu- 
nicatul german a fost sincer, adevărat, pe când de la noi se 

  

1) Incă la umbra spatelului Princiar, care-l scăpau de gloanţe, 

30
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comunica neadevărul cu luarea Voloşeanilor, 12 tunuri, de că- 
tre Armata II-a a noastră. 

Atacul care urma, să se dea, la 13 Iulie, s'a contramandat. 
Situaţia strategică pe frontul rus, apropiat, este rea; dacă a- 
ceasta e o consecinţă a înrâurirei germane, atunci nici vorbă: 
nimic nu mai era, de făcut, răsboiul era, sfârşit pentru noi. 
Se zice chiar, că divisii întregi ruseşti, acolo, au refuzat a 
se bate şi sau retras, părăsind terenul pe care apoi germanii 
l-au ocupat ei; din această causă şi mai ales că guvernul nou 
rusesc nu mai voeşte să; „dea atacuri noi, ofensiva pe frontul 
ruso-român din România, 'se amână, Anarhia a pătruns atât de 
repede şi profund în armata, rusă, încât nici un mijloc şi nici 
o putere omenească, nu e în stare a schimba starea de lu- 
cruri; ruşii nu mai voese să lupte, disciplina nu mai există, 
ofiţerii sunt răsturnaţi. De acest resultat neașteptat chiar de 
germani, inamicul se foloseşte; trupele lui înaintează spre 
nord și apropierea acestui pericol de frontiera noastră. nor- 
dică, aduce amânarea ofensivei. De sigur, de acum operaţiu- 
nilor noastre li se atârnă un colosal petroiu şi acum mai mult 
ca. totdeauna, aceste operaţiuni sunt cu totul subordonate 
inamicului, Acesta e un jug, pe care noi nu-l putem purta, 
dar nici nu-l putem arunca, de şi ar trebui; trebue recunoscut, 
că sub această formă s'a înfățișat răsboiul şi pentru ceilalți 
aliaţi: când inamicul atuca violent frontul francez, Italienii, 
Rușii, noi, trecem la, repaos, bucurându-ne de răgazul ce ne 
dă inamicul. Acum inamicul atacă, la nord, pe prelungirea, fron- 
tului nostru şi noi trebue să stăm liniștiți. Aşa că, inamicul 
face necontenit exacta, aplicare a principiului, în mare, a ma- 
nevrărei pe linii interioare, ajutat de situaţia sa geografică, 
pe teatrul de răsboi, de faptul că are iniţiativa mișcărilor, 
de faptul că poate când vrea şi nebăgat de seamă de aliații de 
pe un front, să-și îndrepte forţe de lovire pe alt front. El 
mai are şi norocul, că adversarii lui se pretează acestui joc,
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care de sigur că nu i-ar reuşi, dacă, în lipsa lui de acasă, pe 
frontul de unde pleacă, aliaţii noştri l-ar vizita, şi răsturna 
lucrurile de la locul lor, Aceia ce se poate aplica, fronturilor 
mici, se aplică mai ales fronturilor mari; altfel, fatalitatea, de 
a fi bătut în parte se va întâmpla necontenit, iar inamicul —. 
după ce-i reuşese întreprinderile într'o parte — se odihneşte 
şi pornește în alta, pus în ordine şi cu moral şi mai ridicat. 

13 Iulie; ofensiva, se transformă într'o îngrijorare foarte 
mare din partea comandamentelor superioare. Intărire şi iar 
întărire. Aci este pericolul, în fața Brigadei 27 infanterie, că- 
reia, i se pune la disposiție o companie de geniu. Se lucrează 
cu încordare, sub continui fqcuri din partea inamicului, care 
ne omoară zilnic câte 5—6 oameni. Partea dreaptă a frontu- 
lui brigadei, apropiată la 30—40 m. de inamic, suferă o mo- 
dificare. 

La 14 Iulie, inamicul ne bate cu artileria grea dinspre 
Măicănești şi Nănești. Artileria noastră nu răspunde; lipsă de 
muniţiuni. Comandantul Regimentului 24 Artilerie Lt. Colo- 
nel Vlădescu Gh., artilerie atașată sectorului, îmi raportează 
că are ordin să tragă numai din când în când câte o lovitură, 

La 15 Iulie, lucrările merg greu, soldaţii sunt sleiți de 
forţe, unităţile cu lipsuri în efective, bombardamentul inamic 
se menţine, ne face pierderi, avioanele inamice ne vizitează, ne- 
contenit. Abea acum se află că Măicăneştii, Gârleșştii şi satele 
ce urmau să le atace brigada noastră, erau foarte tare în- 
tănite şi inamicul avea îngrămădite înapoi reserve! numeroase. 
Dovadă că sa ştiut de inamic direcţia ofensivei, ce să plănuise 
şi cele 4 zile de bombardament românesc, i-au dat timp să ia 
măsuri. 

16 Iulie, Duminică; bombardamentul inamic a mai slăbit 
sa putut lucra mai liniştit la întăriri, s'a pregătit material pen- 
tru lucrul de la noapte. Spre seară, să inorează, comandantul 
brigadei 27 inf. General Anastasiu, însoţit de căpitan Robă-
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nescu din geniu şi Lt. Popovici adjutantul brigadei, merg a 

inspecta la ora 9,30 noaptea lucrările executate în timpul zilei, 

în sectorul col. Mihăilescu, subsectorul maior Adam. In drep- 

tul postului de comandă col. Mihăilescu, oprire spre a vedea 

grămada de cai de friză făcuţi... un bombardament violent 

începe din partea, inamicului, abea e timp de pătruns în bor- 

deiul col. Mihăilescu. Nu să putea distinge, erau tunete şi ful- 

gere de ploae, ori tunuri care trăgeau. Legăturile telefonice 

anunț că bombardamentul e general pe frontul prigadei. Fi- 

rele telefonice se rup peste tot de proectile, nu se mai poate 

avea nici o ştire, să trimit agenţi, de la stânga bombardament 

nu aşa intens, de la centru că e numai bombardament, de la 

dreapta raport scris că inamicul bombardează şi că toţi sunt 

la post. Ne mai primindu-se nici un alt rapci, să repară fi- 

rul telefonic rupt, cu batalionul din centru, care comunică a- 

ceiaș situaţie. Din dreapta nimic; să trimite după știri, vin a- 

genţi cu fel de fel de svonuri, că nu au mai putut merge mai 

departe, şanţurile fiind răsturnate, unii agenţi găsiţi morţi 

pe comunicaţie, că inamicul ar fi pătruns în tranșeele noastre. 

Abea peste o oră soseşte raportul că inamicul a atacat subsec- 

torul maior Adam, cu bombe, granade, şi apoi cu infanterie 

şi că a fost respins inamicul. S'a cerut raport asupra perderi- 

lor, dar nu s'a putut preciza, Realitatea: inamicul în tirapul 

celor trei sferturi de ceas, intrase în tranșee prin două părţi 

(extremităţi), a surprins trupa, a luat prisonieri, a luat 2 mi- 

traliere, şi a plecat; când s'a dus trupa de susținere la ccntra- 

atac, nu a mai găsit nimic ce cât un german mort, unul rănit, 

o cască, o armă şi... atât. Vinovaţii? Nimeni vinovat de cât 

lipsă de experiență; s'a cerut artileriei noastre, bateria căp. 

Verga,. baraj prin agentul bateriei chiar, care din cauză că 

bombardamentul pe deoparte distrusese comunicațiile, iar pe 

dealtăparte, pedeasupra terenului nu să putea face 10 pași, 

fără a se adăposti contra proiectilelor. Or, când artileria a
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început barajul, inamicul terminase afacerea. Terenul nis:pos, 
să prăbuşea, uşor din cauza, pombarda:mentului; lipsa, de tele- 
foane  îndestulătoare, lipsa, de cablu spre a se dubla firele, 
erau destule motive a, nu se mai căuta ţapi ispăşitori. Ce învă- 
ţăminte tragem pentru viitor? 

Incursiile au de scop dobândirea cu forţa şi la faţa locu- 
lui, a ştirilor de imediată nevoie pentru operațiuni. Incur- 
siile sunt acțiuni proprii răsboiului de tranșee şi se întemeez 
pe surprindere, iuțeală, energie, forță, îndrăzneală, hotărâre, 
e, ceeace se cheamă în materie de delict: furț prin efracţie! 
Incursia se execută, după un plan pregătit special regulat pe 
ore şi minute şi executat cu o precizie absolută, de către o 
trupă formată, dresată, prevăzută cu cele necesare executărei 
și îndreptată şi condusă pe drum reperat de pe haztă cu tere- 
nul, Comandantul acestei trupe de incursie face planul o. 
peraţiei la faţa locului ales pentru străpungere, obişnuit par- 
tea, tranşeei cea mai apropiată, de noi. Acest plan prevede le- 
găturile cu artileria ce participă, şi 'cu trupele vecine din sec- 
tor. Trupa de execuţie, care nu trebue să fie numeroasă, e 
împărțită în trei părţi: purtători de grenade, în ridicători de 
oameni şi în cercetători ai tranşeelor, fiecare parte are şetul 
ei şi caută aşi îndeplini rolui fără a se preocupa. de celelalte, 
Operaţiunea se execută astfel: Pregătirea. Artileria vecină sec- 
torului în care să pregăteşte incursia, trage câteva, lovituri 
pentru a preocupa pe vecinii tranșeei inamice unde se va pă 
trunde și apoi asupra tranşeei de atac, se deslănțuie un 
bombardament violent care silește pe apărători să intre în 
adăposturi, golind astfel pentru moment tranșeea şi. sdrobind 
observatoarele apărării, aceasta, ţine 10—12 minute. Bwe- 
cuția. După care, artileria întregului sector începe o cano- 
nadă vie asupra zonei în mijlocul căreia se află porțiunea de 
atacat, iar artileria, care ajută incursia, trage asupra acestei 

„porţiuni de tranșee cu proiectile gaze axifixiante, lungind ne-
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contenit tragerea. Să cere o strânsă legătură de minut în mi- 
nut, între acțiunea ambelor arme, cum și o perfectă reperare 
a tragerei artileriei atăcătoare. Acum e momentul executărei 
incursiei: trupa de incursie, având în cap purtători de gra- 
nade, pătrunde în tranşeea vrăjmașă, grenadierii aruncă gre- 
nade care terorizează pe cei din adăposturi, trec cu iuţeală în 
spatele liniei I-a formâna un baraj înnapoia ei, iar celelalte 
grupe operează. La locul de intrare, aşteaptă o grupă care 
primeşte capturile odată, şi cu morţii şi răniții ce sar fi pro- 
dus la incursionişti şi transportă tot în tranșeele noastre. 
Toată, operaţia nu trebue să dureze decât 20—30 minute. 

Cum ne apărăm de incursii. Acolo unde frontul se pre- 
tează, la incursii trebuie să ne aşteptăm la, ele şi deci să nu ne 
surprindă când se produc. Sunt de luat însă și măsuri antici- 
pate: asemeni porţiuni de front se apără indirect, adică trupa 
afectată, să aşează pe flancurile vecine de unde supraveghea- 
ză numai frontul ei golit; dacă aceasta nu e posibil atunci în 
linia I-a vor fi numai posturi de supraveghere rari şi care se 
vor retrage imediat ce un bombardament e îndreptat asupra 
zonei unităţei lor. Artileria, acesteia, trebuie să fie strâns le- 
gată cu şeful unităţei şi să aibă bine reperată, tragerea asupra 
tranşeei propriilor sale trupe, din linia La şi de susţinere. 

Conduita. Indată, ce simte că inamicul pregăteşte o in- 
cursie, trupa părăseşte imediat tranșeele și se retrage îndată 
luând cu dânsa armamentul şi mitralierele; când artileria ina- 
mică lungeşte tragerea, deci lasă liber terenul de invadat, se 
lasă 5—6 minute de așteptare, după care artileria noastră în. 
științată, cu parte din tunuri deschide un foc violent asupra 
tranșeelor golite de noi şi asupra zonei dintre tranșeele noas- 
tre şi cele inamice din față, amestecând astfel totul cu pă- 
mântul; iar cu parte din tunuri se contrabate artileria inamică 
din faţă. „Acest foc asupra tranşeelor noastre nu trebuie să,
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dureze decât cel mult 5—10 minute, după care toată artileria 
trebuie să lungească tragerea pentru a, împiedica venirea, vre- 
unui ajutor dinapoi. Indată ce artileria, noastră a, lungit trage. 
rea, imediat pe flancul zonelor vecine locului invadat es sub- 

împărțiri şi ocupă pe la capete tranşeea cea mai înaintată ce 
a fost atacată şi dinainte înapoi să cercetez tranşeele şi se 
culeg invadatorii morţi, răniţi şi cei scăpaţi, capturându-se. O 
subimpărţire stă gata a interveni pe dată ce o acţiune de ajutor 
din partea inamicului s'ar produce acolo. 

Prin urmare: prevenirea, cazurilor unde ele se pot pro- 
duce. Supravegherea locului ezpus şi adoptându-se o ocupare 

indirectă, acelui loc. Legătura strânsă cu artileria afectată 10- 
cului. Contra-acţiune repede şi energică din partea artileriei 
acesteia. Repeziciunea, din partea subîmpărţirilor hotărâte cap- 
turărei incursioniștilor, Or ce comandant de sector este obli. 
gat a-şi regula singur procedarea, după ce prin recunoaşterea 
făcută a dedus care sunt părţile din frontul său expuse unei 
incursii. Trebuie avut în vedere că, de obicei aceste incursii se 
produc mai ales după executarea schimbărei trupelor în sec- 
tor cu altele proaspete, 

Incursii făcute de noi. La 19 August 1917, s'a primit or- 
dinul că la 2 noaptea, să se întreprindă de brigada 28 infan- 
terie, aflată în stânga, o incursie în două locuri pe frontul 
inamic din fața ei, la pod şi la halta Sireţel (frontui Mărăşeşti.) . 
Brigada 21 infanterie din dreapta, să trimită 2 patrule spre 
inamic în spre fabrica de parchete şi spre vest de gară. Arti- 
leria să ajute timp de un ceas aceste întreprinderi. Scopul a. . 
cestor operaţiuni era luarea, de prizonieri. Acţiunea a început 

după ordin, rezultatul a fost însă nul. La brigada 27, 1a ivirea 
plotoaneior noastre, artileria a făcut baraj, iar acolo unde plo- 

toanele au dorit să se apropie de tranşeea, inamică, au fost 
primite cu focuri de arme, granade, așa că au trebuit să se o-
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prească, să facă: un simulacru de recunoaștere, unul din plo- 
toane până în apropiere de reţele de sârmă inamice, altul mai 
departe de ele, sau dat iar de cadavre de soldaţi români ră- 
mase din luptele precedente. Am avut în schimb patru răniţi. 
Cam acelaş rezultat a, avut şi acţiunea, brigadei 27 infanterie, 
A lipsit dar pregătirea şi curajul, 

Să subțiez trupele din linia l-a spre a se constitui reserve 
şi spre a se ocupa frontul lăsat de ruși. 

17 Iulie; incursia din noaptea de 16 Iulie, ne-a cauzat nu- 
meroși morţi şi răniţi ofiţeri şi trupă, iar pedeasupra inami- 
cul a luat prisonieri batalionului Adam, 102 soldaţi, 1 ofițer şi 
2 mitraliere. Se raportează diviziei că: artileria nu intervine 
în bombardamentele inamicului, din cauza lipsei de munițiuni; 
bombardiere nu avem, mortierele de tranșee nu trag căci să de- 
mască (?). In urma cercetărilor şi aprecierilor superioare, cu 
privire la atacul âin noaptea de 16 Iulie, comandamentul divi- 
siei găseşte vinovaţi pe comandanții de mici unităţi până la in. 
clusiv comandantul de regiment, „căci nu' e un cuvânt că nu 
vin rapcarte de pe front, ei trebue să contra-atace” (?) Dar 
când, unde și cum? divisia, nu dă nici un sfat, nici o directivă, 
Insă în ofiţeri, încet, încet, pătrunâe un sprit răufăcător ope- 
raţiilor, pe urma aprecierilor divisiei: acel al scăpărei de 
răspundere, ofiţerul nu mai poate proceda dela, dânsul, 
teama de a fi făcut vinovat pentru orice act îndrăzneț, a 
inamicului stăpân pe mijloace a. executa şi cu experienţă, for- 
mează o mentalitate periculoasă în ofițeri, de care vinovaţi sunt 
acei care de la distanță judec uşor acțiunile îndrăznețe, faţă de 
unități lipsite de mijloace a le face faţă, 

La 18 Iulie; să confirmă succesul Armatei II la Mărăşti- 
Câmpurile-Soveja. In schimb, trecerea noastră pe defensivă să 
datoreşte faptului că în Galiţia, şi Bucovina, rușii au fost puși 
în retragere. Artileria noastră a tăcut de tot. Brigada execută 
lucrări de întărire.
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Inamicul a atacat astăzi postul de observaţie de la Ochiul 
Dracului la fântână, a luat prisonieri pe şeful de post şi pe 2 
soldaţi, posturile vecine şi destul de apropiate nu au intervenit, 
Aceiaș neglijenţă în acelaş sector, de şi era acum o altă unitate, 
a maiorului Giurcăneanu, dovedit neglijent, lipsit de energie şi 
capacitate, 

21 Iulie; Brigada 27 este schimbată cu a 28-a, cea dintâi 
cu ordin de a, se retrage în satul Griviţa; retragerea se face pe 
companii până la pcd și de aici pe batalioane, pe timpul nopţei. 
Din causa diareei ce bântue în regimertul 53/65, un batalion 
face retragerea neregulat, oamenii rămânând pe urmă. In Căl- 
măţuiu e cartierul corpului de armată 1) Repaos în Griviţa, 
unde va sosi şi Brigada 28, pe care o schimbă, ruşii astăzi. Nu 
putem spăla, neavând apă, căci în sat fiind puțuri păzite de 
santinele, ele sunt numai ale manutanţelor, coloanelor, ete. aşa 
că nu dă voie comenduirea. Crdin ge plecare prin Iveşti la Um. 
brăreşti; în acest sat se ocupă cantonament mixt, 

Intre 10—18 Iulie armatele ruso-române de pe frontul mun- 
tos între Valea Caşinului şi a Putnei, au atacat pe inamic, 
pe care l-a surprins nu de tot acasă, cum am fi Surprins şi noi 
poate, la 13 Iulie (e chestie de precisat aceasta) şi au împins 
frontul pe 30 km. lăţime, pe 20.km. adâncime, luând localită- 
ţile: Gura Văei, Feteşti, V. Babei, Rotilești, Câmpurile, Roşeu. 
leşti, Ciurucu, Mărăşti, Gogoi, Soveja, Dragoslavele, Rucăreni, 
Vizantea Mănăstireasca, Vizantea Răzăşească, Piscul Radului, 
Găurile, Purceii, Secăturile, Negrileşti, Voloşcani, Părosul, Că- 
limanu Vidra, Colacul şi Cornetul. S'au luat inamicului: 37 o- 
fițeri, aproape 3200 trupă, 38 tunuri de câmp şi de munte, 17 
obusiere, 15 tunuri grele, un tun lung de 105,35 mitraliere, 4 tu- 
nuri anti-aeriene, 40 mortiere de tranşee, material de răsboi, ete, 
Acest succes ar fi putut să fie complectat de Armata 1, nu nu- 

1) Şoseaua trecând pe lângă curtea casei unde e cartierul, suntem opriţi 
şi trimişi să ocolim ca să.. nu facem sgomot.
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mai spre a mări pierderile inamicului, dar şi pentru a, consolida, 
succesul Armatei a II-a; este aproape sigur că în acest cas ora- 
şul Focşani intra în zona pe care Armata I — de lua ofensiva —_ 
o cucerea. O reflecțiune se impune; e totdeauna important lucru 
să ştii și dacă poţi păstra aceia, ce iei cu forţa, dela inamic; nu 
ar putea nimeni să se dea la o parte din calea acestei întrebări: 
poţi păstra? Când sunt exemple de pe teatrul de răsboi din 
apus, unde fiecare luare de bucăţică de teren, din mâna, inamicu- 
lui, este urmată de un imediat contraatac al părţei adverse. Căci 
dacă, nu se poate păstra, la ce folos sacrificiile făcute, dacă 
trebue să dai înapoi ce ai luat? Oare tot răsboiul acesta, nu a 
constat din a avea mijloace să păstrezi ce ai în stăpânirea 
ta? Cine a avut aceste mijloace, a păstrat; cine nu, a pier- 
dut omenirea de geaba. Operaţiunea, întreprinsă de Armata II-a, 
putea conduce la o împingere a frontului ruso-român, ceva mai 
înainte, peste tot, în partea câmpiei; pentru aceasta, urma să 
fie o legătură între Armata I şi II, în sensul că, atunci când 
inamicul contra-ataca trupele Armatei II-a, ca să reia ce a, pier- 
dut, prin ridicare de forţe din fața frontului Armatei I-a, căci 
de aiurea nu putea şi poate nu avea de unde lua, aceasta tre- 
buia să atace viguros pe inamic, cu orice preţ. Sau, Armata II-a, 
să fi avut înapoi reserve tari, care — după ce respingea, con- 
tra-atacurile inamicului, să ajute consolidarea, frontului nou. 
Modificarea frontului în acest fel, uşura, o operaţie identică la 
Armata I-a, mai târziu, numai prin presenţa Armatei II-a, 
amenințătoare flancului și, în parte, a spatelui sectorului ina. 
mic, din fața Armatei I-a. Exemple de rezultate Ia fel găsim 
pe frontul apusean, în prima şi a doua, parte și chiar în anul 
acesta, al răsboiului din Franţa. 

„Un general cu cap rece, cu privire la succesul acţiunei 
sale îşi pune întrebarea dacă acest succes parţial, chiar stră- 
lucit de ar fi, nu aduce victoria definitivă numai cu un singur 
atac, dar coordonat cu altele la un loc”, Acest principiu nu a 

m
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fost urmat nici la Flămânda, nici la Mărăști, de aceia nu s'a. 
putut obține nimic la sacrificiile făcute de trupele noastre. 

Situaţia generală impune o consolidare pentru defensivă 
absolută, pe frontul român, pentru a, se putea cel puţin păstra 
posiţiunile noastre. 

Inamicul mai atacă în noapea de 14 spre 15 Iulie, pentru 
a lua prisonieri, pe frontul Divisiei XIII-a şi reuşeşte, Odată, 
în curent cu situaţia şi spiritul trupelor din sectoarele Sire- 
tului de Jos, inamicul ia trupe de aici şi le îndreaptă, pe alte 
fronturi, sau pe alte părţi a frontului. Pe frontul românese 
la fel se procedează, mutându-se tot mai spre nord trupele ro- 
mâne, lăsând în loc trupe de cavalerie descălecată română şi 
unele unităţi ruseşti; de acest amestec, inamicul are să caute 
a profita, ştiind bine că trupele ruseşti nu mai sunt capabile a 
lupta și presărate, pe frontul român, acest front devenea uşor 

de străpuns ori când. 

Aşa, între 1—19 Iulie inamicul execută câteva incursii pe 
frontul rusesc de pe Siret, atacând cu gaze asfixiante şi cau- 
zându-i numeroase pierderi, luând şi mulţi prisonieri. 

La 19 Iulie, Miercuri, dispozitivul nostru de apărare se 
schimbă pe baza principiului economiei forţelor; frontul unei 
divisii se ocupă numai cu o brigadă, se constituese reserve de 
divisii, de corp de armată, de armate; cu un cuvânt, subțiere. 
Lucrările de întărire se execută cu febrilitate. Se fac pregătiri 
la iaşi de trecerea în Rusia, deoarce nordul Moldovei este a- 
meninţat. 

20 Iulie; un grup de ofițeri ruși vin să recunoască frontul 
nostru; o baterie de artilerie rusă grea, vine să înlocuiască. 
bateria Mazarini a noastră. In vederea unei schimbări de trupe, 
un grup de ofiţeri din Divisia, 13-a Română, vine să recunoască. 
frontul ocupat de noi; un ardin telefonic întoarce pe ofițeri 
înnapoi. 

La 23 Iulie noaptea, inamicul demonstrează şi în dimi-
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neaţa de 24 atacă trupele ruse, pe frontul între Movileni şi li- 
nia ferată Focşani-Adjud, pe care le silește a se retrage, lă. 
sându-se astfel în mâna inamicului localitățile Ciuşlea, Stră- 
jescu, Bisigheşti, Pătrăşeani, Igeşti, Bălinești, Doaga şi îi per- 
mite să-şi strămute frontul pe Suşiţa și Suşiţa, Seacă. Cu această 
operațiune, care propriu zis nu era o spargere a frontului, ci 
mai mult o împingere înapoi, inamicul realisează două foloase 
mari: unul, că se apropia şi stăpânea nodul de comunicaițuni 

Mărăşeşti, întrerupând astfel legătura căilor ferate de pe 
dreapta, Siretului, cu cele de pe stânga, și al doilea, amenința 
stânga şi spatele Armatei Il-a, a cărei operaţiuni de la înce- 
putul şi mijlocul lui Iulie, împinsese trupele ei pe un front 
înainte. În adevăr, succezul acesta al inamicului, silește stânga 

„ Armatei II-a să se îndoaie înnapoi părăsind posiţiile ce câş- 
tigase cu sacrificii şi fiind şi atacată, de inamic, care reuşeşte 
a mai împinge frontul său, spre cel ce avusese precedent. In 
acelaș timp, aripa dreaptă română este silită a da şi ea 
înnapoi, în legătură cu frontul rus din Galiţia şi Bucovina. In 
spreTrotuş, atacurile inamicului în parte sunt respinse, parte 
reușese și dau frontul nostru mai înapoi. In atacurile daie 
între 'Trotuş, atacurile inamicului în parte sunt respinse, parte 
reuşesc și dau frontul nostru mai înapoi. In atacurile date între 
Trotuș şi Oituz, inamicul câştigă câteva puncte; asemenea, şi 
pe Putna. 

24 Iulie; suntem sub ordinele Corpului VI Armată; ordin 
a ocupa sector pe front cu un regiment, celălalt în reserva Cor- 
pului III Armată. Am plecat să recunoaştem sectorul de front, 
ocupat de Regimentul 9 Infanterie, comandant de Lt. Col. 'To- 
-dicescu 1), aflat la casa îngrijitorului moşiei lui Demetrian 
proprietatea Negroponte. Pe acest front, un infern de bom- 

A 
1) Care fiind şef de stat major la comandament de divisie aflată pe front a cerut să fie trecut la un regiment şi aşa a luat comanda Reg. 9 Inf. aflat la refacere; i s'a aprobat însă tocmai când şi divisia cu acest regiment pleca pe fornt. 

€. 
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bardament inamic, întruna, de o săptărnă, Azi dimineaţă 
frontul ocupat de ruși la vest de Movileni (cota 46) a fost 
rupt de germani; ruşii s'au retras, 

25 Iulie; în cursul nopţei schimbăm pe front regimentul 9 
infanterie, aşezăm 2 batalioane în linia I-a şi unul în reserva 
ei; regimentul 53/65 rămâne la Umbrăreşti, reserva armatei. 
Lipsesc complect furajele. Regiunea complect devastată; epide. 

mia desinteriei bântue satele. Fiecare casă dăduse tribut cimi-- 
tirelor, copiii. Peste localnici erau refugiaţi din teritoriul ocu- 
pat, câte 7—8 familii la un loc, numai femei, fie care cu câte- 
5—6 copii, unii de ţâţă; toţi refugiații postați prin hambare. 
Urletul căinilor grămădiţi pe la case, era îngrozitor; plânsetele 
copiilor, culcaţi pe prispe şi negăsind în pieptul mamelor de- 

cât sângele amar al pribegiei, sfâşiau sufletele noastre; cân-.- 
tecul cucuvaelor găzduite şi ele mai din trei.trei case și spărtu- 
rile de obuze ce se împrăștiau pe acoperişuri; iar pe șoselele: 
tânguite ale satului, se îngână paşii cailor cu sunetul metalic: 
şi plângător al căruţelor care, din causa avioanelor şi baloa_ 
nelor inamicului, nu pot circula decât noaptea. Iată tabloul 

pe care se înfățișează posterităţii marea frescă a României: 

Mari. 

S'a dat ordin ruşilor să reocupe posiția Movileni, pe care 

o pierduseră. Regimentul 9 pe care l-am schimbat, nu a lucrat: 
nimic la întărirea posiţiei :). In jurnalul ţinut de comandantul 
brigadei, se vor găsi în amănunt dovezile lipsei de conştiinţă 

la o parte din ofițerii noştri. 

1) Colonel Cosmiţă, comandantul Regimentului 69/77 şi Locot. francez 
Debouverie, raportează că lucrările pe care Regimentul 9 a raportat că le-a: 
executat, nu existau; că i s'a cerut chitanță de către Lt. Co'onel 'Todicescu, 
pentru primirea a câţiva kilometri cablu. de telefon. Cosmiţă a găsit vre-o 6: 
km. lipsă şi, în parte, i sa predat în loc de cablu, sârmă ghimpată, rămasă şi 
aceia pe câmp de la ruşi. Rapoartele constatatoare primite dela subsectoare şi 
cuprinzând numai dovezi de cum acest regiment şi-a făcut datoria, le-am înaintat 
Divisiei XIV, numai cu aceste cuvinte: «înaintez raportul de faţă, spre a se 
vedea cum camarazii noştri din alte corpuri, fac răsboiul acesta». 
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Frontul nu s'a mai putut îndrepta de ruși, la dreapta, di- 
visiei a V-a, de unde fusese respinşi. Se svoneşte că pe Siret, 
la, Suraia-Ciușlea, inamicul a, spart frontul ocupat de ruși; lu- 
crul este adevărat, căci ni se comunică ordinul că au fost ade- 
vărat, căci ni se comunică ordinul că au fost însărcinate 23 qi- 
vizii ruseşti, să reia poziţia pierdută. Atacă Divisia 9.a şi a 
S-a la Doaga şi Călieni, în unire cu Divisia 34-a rusă; atacul 
e hotărât pentru mâine 27 Iulie, Joi. Trebuia să se cucerească, 
satul Doaga și linia formată de Valea, Şuşiţa Seacă, apoi linia 
Bisigheşti-Străjescu. Divisia 74-a rusă va ataca flancul inami- 
cului spre Bisigheşti. Divisia, 14-a a noastră va sprijini aceste 
atacuri când vor ajunge în zona ei. Un ordin ce primim dela 
Divisie, anunţă că acţiunea sa amânat pe mâine. Aceste amâ. 
nări de „reluarea terenului pierdut” sunt greşeli tactice, căci: 
se dă timp inamicului a se întări întwînsul, Motivul amânării, 
pregătirea artileriei grele pentru a prepara atacul. 

Dacă între 10—20 Iulie, Armata, Il-a în atacuu ei asupra 
sectorului inamic dintre Valea Caşinului şi Valea Putnei a 
surprins pe inamic nepregătit a face faţă, atacul inamicului 
din 24, 25, 26 şi 27 Iulie, asupra sectorului Armatei I-a, dintre 
Putna și Siret, a găsit trupele române, în stare a resista ata- 
curilor violente, date de puternice forțe concentrate peste 
aceasta, forţe luate şi din sectorul din faţa Armatei II-a, Ata. 
cul a. luat o putere şi mai mare în ziua de 28 Iulie, rușii re- 
sistând puternic între Tifeşti şi Bătinești, iar românii, 
între Bătineşti şi Siret. La Măxineni, rușii au pronun. 
țat o mișcare energică înainte, împingând pe inamic în. 
dărăt şi luând prisonieri şi capturând o baterie şi mitraliere, 
în afara, celor 1200 prisonieri luaţi la Bătineşti. 

Insemnătatea, zonei Mărăşeşti, pentru inamic, a determi- 
nat desigur la atacurile violente date la sud de această, loca- 
litate, atacuri la care au participat, după cât se pare, vre-o 
zece divisii inamice, în orice caz forţe cu mult superioare ru- 

€
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so.românilor, mai ales că inamicul dispunea, aici, de multă arti- 
Jlerie grea. 

Atacurile pe care inamicul le dă în zona muntoasă, pe fron- 
tul român, urmăresc atragerea acolo a forțe luate de pe fron. 
tul din şes, de pe frontul Siretului de Jos, spre a.1 slăbi şi face 
mai uşor de atacat. Generalul rus, Ragoza, Comandantul tru- 
pelor ruse în acest sector, orânduește contra-atacuri, spre a 
se relua posiţiile piergute; deasemenea corcandamentul român, 
însărcinează. Divisia V-a şi a IX-a ca împreună cu parte din 
Armata, IV-a rusă, să, restabilească, frontul, la ce fusese îna- 
inte. Divisiile V şi DX-a române, îrapreună cu Divisia, 34 rusă 
încep atacurile lor în ziua, de 27 Julie, Divisia, 71 rusă va aco- 
peri acest ata la dreapta, atarâud şi ea la rându-i, în direc- 
ţia Bisigheşti. Satul Doaga, şi Valea, Suşiţa, Seacă, erau obiecti- 
vele ce trebuiau atinse până în seara de 27 Iulie. Odată cu acest 
atac efectiv, ce se dă de trupele arătate mai sus, Divisia 14 
română, trebuia să demonstreze pe frontul inamic din faţa, sec. 
torului său, prin bombardament de artilerie asupra coloanelor 
inamice care sar arunca sau sar îndrepta, pe câmpul unde se 
dă. lupta. Nesimţindu-se destul de pregătit atacul general şi 
pentru a da, timp artileriei grele să facă distrugerile necesare, 
dat fiind că sunt localităţi de atacat, atacul se amână pentru 
ziua de 28 Iulie. In Divisia XIV-a vecină, frontului de atacat 
se modifică dispositivul sectorului în ceeace priveşte repar- 
tiţia trupelor, mai retrăgând trupe de pe front şi strângân- 
du-le în reserve de zone, gata a interveni pe malul celălalt 
al Siretului, îndată, ce frontul inamic va, fi succesiv dat îna- 
poi, în dreptul lor. 

La 28 Iulie, atacul se dă da toate părţile, asupra, inami- 

cului, pe frontul său nou; la dreapta, Divisia 34 rusă stă pe 

loe, numai la stânga Divisiile V şi LX române atacă Şușiţa 
Seacă şi Doaga; acest sat Doaga, necomplect bătut de artileria
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amică, nu poate fi luat, cu toate atacurile înverșunale ce i se 

Gau. 

Nu trebue lăsată ocasia a constata şi cu acest prilei. spiri- 

tul ce domină încă la unii comandanţi de unităţi, de a exagera 

şi denatura adevărul, pentru profit personal, 1nijloace de care 

s'a făcut atâta uz în răsboiul acesta, mijloace care pentru acei 

care le-au întrebuințat, le-au adus folosul iînaintărilor şi a de- 

coraţiilor, iar cei care nu le-au folosit sau nu au făcut, de cât 

o modestă şi sumară descriere a isbândei ce săvârşeau, tre 

ceau ca fără merite şi erau obscuri. 

S'a spus atunci şi sa comunicat oficial trupelor vecine 

şi Cuartierelor supericare, că satul Doaga a fost luat de ai 

noştri şi că inamicul contra atacând cu forţe superioare mult, 

l-a reluat. Faptul este neexact; nici un soldat din Divisia V-a 

nu a pătruns în Doaga şi nici o trupă din acea divisie sau 

alta, nu s'a apropiat de acest sat. 

Generalul de Divisie Popovici Ioan, fost pe timpui răs- 

boiului, în prima parte și pentru scurt timp, comandant al 

Corpului 1 Armată, îmi spunea când l-am întâlnit mai târziu, 

că o ciudată procedare a unora, din ofițerii noștri superiori, 

a fost descoperită de dânsul, în partea întâi a răsboiului, cu 

privire la simulacru de atacuri; era pe unele locuri obiceiu 

ca, în timpul acţiunilor, firul telefonic care lega comandamen- 

tul corpului de armată cu frontul, să fie lăsat liber, deschis, 

spre a se auzi ordinele ce se dau şi rapoartele ce se fac, în 

Gemersul acţiunei, de către şefii și comandanții icrarhici. Cu 

modul acesta, se ştia în orice moment, cum merg lucrurile. 

La un post de comandă, Colonelul Moșoiu; se aude sunând te- 

lefonul şi o convorbire în felul următor: Alo, cine e? Aici re- 

gimentul cutare. Ce este? Un atac puternic din partea ina- 

micului, asupra sectorului meu, sunt forţe numeroase... „FĂ 

şi»? strigă Moşoiu, murim toţi acolo, Alo ai auzit? Da Dom- 

nule Colonel, înţeleg. Alo, rezistenţă, un pas nu veţi da înapoi,
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adaugă Moşoiu şi... să-mi ceri ajutor la timp săţi trimit. 

Apoi, alo, alo, corpul de armată... (Dela corpul de armată se 

aude): Am auzit, bravo Moşoiule, ai grijă! (jos pe front la 

unităţi): Gura Colonelului, ce spun ăia acolo? Ce atac pe sec- 

torul nostru, că nu gaude o pușcă, ce dracu, doar e Imişte com= 

plectă, ce s'aude, e poate dincolo de divisia, vecină nouă. Apoi 

iar „Alo, tună glasul lui Moşoiu, cum merge? Ce, ce? Nu se 

poate, contra-atacă, cine spune acolo de retras? Uite vin acolo... 

(Mai târziu Moşoiu ceru rezultatul luptei) Alo, da spune Dom- 

rule... (Comandantul Regimentului, răspunde): i-am respins. 

Ei da ce se putea altfel, zice Moşoiu?... (De sus): bravo Mo- 

şoiule, am auzit, va să zică a fost respins... (Moşoiu): cu pier- 

deri mari Domnule general, la noi mai nimic. De altfel, ăsta-i 

al doilea ata ce ne dau... (De sus). Trimete propunerile... (Mo- 

şoiu) Domnule General, ne-am făcut datoria... patria. (De 

sus): Ce-are aface? 'Trimete propuneri peutru cei care s'au 

distins... (Moșoiu, cu glas de modestie). Am înţeles. Şi în sec- 

torul său, liniştea ce nu fusese de loc întreruptă până atunci, 

își toarce caierul unor noui resistenţe îndărătnice! aşa sa luat 

în partea I-a a răsboiului, spre sfârșitul lui Ianuarie, Vârful 

Momâia, deasupra, Varniţei, decătre şi di ordinul Generalului 

Stratilescu, însă... în condominiu cu inamicul; așa s'a luat 

Cornul Zănoagei şi Muncelul de Colonelul Scărlătescu, în Sep- 

tembrie, în aceiaş parte a răsboiului. Pentru o demascare de 

atac falş, demascare făcută de un brav căpitan din regimentul 

62 infanterie, căpitan Andreescu, acest ofițer a fost dat în 
judecată și condamnat la 6 luni închisoare de Curtea Mar- 

țială și din ordinul Generalului Moşoiu. Când se va citi aici, 

desigur că va fi prea târziu, neperitoarea glorie își va fi revăr- 

gat asupra eroilor acestora, toate comorile ei. 

28 Iulie Vineri; ruşii ar fi atacat la Bătineștii, ar fi luat 

mii de prisonieri, tunuri; cătră seară se aude că satul Doaga 

a fost înconjurat de trupele noastre. sat plin de mitraliere nem- 

E
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ţeşti aşezate, mai în fiecare casă; atacul a ajuns la Străjescu 

ceupându-l, oprind trupele pe malul Şuşiţei Seci. Brigada, 27 

îmerează, la, întăriri. De la postul Ge observaţie Cărăselui, se 

văd automobile circulând şiruri întregi între Foeşani-Ciușlea şi 

în direcţia Focşani-Mărăşeşii, trupe care se duc în ajutorul 

celor atacate de noi şi spre un sector mai la nord. Ar cerul, 

ariileriei să tragă asupra acestor coloane, însă pănă să se te- 

guleze tragerea. şi până să, înceapă, trăsurile au dispărut. 

20 julie. Atacurile începute ieri, vor continua şi astăzi. 

Din ordinul de operaţie, rezultă că satul Străjescu nu a fost 

luat de noi, deci nici Doaga,; iar de Pătineşti nu se mai vor- 

beşte nimic, tunuri cucerite, mii de prisonieri, au fost numai 

dorinţe, dar pe care atacurile nu le-au realizat. Este rănit de 

ia nci sublocotenentul Chefneux. Pentru mâine, ordinui de o- 

perație prescrie că atacul trupelor puse sub orâinele gentra- 

tului Grigorescu, cele 4 divisii, să se limiteze la ocuparea Ti 

niei însemnate de Valea Seacă şi satul Doaga, deci nu se ade- 

vereşte luarea de către noi a pcsiţiilor de care sau vorbit pra-- 

cegent şi că au fost deci numai svonuri. 

La 29 Tulie, atacul, pe regiunea Șuşiţei Seci, continuă 

fără resultat, dar cu pierderi mari de amândouă părţile; 13, 

stânga, trupele române contraatacate de inamic se menţin; ia- 

dreapta însă, Divisia 17]. rusă, este respinsă până, la înălțimea 

satului Mărăşeşti. Divisia V-a română are pierderi mari şi este 

retrasă în reservă, | | 

La 30 Iulie, pentru a se îndrepta situaţi». acum devenită 

critică la dreapta sectorului român de atac, prin retragerea Di- 

visiei 71 rusă, Divisiile DX şi VIII române primesc însărcina- 

rea a ataca pe inamic. Atacul acesta nu reuşeşte. Nesuccestii 

acesta, cum şi pierderile suferite de divisiile vomâne, ca şi ce 

ruşi, hotărăşte comandamentul român a primi frontul, Esi 

cum l-a impus soarta şi se decide a se întări solid pe dânsul.
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„In ziua de 30 Iulie, trupele ruse care ocupau Panciu, se 

retrag din causă că aveau în spate viile cu sârmă, de pe Dealul: 

Panciului, ocupând posiţie la nord de sat, cota 334. Cu mişca- 

rea, inamicului spre nord, frontul pe cursul inferior al Sire-: 

tului, între Movileni-Ciuşlea, nu mai are aşa îiinportanță, de 

aceia paza froniuiui român, în acest sector, se trece tru- 

pelor de cavalerie descălicată a Divisiei General Greceanu 

(Brigadele i şi VI Roşiori) iar trupele Divisiei XIV devenind 

disponibile cu aceasta, sunt împinse mai spre nord, 

Zilele de 1 şi 2 August se întrebuințează peniru întăriri, 

la, trupele noastre. 

Atacurile inamicului, au continuat cu aceiaş violenţă, ia 

29 Iulie, în după amiaza de 30 Iulie, apoi violenţa lor s'a, mic- 

sorat din ce în ce în zilele următoare, până în ziua de 7 Au- 

gust, când ele au încetat, menţinând bombardamentul pe zone, 

treptat și întărindu-se pe frontul său, care în fața satului Mă- 

răşeşti, trecea, printre Fabrica de parchete, ultimul punct cu 

„care a sfârșit cucerirea în această parte şi printre satul Mără- 

şeşti — rămas în stăpânirea noastră, împreună şi cu gara 

Mărăşeşti. 

Acest sumar asupra bătăliei dela Mărăseşti, dat aici aşa 

global, indică, sforțţarea făcută 9e inamic, cu gândul a trasa un 

front rai scurt, rezemat pe Mare la dreapta şi încheiând co- 

prinderea, întregului teritoriu român; nereuşita se datorește 

iipsei unei reserve de rupt echilibrul, căci trebue recunoscut, că 

dacă o aşa intervenire sar fi făcut ia 29 sau 30 Iulie, în afara, 

satului Mărăşeşti, frontul român era frânt şi îapins înapoi, 

în total, întrucât uzarea, atinsese unităţile ruso-române, la 

maximum. 

In cele ce urmează, se arată mersul de ansamblu al opera- 

ţiilor. 

30 Iulie, Duminică. Un ordin operativ al diviziei noastre, 

cu data de astăzi, spune că „inamicul nu a puiui realiza nici
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un progres în fața puternicului atac al diviziilor 5 şi 7»! Ce semnificaţie tactică poate avea un ordin ca acesta care arată, că atacul nostru a, fost aşa de puternic, încât inamicul nu re- alizează progrese! Cine a avut succesul, în aşa împrejurare? desigur inamicul, căci un atac aşa de puternic să dă cu sacri. ficii şi dacă acest atac nu a respins pe inamic de pe poziţia ocupată de dânsul, însemnează că inamicul a opus aşa rezistenţă, 
care a fost desigur mai puternică decât atacul şi în acest caz perderile suferite de atăcător au icst prea mari faţă de re- zultatul obţinut. In acelaş timp ordinul spune că, atacul dat de divisia 74 rusă a fost respins şi ruşii s-au retras la nord de cotele 126 şi 100 aflate la vest de Mărăşeşti. Iată dar de ce automobilele nemţești despre care brigada 27 a raportat că 
se îndreaptă mult mai spre nord de Străjescu-Doaga-Bisi- ghești, acolo împingea pe ruşi înapoi, iar trupele ce transportau nemţii, le luau dela Ciuşlea, deci degarnisau frontul în faţa divisiei a 9-a şi a 5-a. Acum era deci prilejul ca să se profite de riscanta situaţie a inamicului şi să se atace de către trupele noastre; Corpul 6 armată român, însă nu a prins momentul, nu a 
usat de înițialivă şi a pierdut ocazia a determina un succes cu grele urmări pentru inamic şi cu bune repercursiuni pentru noi asupra operaţiunilor ce aveau să aibă loc peste 2 săptămâni 
la Mărăşeşti. Ă 

| 
Ordinul de operaţie de care se vorbeşte mai sus, spunea încă „divisiile 13 şi 9 puse sub ordinile Corpului 6 de Armată vor 

contra-ataca în zorii zilei pe inamic pentru a restabili situația la flancul drept al divisiei a 9”. Iată o nouă, și mare greşală 
ce se săvârşea: ieri 4 divizii relativ mai complecie decât azi, cu moralul mai ridicat, nau putut, deşi au atacat puternic pe 
inamic, decât să împiedice pe acesta a realiza Vre-un progres 
în faţa a 2 divizii; iar pe 2 le răstoarnă şi le smulge pozițiile ce 
ocupau; astăzi, aceloraşi 2 divizii cu perderi şi obosite de ieri, ki se cere să facă acea ce 4 divizii nu putuse îndeplini! A tras
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cineva consecinţele unei așa condamnabile măsuri? Perderile 

noastre au fost extraordinar de mari: divizia a 9-a, după cum 

a fost şi a 5-a, a rămas numai cu vre-o 7 companii; 1) reg. 40 

inf., a rămas cu câţiva ofiţeri şi vre-o 200 de oameni; că 9 vână- 

tori, 34 inf., au fost decimate. 

De bună seamă conducerea acestei divizii a lăsat absolut 

de dorit şi mândria Lt. Col. Pestriţu şeful de Stat Major a di- 

viziei e rău afişată când spune că, trupele „s'au luptat cu un 

avânt”! Colonelul Poetaş comandantul brigadei 17-a, foarte abă- 

tut, spune: „mi s-au dus amândouă, regimentele”. Colonelul 

Tomescu, artilerist, mărturisește: „regimentul de vânători s-a 

băgat între 2 focuri a inamicului fără să fi avut o patrulă 

mai întâi, ar fi perdut 5—6 oameni dar nu tot regimentul care 

s'a dus aşa cu ochii închiși între rambleul căiei ferate, după care 

pe tot întinsul liniei erau trăgători inamici prevăzuţi cu mi- 

iraliere şi șoseaua în umplutură a cărei şanţ era, la fel ocupat 

de inamic; aşa că intrând vânătorii şi aruncându-se spre calea 

ferată la atac, au fost primiţi cu focuri de mitraliere şi din 

față şi din spate, secerându-i! Artileria nu si-a putut face 

datoria cum ştie, fiindu-i impus prin ordin să facă economie 

de muniții 2). 

«Nu se poate lua o poziție fără o prealabilă pregătire de 

artilerie>. 

O poziţiune pierdută să poate recâştiga prin intervenirea 

unei trupe proaspete, bine pregătită moral şi material şi care 

să nu cunoască greutățile şi efectele atacurilor precedente ; 

depinde de şeful ei să acopere aceste lucruri (Operaţiile batal. 

114 Vânători alpin, la 23 Iunie 1916. Colonel Desoffy). 

31 Iulie, luni ; situaţia aceiași, frontul nu s-a mai putut 

îndrepta; inamicul ocupă treptat puncte însemnate, cu tendința 

1) Un ordin de operaţie a acestei divizii nu mai vorbeşte de brigadele sa 

regimentele sale, ci de «trupele» sale, de «companiile din divizie». 
2) Declaraţii făcute de Col. Poetaş şi Tomescu, faţă de Lt, Col. Pestriţu. 

la postul de comandă dela Modruzeni.



„456 . GENERAL 1. ANASTASIU: 

de a pune mâna pe Mărăşeşti. Un batalion din reg. 69 inf, trece 
în rezerva armatei. 

i August, marţi ; Să dispune înlocuirea diviziei noastre 
prin Cavalerie şi noi vom ocupa sector la Mărăşeşti-Cosmezti. 
La Poduleni a și sosit cavaleria. Lt, Coi. Manu, fost adjutant 
regal, este comandantul unuia Gin regimente, brigada o co- 
mandă Colonelul Davidoglu, fost ccmandant regimentul 9 ro- 
şiori î), 

Se tac întăriri la trupele de pe ambele părţi a frontului 
și la dislocări pentru cele disponibile. 

Însă cavaleria nu vine decât cu curajul ei „dar fără en- 
tusiasm, fără măști contra gazelor, n'au telefoane, n'au efecti- 
vele compiecte, n'au tras cu armele... «cum o să stăm aici» să 
întreabă ofițerii? Cel întâi lucru ce fac cavaleriști, îmmpuşe 
câinii Gin curţea, cartierului brigadei şi au dreptate căci nu-i 
chip de vorbit şi ascultat la teleten de liitratul şi urlatul lor, 
ca şi de ţipetele şi plânsul numeroșilor copii din aceiaş curte, 
unde un lung hamba» fără nici o fereastră, doar cu o ușă mare 
ca de remiză de trăsuri, le este refugiu ; acolo dorm, mănânc, 

"părinţii şi ceilalți din ai lor, 5—6 familii. 
2 August, mercuri ; reg. 52,65 rămâne le Umbrăreşti la 

“dispoziţia diviziei de cavalerie G], Greceanu ; un batalion din 
69/77 trece în susținerea brig. 28, astfel Comandantul brig. 2 
inf, rămâne dintr'c brigaâă, cu 2 batalioane, unul în sat la 

: Ionășești unde e postul de comandă al brigadei, iar altul pe ce- 
“1alt mal al Siretului 2). Artilerie inamică foarte activă, trage 
necontenit fără o ţintă, precisă și cum ia dreapta noastră se aude 

  

1) A fost sub. ordinile diviziei 1/17 comandată de Colonelul Anastasiu 
lon (Jiu). 

2) Comandantul diviziei XIV care a ordonat dispozitivul acesta, are grijă 
"a recomanda Comandantului brigadei, din când în când: evezi să le ai în mânâs? 
pentru <a interveni la nevoie»,
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duptă, probabil că aci la brig. 27—28 să face o demonstrație 

spre a ne ocupa în acest tirap. 

2 August, joi; cătră seară bombardament asupra Mără- 

seştilor. 

La 4 August, Divizia X-a este atacată de inamic la, cota 

334 nord de Panciu, unde inamicul reuşeşte să pună mâna pe 

cota aceasta căci domină terenul ; divizia este silită să, ss re- 

tragă la sud de Mănăştioara pe contra-panta cotei 334, unde 

sar putea să se mențină mult ; mai la dreapta, în direcția 

Munestului, corpul 2 rus este atacat şi el, însă atacul este re3- 

pins şi cu ajutorul diviziei III română, Lupta se întinde spre 

pegiunea muntoasă. Atacul acesta asupra rușilor este respins 

şi cu ajutorul românilor de pe Valea Suşiței. 

La 5 August, numai bombardament şi întăriri pe poziţii. 

Prin, vrmare, în curs de 12 zile, frontul armatei române, 

este împins înapoia sa, de cătră inamic şi adus pe linia : treşti- 

Cotele 408, 521, 395, biserica Muncelu, cotele 357, 354, 332, 

nord P. 'T. Chicera, cota 324 la Răzoare, nord P. 'P. Mărăşezti, 

confluența. viroagei Călieni cu Siveţelul, stânga Sircţelului până 

în Siret şi apoi pe stânga Siretului de la Băitărejul, până la 

Oaia Preotului Ştefan. 

Faţă de pierderile mari suferite de trupele române, faţă 

de defecțiunea, trupelor ruse şi faţă de înseranăiatea, punetelor 

cătră care inamicul face sforțări mari spre a pune stăpânire 

pe ele, se iau măsuri de întărire şi înapoia, acestui front, peatru 

a se avea pozițiuni de rezistenţă succesive. Pe tema retragerei 

ge la 27 Iulie, încă, mai spre nord de Mărăşeşti — pe stânga 

Siretului — a fost ciocnire de vederi, între Generalul Cristescu, 

Comandantul armatei I şi Generalul Ragoza, comandantul tru- 

pelor ruse, de pe acelaş Sector ; acesta din urmă, cerea retra- 

gerea frontului pe malul Siretului, pentru a nu se avea un 

obstacol în spate. Generalul Cristescu, s'a opus şi Comanda- 

mentul Suprem român, dădu din nou dovezi de slăbiciune, în-
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locuind pe Generalul Cristescu, prin Generalul Grigorescu Bre- 
mia. Vederile ruseşti nu erau nelogice şi în parte s'au şi reali- 

zat, fără voia noastră „după ce pierderi numeroase în efectivele 
trupelor ruse şi române, au sângerat ambele armate, în 2—3 
zile. Oricât de patriotică a fost argumentaţia Generalului, Cris- 

tescu „că pierzând trei, sferturi din ţară, este o crimă a ceda 
gratuit inamicului, încă o bucată din ea, interesul rezistenței 

mai sigure, cerea un front tare, în orice caz mai tare de cât 

pe care se găseau trupele. Este constatat că malul stâng al 

Siretului, este tacticeşte mai tare ca, cel drept ; această tărie, 

mai sporea prin însuşi obstacolul apei şi aducea şi o scurtare 

a frontului, pe lângă înlăturarea grijei comunicaţiilor dintre 

trupe şi interior. Insă, era absolut nevoe de lucrări solide de 
întărire, în zidărie, din distanţă în distanţă, care să reziste 

artileriei grele inamice. Această pregătire urma să se facă din 
timpul iernei, căci era neîndoios că inamicul va ataca sau va 

fi silit să occlească acest front tare și atunci ca măsură de 

prudenţă, întărirea din timp răspundea unei nevoi imperioase. 

Cât despre poziţiunile organizate între linia pe care sta 

trupele şi râul Sitet „adică așa numita linie a doua și inter- 

mediară „fiind numai niște simple şanţuri într'un teren moale 

şi inundabil, nu prezinta wici o însemnătate şi este mai mult 

decât sigur că ori trupele nu se mai opreau pe dânsele, pentru 

o nouă rezistență, ori dacă se opreau, apoi de sigur că acolo 

şi rămâneau, acolo le şi găsea inamicul. O ochire a traseului 

acestor lucrări, lăsa să se vadă lipsa unui plan de ansamblu, 

lipsa unei legături intre unităţile mari şi mai ales o lipsă de 

flancare şi de folosire a acoperirilor de pe teren, care nu fusese 

nici puse în stare de apărare, nici nu intrau. cu întăririle în 

trun sistem de consolidare a poziţiilor. 

___ In ziua de 6 August, inamicul începe un i bombardament 

violent, asupra întregului front dintre cota 384 şi râul Siret, 

după care pe la ora 10750”, a pornit la atac şi reuşeşte a îm-
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pinge Diviziile 13 şi 9 „mai înapoi, modificând astfel frontul 

cătră dreapta, ducându-l pe la marginea de sud a pădurei la, 

Răzoare — Creanga Babei — Gara Mărăşeşti — fabrica de 

parchete de la sud de satul Mărăşeşti. In acelaş timp, între 

Valea Bistriţei şi cea a Bicazului, între Bicaz şi Trotuș, cum 

şi între Şulța, şi Ciobănaş „inamicul atacă, frontul nostru peste 

tct, atacuri însă care sunt respinse. Pe prelungirea frontului 

cătră sud între Doftana şi Putna, atacurile inamicului nu 

reuşesc ; în unele locuri însă, el câştigă puţin teren, spre Gro- 

zeşti şi Mânăstirea Caşin. După aceste atacuri, în care de 

ambele părţi, lupta este îndârjită şi uzează trupele, se ocupă 

fiecare pentru întărirea situaţiei intervenite, pe urma luptelor. 

Dacă pe fronțul ruso-româriy Sar fi găsit rezerve strate- 
gice şi sar fi băgat în luptă, În regiunea muntoasă, de sigur 
că echilibrul ar fi fost rupt în defăvoarea inamicului și trupele 

ruso-române înregistrau succese, pe care nu le avusese până 

acum, aceasta din cauză că inamicul făcuse tot ce putea ca 

sforțare, adusese tot ce-i rămăsese disponibil de pe celelalte 

părți a ftoiitului român şi-l surprindea în delict de mişcare de 

trupe spre nord, după cum în regiunea de jos a Siretului era 
binevenită 9 mișcară înăinte a trupelor ruseşti. Lipsa însă de 

rezerve, & impiedicat Şi de data asta trupele ruso-române, să 

ia asupră-le inițiativă mişcărilor şi prin urmare să-și schimbe 

cu totul fata lucrurilor. 

6 August ; din regim. 40 care a luptat ieri, au rămas 3 

ofiţeri şi 150 de soldaţi; un convoi de 110 prizonieri austri- 

aci luaţi în luptă de divizia X, trece pe la staţia Pădureni, 

printre ei sunt italieni din Tirol ; mai încolo altă grupă de 

vre-o 30-—A40 prizonieri luaţi de altă divizie. La dreapta „lupta 

este în toiu, rezerve să duc să întărească linia de luptă, 

7 August, luni; Divizia a 9-a a pierdut ieri un batalion 

şi jumătate, capturați de inamic. Un orâin al Generalului Gri- 

goicscu, comandantul Armatei 1. -a „arată că că în „luptele de ieri
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şi alaltăieri, criileria noastră nu a operat bine, că infanteria 

diviziei V-a a fost aşa de obosită că nici nu sa mui apărat... 

Că unele rezerve au fost prea repede împinse pe linia de foc, 

că s'a reocupat parte din linia pierdută, parte a rămas în mâna 

inamicului. Divizia V-a a Generalului Razu :) avână comanda- 

ment interimar, 2 fost uămw condusă şi din cauza pierâerilor 

mari ce a suferit, a fost taimisă la refacere. Cu privire ia cou- 

ducerea diviziei a IX-a, Generalui Grigorescu pentru a doua 

cară a cerut luarea comenzei generalului Scărişoreanu, înain- 

tat general după propunerea corpului rus pe iângă care fusese 

atașat cu divizia sa în Decemvrie anul trecut, pentru zaeritul 
a fi urmărit o divizie turcă. Sa început lucrările de întărire a 

liniilor a 2-a şi 2-a, recunoscute în ziua de 6 August şi anume 

una începând de la podul vechiu de peste Siret, din Grepiul 

satului Ionăşeşti și dând pe Zăbrăuţul Sec, pe la pădurea din 

dreptul Modruzenilor la calea ferată Mărăşesti-Pădureni la mu- 
-chea lui Ivan, până în lucrările de la flancui stâng al divi- 

ziei 9-a, 

Locot. Colonel Marinescu comandantul regim. 1 Artilerie 

grea care are artilezia sa aşezată aci în sat, comunică coman- 

dantului brig. 27 inf, că a avut ocazia cea mai bună care să 

prezintă vre-o dată unei artilerii, de a trage în 2 baterii ina- 

mice pe care ie-a, surprins schimbând ca poziţie; nu a tras însă 

asupra lor Gin cauză că are ordin a cere autorizare să deschidă 

focui, de la Marele Cartier şi de la Armată, Până să vină acea- 

stă aprobare, bateriile au dispărut. Tot el comunică primirea. 

unui ordin ieri noapte, Ge la Armata I-a, ca să tragă, 30 de 

lovituri tir de represalii (?). Ce tir de represalii cu 30 de lovi- 

turi? Numeroase tunuri de ale noastre — spune el — sunt zil-- 

nic scoase din serviciu şi nu avem cu ce le înlocui. Că nu avem 

muniţiuni. | 

  

„1); Acesta ţine loc de Comandant de corp de Ariuată, al Ill-lea, în locul 
genezalului Iancovescu numit Ministru,
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5 August, marţi; un ordin face cunoscut a nu să răspunde 

prin focuri nici de artilerie şi nici de infanterie, la provocările 

inamicului, să se păstreze o linişte absolută în vederea. opera- 

ţiunei ce s'a plănuit a se executa la dreapta noastră. Inamicul 

a profitat de liniştea noastră spre a se betona în trangeele noi 

ce a executat pe poziţia cucerită alaltăeri şi a putut lua nesu- 

părat fabrica de parchete. Rezultatele luptelor din ziua de 6 

August şi Gin noaptea de 6 spre 7: inamicul a reuşit să res- 

pingă trupele de la aripa dreaptă a diviziei 9-a şi 13-a, cele întâi 

spre pădurea la Răzoare şi Creanga Babei, cele a diviziei 132, 

pe linia gara Mărăşeşti — marginea de sud a satului Mără- 

şeşti. Divizia 12 s'a menţinut pe loc. In ordinul de operaţii No. 

888 a diviziei a 14-a astfel este descrisă acţiunea de mai sus 

a diviziilor 13-a şi a 9-a: | 

«Interveniad în acţiune reservele diviziilor şi a corpului 

5 de armată (după respingerea atacurilor enunțate mai sus) 

după contraatacuri vigurcase inamicul a fost respins și trupele 

noastre trecând întâia linie de tranșee, a. înaintat aripa stângă 

3 diviziei a X-a, vre-o 400 m spre sud, aripa, dreaptă şi centrul 

diviziei 12, în legătură cu divizia X-a, au recucerit linia, pier- 

dută înaintând spre sua î:: direcţia Dumbrava-Satui nou, după 

care sa reîntors şi reocuzat vechile poziții împingând patrule. 

puternice pe Suşiţa spre Satul nou. La aripa stângă a diviziei 

18-a, şi dreapta diviziei a 9-a, la ora 21 acţiunea era în curs 

pentru 7ecucerirea tranșeelor perdute». Ordinul acesta neclar: 

poziţii tinute de trupele noastre «recucerite prin noi atacuriv, 

dar când s'au pierdut dacă fusese menținute? Dacă. celelaite 

puncte s'au păstrat, de ce era lupta în cars la ora 21 pentru 

câştigarea, lor? De ce trupe înaintează 400 m. şi apoi «să re- 

întorc»? | 

Brigada 21 este tot așa împrăștiată, atacul proeciat 2. se 

da de Armata l-a nu s'a dat. 

Pe 1a ora 9 un bombardament general din partea artileriei
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noastre, însă, în ce scop nu putem afla nici de la vecini, nici 
dela comandament. Bombardamentul este teribil, luminile rache- 
telor fac să pară valea Siretului un bulevard luminat feeric 
noaptea. Nemţii atac peste tot; trupele noastre — brig. 27 şi 
28 — iau poziţii gata de intervenit în acţiune. Lupta s'a în- 
trerupt puţin pe la 3 noaptea, reîncepând apoi iar cu furie, 
Abia pe la ora 5.30 dimineaţa puterea atacurilor slăbind de tot, 
mergem a, ne culca, după ce batalioanele merg a-şi relua locurile 
lor în dispozitiv. 

9 August, mercuri; atacul teribil. dat de inamic a fost 

respins pierderile lui sunt foarte mari; artileria noastră a, sdro- 
bit coloane întregi prinse în înaintarea lor în ordine strârsă. 
Astăzi e o linişte absolută. La ora 21 începe un bombardament 
care ia, din ce în ce proporţiuni; artileria grea de lângă noi în- 
cepe şi ea; infanteria inamică atacă linia noastră către Cos- 
mești. Inamicul pare numai cu. intenţia a ne tulbura odihna, 
căci totul să linişteşte. Să schimb trupele brigadei între ele, 
53/€5 vine aici, 69/77 se duce în locul celui dintâi. In trupele 
noastre bântâie febra tifoidă, exantematicul şi ceva asemănă- 
tor holerei. 

10 August, joi; Un căpitan din div. 1-a venit la Sublocot. 
Chirculescu, de la brigadă, comunică de această divizie că a 

fost după noi la Călimăneşti (nu băile), pe la Coasta Lupei; 
el spune că nu au măști, n'au căști, n'au mitraliere. Comuni- 
catul oficial dela 8 August, arată că sar fi obţinut oarecare 

succese din partea aliaților noştri. Către seară inamicul bate 
cu un tun de tranșee magaziile ruseşti de pe muchea dealului 
dintre Ionăşeşti de Sus şi Ionășeşti de Jos. 

„11 August, vineri; In timpul nopții (10 spre 11 Aug.) la 
dreapta noastră în regiunea munților, să dă o luptă mare căci 
se aude un bombardament violent acolo, pare. dincolo de Oituz.
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Să fac pregătiri de către inamic pentru un atac în stil mare. 

Din Mărăşeşti jandarmii evacuează lumea, dar fără ai înlesni 

mijloace, acum e târzie măsura şi nu e nici o directivă pentru 

aşezarea, oamenilor aiurea 1). De pe la ora 12.30 inamicul 

bombardează continuu Mărăşeştii. Căldura este excesiv de 

mare 2). Să menţine reaua, măsură a nu se păstra unităţile la, 
un loc sub şefii lor; de aci lipsa, de control a acestor unităţi; 

Lt. Col. Niţescu, înștiinţează că: poziţiile pe care armata a II-a, 
le-a reluat inamicului pe Suşiţa cu preţul atâtor vieţi, a trebuit 

să le părăsească şi a revenit la vechea linie. Lt. Col. Niţescu 

mai arată că lucrările ce facem noi la Podul vechiu, nu sunt 
de folos căci fac şi ei altele mai înaintea acestora; iar despre 

legătura la dreapta cu Divizia a XV-a nu ne putem lega, deoa- 

rece acea divizie nici nu face acolo vre-o lucrare. In acest timp 

se face de trupele ruse pe frontul din Bucovina şi pe frontiera 

de vest a Moldovei, incursii la inamic, luându-se şi prisonieri. 

In schimb între Doftana şi Siret inamicul dă atacuri între T. 
Cena și Grozeşti, la 11 Aug. şi la nord de Soveja. Iar pe Siret 

între Movileni și Condrea, inamicul atacă cu artileria şi ia ruşi- 
lor câteva elemente de tranșee la Nămăloasa-Corbul, ruşii con- 

traatacă şi respinge pe inamic. 

12 August, sâmbătă; o bună ocazie a. profita de liniştea, 
de la inamic pentru a-l ataca noi, acum când avem oarecare 

superioritate pe acest front asupra inamicului. Insă ne mulţu- 
mim că acum acesta, ne împinge mereu înapoi după câte vre-un 
atac secundar sau de încercare. Dintr'un ordin însoţit de nişte 

  

1) Grupul Jiu la părăsirea văii Jiului din Transilvania a îndreptat la 
Petroşani şi Surduc 120 vite mari de rasă a populaţiei româneşti evacuată din 
satele Aninoasa, peste frontieră. Dar de câte ori ne întâlneam în drum spre 
interior cu acest cârd de vite, numărul scădea, rasa să modifica... intrase sub 
grija şi supraveghierea altora. Tot astfel grupul a înaintat divisiei a XI-a, 9000 
franci în monete aur capturați de la un italian spion la Aninoasa, 

2) Într'un ordin găsit la un prizonier neamţ să spune între altele: «nu e 
voe a se îmbolnăvi nimeni»,
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instrucţiuni ale Colonelului francez de Artilerie Lafoni, să iasă 
a se înţelege lipsa noastră de muniţiuni de Artilerie. La ora 
4,50 soseşte aci în Ionăşteşti un automobil în care sunt Prinţul 
Caroi, Generalul Bunescu, Colonelul Găvănescu şi Maior Ata- 
nasescu, Li sau dat onorurile de batalionul aflat acoiu, 

trupa a defilat şi automobilul «care a fost astfel pe 
roni» a plecat. Colonelul Mihăilescu comandantul reg. 53/35 
dă vre-o două informaţiuni, anume, că regimentul Buzău 8 și 
Râmnicul Sărat 9, s'au predat în mare număr inamicului în 

Jupiele ce au avut loc zilele trecute. Că familii de ofiţeri din 
Buzău, R. Sărat şi Focşani ar fi aşteptat pe ai lor înapoia fron- 
tului inamic! Aceste infermaţiuni declară că le-a primit de la 
Lt. Col. Solomon, comandantul reg. 54 inf. care a fost vecin 
trupelor Diviziei a V-a, şi care a luat măsuri ca, regimentul său 
să primească cum trebui pe inamicul care credea că, şi a stânga 

suni tot trupe ca acele a divisiei generalului Razu. Tot Col, 
Mihăilescu spune că. «Regele, Regina şi Prinţul Carol au fost 
expres la Soveja să decoreze pe Colonelul Sturdza». 

August 13, duminică, linişte. August 14, luni; plecare dir 
Ionășeşti la ora. 2 noaptea, la, Mărăşeşti. Reg. 69/77 în schimba- 

rea, de poziție sosind în Modruzeni a stat pe șosea, nu a ţinut 
seama că inamicul are 3 baloane înălțate, avea, aeroplane în 

bor, observatoare ale artileriei, oamenii au stat grupaţi pe 

şosea, mâncând, fumând, au făcut focuri — noaptea —; din 

această cauză, artileria inamică a deschis un foc cu o baterie, 

a rănit mortal un ofiţer — subit. Foca — a rănit pe altul — 

Căpitan Mirescu — şi a rănit şi ucis şi câţiva, soldaţi. 

Să prezintă, Incot. Col. Botez comandantul reg. artilerie 

ce cade în sectorul vecin, dar care are zone eventuale de tras 

şi în sectorul brig. 27 Inf.; odată cu el vine şi Col. Gherăscu 

comandantul brig. 30 Inf., înlceuit de noi pe front. Lt. Col. 

Botez a luat parte cu artileria sa la lupta de la Mărăşeşti, el
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recunoaşte infanteriei şi ofiţerilor ei un devotament de a se 

sacrifica de care el nu poate să tacă. Spune că reg. 9 vânători 1) 

condus de Colonelul Rasoviceanu s'a retras din iuptă neatacat 
de inamic, pretinzând Colonelul Rasoviceanu, fiinâcă «nu a 

fost susţinut de artilerie» ...«această retragere a sa, a determi- 
nat cumplita derută... sigur sunt — proprie expresie — nu ştiu 
unde mai are loc de decoraţii, dar va îi totuşi decorat». S'au 

dai alacuri nepreparate de artilerie, așa 20 min. după ce atacul 
s'a început de nenorocita de infanterie, ini Sa comunica: ordin ca 

artileria să pregătească atacul! 2” Dealtfel trebui spus, dar nu 

acum, ci când îi purta, baston, ce crime s'au făcut, aşa pierderi 
ce s'au pricinuit în special diviziilor 9 şi 5. Am văzut pe Lt. 
Col. Dumbravă sărranul ptângâna din cauza perderilor suferite 
de regimentul său». (a auzit că Ragoviceanu ar fi murit... eA 
murit de insolație? Cum era să moară dacă n'a fost nici Bgâ- 
riat şi unde să fie dacă s'a retras înainte de iuptă. întâi şi reg, 
8 şi 9 au luptat fcazte bine, mai pe urmă nu ştiu ce s'a întâm- 
plat căci au fost decimate, un batalion şi jumătate capturat cu 
ofiteri cu tot şi cu tot ce avea cu ei!» Ai luptat şi în Dobrogea? 
«Da cum nu. Pot zice că am făcut mult răw duşmanilor cu arti- 
jezia, mea, o ştiu toţi. Popovăţ care a fost un vrednice coraaa- 

dant de brigadă și care a căzut numai din cauza îndrăznelei ce 
avea de a umbia pe linia de luptă, m'a îmbrățișat într'o acţiune 
în care am salvat trupa lui. Dar în Gerastrul dela Flămânda, 

ai fost? «Cum nu. Ba încă singurele mele trei baterii apucase 
a trece dincolo, singura, artilerie ce aveau csle 3 divizii trecute 
dincolo! Anzi, s4 dat ordin de adunarea trupelor pentru a 
irece pe pod spunându-se în ordinul de operație că podul va 

fi gata lu ora... şi nu a fost decât 24 de ore mai târziu de ora 
fizată! Si atunci Armata, II a scăpat din vedere a avertiza tru- 
pete din urmă care să tot adunau pe coaie celor deja sosite prea 

  

1) La fel mărturisit precedent şi de Colonelul Tomescu, artilezist.
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de vreme... şi inamicul le-a făcut ce ştii, le-a măcelărit din 

aeroplane, iar manevra a eşuat căci inamicul a prins de veste 

şi a luat măsuri. Am luptat pe Prahova, la Zamora... ne-am 

făcut datoria artileria, nu am avut decât un rănit — bulgar — 

şi acela, din greşala lui, n'am perdut nici un tun. Dar câte gra- 

geli nu s'au făcut şi acolo, uite aceştia, care sau umplut de 

galoane şi de decoraţii. O spun oricui: n'am avut aeroplane şi 

artilerie grea, asta a fost perderea noastră». 

Astăzi inamicul a bombardat Mărăşeşti, în deosebi gara, 

Seara între flancul nostru stâng şi Siret — la podul Cosmeşti 

— în sectorul brig. 28 Inf. inamicul începe un bombardament 

violent de artilerie urmat apoi de un atac de infanterie; inami- 

cul însă a fost menţinut pe loc (acolo este regim. 53/65 din brig. 

27). Noaptea a fost liniştită, 

15 August, marţi; la, ora 4.20 dimineaţa, pe întuneric, un 

violent bombardament asupra sectorului brigadei 27 inf., asu- 

pra satului Mărăşeşti — gara Mărăşeşti. Gaze asfixiante, arti- 

lerie grea, artilerie de toate calibrele tună și varsă foc asupra. 

liniei întâia şi reservelor. Artileria noastră intervine și ea, în- 

fanteria se aşează în rând, gata să răspundă atacului inamic. 

Companiile din rezervă aflate la lucru, se duc la postul lor. Pe 

la ora, 5, colcane inamice în formaţii de atac, în valuri, să în- 

drept asupra eşindelor târgului Mărăşeşti, în timp ce asupra 

intrândului ce face frontul nostru spre mijlocul Mărășeştilor, 

inamicul face numai demonstraţii. Asupra aripei noastre drepte 

ge îndreaptă şase valuri de atac de câte aproximativ 2 companii, 

asupra aripei stângi numai 2 valuri. Infanteria noastră cu arti- 

leria, mitraliere, focuri de pușcă, primesc pe inamic între 200- 

150 m. cu un foc energic, artileria face baraj şi observatorii 

noştri aud bine gemete şi vaiete de răniţi şi văd cum inamicul 

târăşte morţi şi răniţi spre tranșeele lor. La ora 6 fără 10 min. 

atacul inamic este complect respins, focuri rari şi câte 1—2 mi- 

traliere mai ţin să însoțească subîmpărțirele inamice, până la
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adăposturile lor. La ora 7.30 inamicul adună în vălceaua dintre 

Fabrica de parchete şi gara Mărăşeşti ca 2 companii; artileria 

noastră înştiințată de aceasta, trage acolo şi împrăștie acea 

trupă. Peste un sfert de ceas inamicul reîncepe atacul şi până 

la ora 10.30 dimineaţa patru atacuri date de infanteria sa 

sunt respinse de infanteria noastră cu ajutorul aşa de eficace 

al artileriei noastre foarte activă şi devotată. Artileria inamică 

trage cu proectile cu gaze asfixiante, lacrimogene, obuze de 

mare calibru, şrapnele etc. până la pcstul de comandă al briga- 

dei. La ora, 10.30 acţunea aproape încetează peste tot în szctorul 

nostru, inamicul fiind respins 1). 
Incă de la 8 dimineaţa dinspre nord de Panciu abea se 

aude la noi un violent bombardament de artilerie, care a durat 

aproape toată ziua, vom vedea dacă a fost acolo un atac sau 

o demonstraţie faţă de atacul de aci. Atacul inamic de astăzi, 

ne-a costat un ofiţer şi 10 soldaţi răniți şi 2 soldaţi morţi. Un 

obuz al artileriei noastre a aprins depozitul de păcură de lângă 

fabrica de parchete; o coloană imensă de fum negru până la 

cer care a ţinut toată ziua şi până noaptea târziu. Pe tot timpul 

atacului său, inamicul a bombardat cu artileria grea linia 1 a 

noastră cum şi comunicațiile pe care aproape le-a distrus com- 

plect. Gara şi vecinătatea bisericei din Mărăşeşti au fost obiec- 

tivul ei. Coloanele de fum ale exploziilor proiectilelor artileriei 

inamice să împreunase cu norii de pe cer, iar valea dintre sat 

şi poziţiile noastre cum şi văile dintre Dealul Panciului şi Mo- 

druzeni, sunt o mare de fum, mirosul pătrunzător al gazelor 

a ajuns până la noi. La ora 12 afară de bombardamentul arti- 

leriei inamice, nu se mai aude mai de loc focuri de infanterie, 

ceia ce înseamnă sfârşitul atacului 2). La ora, 4.20 (16.20) Co- 

  

1) Şi totuşi nici un ofiţer, de la comandt, de brigadă şi până la cel mai 
tânăr sublocotenent, presenţi în foc, nu s'au bucurat de vre-o distincţie de care 
aiurea s'a făcut uz şi abuz, 

2) Privilegiile s'au menţinut şi în acest răsboi; pe la ora 2, vine o cam:o- 
netă sanitară trimisă dela divisia 15-a română, să vede divisie regală, condu- 

32
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Jonelul Robescu, comandantul artileriei sectorului, comunică îe- 

lefonic ordinul armatei că avându-se informaţiuni că inamicul 

e în curs de transport de trupe din acest sector, către ncrd, să 

ge facă un simulacru de atac cu artilerie şi infanterie, care să 

înceapă imediat şi să dureze o jumătate de oră. Infanteria, va 

face nişte patrule tari, care să simuleze o înaintare la atac. Insă 

ordinul acesta trebuind a fi dat dela brigadă, în subordine, că- 

tre batalioane, a trebuit să fie dat scris de către regt., bata- 

lioanele să-l comunice companiilor, acestea să desemneze patru- 

Iele, să le orienteze asupra ce au de făcut, artileria a terminat 

singură în jumătate de oră, misiunea sa. In schimb inamicul 

crezând un atac din partea ncastră, a deschis un violent foc de 

baraj care a avut de rezultat stricarea reţelelor noastre de sâr- 

mă abea reparate, stricarea tranşeelor noastre, ne-a omorât 2 

oameni și rănit 7. Ordinul pentru incursia hotărâtă brigadei 

28-a nu se mai execută, adică intrarea la inamic pe la podul 

Cosmeşti — pădurea Călieni. Operația aceasta urma să fie în 

legătură cu o incursie la inamic ce se executa, de corpul 8 rus. 

Nu s'a putut constata dacă în adevăr inamicul a intenționat 

vre-o deplasare spre nord care a, determinat dispoziţia simula- 

crului de atac ce am avut ordin să executăm de dimineaţă, sau 

dacă inamicul plecat din faţa noastră va, fi întors vre-o trupă 

înapoi din drum; acea ce să ştie precis este că inamicul a fost 

informat asupra intenţiei noastre asupra imcursiei de la. Călieni- 

Cosmeșşti, deoarece s'a prelungit bombardamentul inamicului 

început şi menţinut toată ziua, asupra Mărăşeştilor, toată noap- 

tea la podul dela Cosmeşti. 

Acţiunea, de artilerie auzită azi la ora 8 dim., era, atacul 

inamicului între Trotuș şi. Oituz, unde el pune mâna pe Gro- 

  

cătorul ei să prezintă şi spune că Dr. Miclescu a trimis diviziei a 15-a, 15 am- 

bulanțe automobile pentru a lua pe luptătorii săi răniţi, dar că acea divizie 

neavând decât 15 răniţi ne-a trimis şi nouă una. Am refuzat serviciile sale, 

spunând că soldații noştrii sunt învăţaţi cu... căruţe, Oliţerii în deobşte numeau 

această divizie, divizia regală |
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zeşti; la nord de Soveja inamicul atacă dar nu progresează 

«de loc. Un atac violent dat de inamic la noră de Suşiţa, între 

Ireşti şi Mănăsticara reuşeşte a mai împinge frontul nosiru 

îndărăt. Pe Prut, trupele germane atacă pe ruşi şi le ia satele 

Boian şi Mamorniţa, | 

16 August, mercuri. La ora 5 să primește ordinul că ope- 

raţiunea, de eri seară, atac simulat şi bombardament, să se facă 

-din nou astăzi cu începere dela ora 5.30 şi să dureze până la, 

-ora ( dim. Ordinul se execută, batalionul căpit. Prodănescu tri- 

mite patrulele până la reţelele de sârmă ale inamicului pe care 

Je taie, dă peste o casă între reţele ocupată de câţiva nemți 

«care fug şi să qă foc casei. După încetarea bcmbardamentului 

artileriei noastre, inamicul începe un foc violent de artilerie 

„asupra, tranşeelor noastre, pe care le face mormane de pământ, 

ne omoară vre-o 2 oameni şi ne răneşte vre-o 5—6. Incursia 

„ce căpt. Ghica din divizia 15 urma să o facă astăzi la inamic, 

nu să execută, Compania sa. se adună la gară, inamicul bem- 

'bardează, căpitanul nu poate face un pas, așa că neavând con 

cursul artileriei noastre absolut necesar în asemenea operațiuni, 

este silită să se retragă. La fel eşuiază şi ideia planului unei 

mişcări ofensive a divisiei a 15-a... parcă e un făcut ca această 

«divizie să nu-şi manifeste puterea şi mai ales, conducerea. Ni- 

mic de altfel nu să poate prevedea, nimic nu să, poate face, ina- 

micul vede, comunică artileriei sale care zădărniceşte în fașă 

“toate planurile noastre. 

17 August, joi. Dimineaţa nici o acţiune în sectorul Divi- 

ziei a XIV-a, de asemenea linişte şi la dreapta. Primim înștiin- 

ţare că astăzi div. XIII-a şi div. [X-a sub comanda generalului 

Popescu Ion 1) are să atace pe inamic spre a recuceri terenul 

  

1) Zis Sanitaru, fiindcă în timp de pace a fost şef de Stat Major la 
Serv. sanitar din Ministerul de răsboi. Comandantul diviziei a 9-a era generalul 

Scărişoreanu, care este mai vechiu decât generalul Popescu. E! însă obținuse 

„dela Mare!e Cuartier general o permisie să se repauzeze (era bun ofiţer) căci 

să aflase că generalul Grigorescu Comandantul Armatei I-a voia să-i ia co-
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pierdut de ruși şi că la cerere, artileria noastră să bată pozi- 

ţiile inamice din faţa noastră, în timpul acestei acţiuni. Este 

de observat: ce atac pot da aceste două divizii reduse în efec- 

tive din cauza perderilor suferite în zilele precedente, când ina- 
micul a atacat pe ruşi la Ireşti şi de două zile îi împinge mereu 

îndărăt luându-le satul Pitioneşti? «Numai unităţi proaspete 

pot să ne proptească pentru a ne pune în picioare». Căci cu tot 

ordinul ce au avut ei, cu toată execuţia la care cazacii din urma 

lor îi supune, ruşii nu au putut reocupa ce au perdut. Apoi 
aceiaș greşală; încercarea de a relua ce s'a perdut, să se facă 

îndată după ce s'a suferit eșecul, iar nu după ce inamicul, do- 

vedit consecvent sistemului, îndată ce ocupa o poziţie să instala 

definitiv întrânsa dacă i se lăsa timp. Inamicul trage cu arti- 

leria de 105 asupra viei Negroponte; după prânz se aude o ac- 
ţiune departe mult spre dreapta noastră, iar seara la ora 6.30 

ge aude o vie acţiune de artilerie spre Movileni, pe Siret. 

Comunicatele oficiale, care alimentez ziarele «România» și 

«Neamul Românesc» continuu adorm grija publică şi produce 

mirare la trupele de pe front prin ştirile ridicole ce cuprind: 

aşa, în comunicatul de ieri 16 August se vorbeşte de prada 

făcută de o divizie în luptă: «18 mitraliere şi foarte mult mate- 

rial de răsboi»; în realitate «4 mitraliere, câteva raniţe de piele 

de vițel (păroase) nişte mantale zdrenţuite, nişte bocanci stri- 

caţi, cu totul 150—200 de bucăţi»! Un alt comunicat precedent. 

din 450 prizonieri luaţi de ruși, s'au făcut numai puţin decât... 

3500! 

Restul zilei de astăzi bombardament şi căldură mare. Ne- 
cerându-se intervenirea artileriei noastre, cum era crdinul, s'a 

dedus că acţiunea, proiectată nu are loc din partea celor 2 di- 

vizii a 9-a şi a 13-a. 

  

manda, din cauza dezastrelor suferite de trupele diviziei a 9-a a sa, în luptele 
din zilele trecute, dezastre atribuite relei conduceri a acestei divizii, Şi de data 
aceasta menajamente pentru unii, nedreptăți pentru alţii.
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18 August, vineri. Ploae torențială începută, de astănoapte 
şi care ţine până pe la 10 dimineaţa. Comandantul artileriei 
sectorului primeşte în cursul nopței ordinul să trimită un divi- 
sion la dispoziția diviziei a XIII-a pe la Păunești, aşa ca la ora 
5 dim. să fie pe pozitie. Or, divisionul pleacă la ora, 2 noaptea, 
până la locul destinat sub 20—22 Kil., va fi la ora, 5 acolo? 
De dimineaţă linişte, nici o acţiune din cauza ploiei; pe la 
orele 10.30 rari focuri de artilerie. La dreapta, către Fitioneşti 
bombardament violent ce ţine toată ziua; ni se dă acelaş ordin: 
acţiune de fixarea inamicului din faţa noastră. Infanteria, nici 
o acţiune. Seara se primeşte ordin a se trimite patrule spre 
frontul inamic spre a-l face să creadă în un atac. Liniştea însă 
dovedeşte că ori acţiunile au fost numai intenţionate, sau nu 
s'a simțit nevoia lor, 

19 August, Sâmbătă. Seară liniştită, ca şi începutul nop- 
ţei. Vine ordinul ca la ora 2 noaptea să se întreprindă de către 
ambele brigade ale Divisiei XIV-a, ceâ din stânga a 28-a o in- 
cursie în două locuri pe frontul inamic din faţă, la pod şi la 
halta Sireţel. Brigada, 27-a să trimită două patrule spre inamie 
înspre Fabrica de Parchete şi spre vest de gară. Artileria să 
ajute timp de un ceas aceste întreprinderi. Scopul, luare de 
prizonieri. Ordinul se execută, acţiunea începe, resultatul este 
că s'au făcut la Brigada 27-a doar recunoașteri, întrucât la 
ivirea plotoanelor noastre, artileria inamică a făcut baraj, iar 
acolo unde plotcanele au voit a se apropia de tranșeia inamică, 
au fost primite cu focuri de arme, grenade, aşa că au trebuit 
să se oprească, să facă un început de recunoaştere, unul până 

- în apropiere de reţelele de sârmă inamice, altul ceva mai de- 
parte de ele. S'au dat iarăși de cadavre de oameni, români, din 
luptele precedente, cadavre rămase în câmp. Am avut, cu acest 
prilej, 4 răniţi. Incursia Brigadei 28-a a avut cam acelaş resul- 
tat: constatarea că inamicul este present, atent şi energic. 

Pe frontul Amatei I-a se încere câteva atacuri, în scop de
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a se restabili frontul, aşa cum îl ocupau trupele ruse, înainte: 

de retragerea lor nemotivată. 

De aceia, un grup de divisii — a 9-a, 11-a, 13-a române — 

atacă în ziua de 19 August trupele inamice care la Varnița, se 

concentrează, căutând să spargă frontul român între ambele. 

armate şi care la 18 August au şi atacat stânga Armatei II-a. 

In acelaș timp, Divisiile 14 şi 15 române au trebuit să demon- 

streze prin focuri de artilerie şi patrule de infanterie, care să. 

fixeze pe inamic pe frontul Mărăşeşti. Direcţia atacului Divi- 

siilor 9, 11 şi 13 este nord cotele 406—437-461. P.1.D. 

Petriş, cota 398, liziera vest a pădurei, vest Holmăneşti — est 

Muncel. Atacul acesta, reuşeşte a împinge frontul inamic înapoi 

pe vreun kilometru şi jumătate adâncime. Această acţiune se 

continuă în zilele următoare. 

La 20 August, inamicul atacă iar aripa stângă a Armatei 

II-a, dar este respins. In aceiaş zi, atacul divisiilor române 

reuşeşte a ocupa o parte din terenul din faţa pădurri nord 

Muncelul. Toate atacurile ulterioare date de trupele române 

aci, nu au nici un resultat, inamicul menținându-se pe fron- 

tul său. Cu toate luptele înverşunate care au avut loc în aceste 

zile dela începutul şi mijlocul lunei August, inamicul este foarte 

activ, căci atât pe valea Şușiţei, între Momâia și Varnița, cât 

şi la sud de Tg. Ocna, atacurile sale sunt foarte energice, însă 

fără a aduce vre-o reușită, oarecare, în afară bineînțeles de pier- 

deri, care şi într'o parte şi în cealaltă, au fost mari. Aceste 

atacuri se produc necontenit și în zilele următoare, zădărnicind 

astfel unele progrese făcute de trupele române, la noră de 

Muncelul şi împingându-le înapci de pe frontul pe care se sta- 

bilise precedent. 

Acţiunile acestea, de natura celor întreprinse de grupul 

de divisii General Popescu, nu pot reuși, dacă ele sunt lăsate 

să se măsoare cu un inamic care a concentrat forţe superioare; 
trebue un atac general, pe o întindere de front mai mare:



RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 503 

pentru a sili pe inamic să-şi împrăștie forţele şi el, pe o întin- 

dere mai mare. Aceasta, pare a nu se fi înţeles deajuns de către 

comandamentul superior român, în nici una din operaţiunile 

mai mari ce a condus. 

Deasemenea, ca şi în alte lupte precedente și chiar în tot 

cursul răsboiului, a lipsit trupelor române, manevra, căci, pe 

dată ce ai reuşit să scoţi pe urs din vizuină, trebue să-l ataci 

cu altă sistemă, el fiind atunci vulnerabil; inamicul odată ieşit 

din tranşee, trebue atacat de toate părţile, mai ales când se 

ştie că nici Germanii, nici — cu atât mai mult — ceilalţi, Au- 

striacii, Bulgarii, Ungurii, Turcii, nu pot rezista atacurilor în 

câmpie. 

Una din causele care împiedică manevrarea, este lipsa de 

comandament unic și efectiv, în presenţa acțiunei. Comandamen- 

tul de căpetenie român a fost şi continuă a dovedi că este, un 

simplu centralizator al acţiunilor descusute de pe frontul ruso- 

român; un simplu înregistrator al acestor acţiuni. Trebuește un 

comandant, nu un biurou de comandament; şi acest comandant 

trebue să fie în apropierea trupelor, ca să poată lega opera- 

țiunile în timp, coordonând pe acelaș front şi continuându-le în 

acelaş scop sau în vederea dobândirii unui resultat precis. 

Un exemplu: Divisiile 9, 11 şi 13 au operat ca să restabi- 

lească un front, prin întrunirea comandamentului diriguitor, în 

persoana unuia din comandanții divisiilor ce operau, ca, cel mai 

vechiu, în loc să se fi dat comanda, unui general, care trebuia 

să fie comandantul corpului de armată, căruia aparţineau cele 

trei divisii. Apoi operațiunile mai grele, se dau în sarcina unor 

trupe mai încercate, şi se conduc de comandanții cei mai des- 

toinici. De data aceasta, comandamentul acestui grup de divisii, 

a revenit, s'a încredinţat, generalului dintre cei cu mai suscepti- 

bile însușiri a-l putea exercita, aceasta este părerea, generală a 

Armatei. Ce se întâmplă, afară ceea, ce spun precedent, în 

procedura ca aceia urmată în aceste lupte şi cele dinaintea lor?
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Comanda divisiei celui care o lăsa momentan spre a conduce 
grupul, revine unui colonel, de la una din brigade; brigada ace- 
stuia, trece sub comanda unuia din comandanții de regimente; 
regimentul rămâne pe seama unui maior şi aşa, mai departe, 
Acesta trebue să fie un neajuns destul de mare, dacă — cel 
puţin la noi — a dat totdeauna resultate rele. 

Divisia V-a, în luptele dela Mărăşeşti, a fost mai toată 
pierdută netolositor, din causă că Generalul comandant al ei, 
făcea, pe interimarul la corpul de armată, comandament neexer- 
citat pe timpul acţiunilor în care divisia sa era rău condusă. 

Pentru ce combinări hibride, divisii luate de prin alte co- 
mandamente, tocmai spre a se rupe, parcă mai bine, unitatea 
de comandament, în loc de ao păstra, normală, totdeauna? 

In armata română a. lipsit comandamentul efectiv al co- 
mandanților de armate, corpuri de armată, în tot timpul răs- 
boiului, aceasta înţeles în sensul următor: comandantul nu s'a 
pus în fruntea trupelor sale, iar în subordine, în majoritatea 
casurilor, s'a găsit un obişnuit sistem pentru comandant (pen- 
tru comandament). Nu mai vorbesc de unele anomalii de co- 
mandament în prima parte a, răsboiului, în care Comandantul 
Armatei I-a, era. mai nou în grad de cât Comandantul Corpului 
I Armată de sub ordinele Armatei I-a, iar Comandantul Divişiei 
10-a, era cu un grad mai mare, de cât amândoi, şi sta sub or- 
dinele comandantului corpului de armată 1), vorbit mai sus. 
Aceasta nu a împiedicat ca în a doua parte a răsboiului, amân- 
doi aceşti generali de brigadă, să fie puşi sub ordinele altora 
mai noi ca ei, 

Recunoaşterile inamice s'au făcut pe o scară întinsă, în 
restul lunei August, şi anume între 18-—25 a lunei, probabil în 

  

1) Generalul Stratilescu mai nou ca Generalul Pătraşcu, comanda Armata 
L-a; Generalul Pătraşcu mai vechiu ca Generalul Stratilescu comanda Corpul 1 
şi avea sub ordinele sale, pe Generalul de divisie Costescu, mai mare în grad 
ca amândoi.
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vederea, unei mişcări înainte. Aceste recunoaşteri sau făcut 
pe calea aviaţiei, baloanelor captive şi prin trupe, inamicul 
multiplică totdeauna mijloacele, pentru a, obţine ceva positiv 
însă obţine sigur. Pentru distrugerea depesitelor, aeroplane- 
le inamice fac incursiuni în interior, întrucât aeroplanele în 
serviciul frontului ruso-român nu li se împotriveşte, iar bom- 
bardamentul artileriei noastre este infructuos în materie. Câ- 
teva aeroplane româneşti au mers asupra oraşului Focşani, 
aruncând bombe asupra gărei, unde sunt, se zice, deposite ina» 
mice; a, douazi însă, visita aceasta le-a fost întoarsă de 12—16 
aeroplane inamice, care au bombardat gara Oneşti şi apoi gara 
Adjud, unde un deposit de muniţiuni rus a fost aprins. 

De când Germanii au reușit să ia Riga, operaţiunile pe 
frontul din România au pierdut mult din importanţă; de aceia 
acţiunile au devenit rari, au violenţă pe unele părţi a. frontului, 
unde puncte cu interes tactic local, fac obiectul unor atacuri 

stăruitoare din partea inamicului. Astfel a fost între Doftana 
şi Slănic, unde inamicul reușește a-şi consolida frontul în acest 
chip; la fel se procedează de noi între Varnița și Mănăstioara; 
la fel în Bucovina de către Ruși, în direcţia Iaslovitza şi Solca 
(sud de Rădăuţi). Pare că sfârşitul răsboiului pe frontul din 
România, va fi adus de înaintarea din nordul Rusiei, care ame- 

ninţă operaţiile Ruso-Române; inamicul se arată în aşteptarea 
acestui eveniment ce îl scuteşte de pierderi inutile. 

Către sfârșitul lunei August şi pentru a împiedica, pe 
Ruși de a trimite ceva forţe spre Riga, inamicul atacă mai pe 
tot frontul Bucovinei și din resistenţa ce fac Rușii, cum şi 
din micile succese ce au Ruşii în respingerea atacurilor ina- 
micului, este o dovadă că acesta a ridicat trupe de pe acest 
front și le-a dus aiurea. Ce folos însă, că Ruşii nu mai au 
capacitatea de a profita de așa prilej favorabil, în a lua ei 
acum ofensiva aicea. Comandamentul superior rus ezită chiar 
orice întreprinderi, chiar când întrevede reuşita, din causa lipsei
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de cohesiune dintre trupe, neştiindu-se pe care se poate conta. 

şi pe care nu. 

Pare că în regiunea, frontului dintre Tg. Ocna-Slănic, cum 
şi la nord de Muncel, situaţia este mai favorabilă inamicului, 

frontul nostru menţinându-se cu greutate şi fiind necontenit 
mişcat mai îndărăt. Dacă inamicul a vcit să spargă frontul 
ruso-român în România, aci la intersecţia dintre Armata I şi 
I-a, încercarea sa nu a reuşit; o dovadă mai mult de slăbi- 
ciunea trupelor ruso-române, căci o ofensivă luată acum de 
trupele române, reuşea la sigur, întrucât cu toate pregătirile 
sale mari, resultatul nu aducea decât o uşoară presiune. După 
cât se vede, pe acest teatru de răsbci, ambele părți nu sunt 
capabile a determina nimic mai de seamă în situaţia de acum, 
resumându-se totul la păstrarea, posiţiunilor ce ţine fiecare. 
Și trebue notat, că cel care slăbise sub raportul strategic, era, 
inamicul, prin prelungirea, frontului spre Riga şi dacă Ruşii 
ar fi putut pune în linie 7—8 noui divisii proaspete, bune, pe 
frontul român, răsboiul pentru 1917 se termina. în favoarea noa- 

stră şi demn de niște armate cu trecut frumos. 

Am ecnvingerea, că răsboiul nostru s'a sfârşit. 
Incet, încet, armata, rusă se descompune şi inamicul a că- 

rui operă de bună seamă este această descompunere, îşi atinge 
țelul; sfârşeşte răsboiul pe teatrul din răsărit, tocmai la timp. , 

* * 

Trei victorii a avut armata noastră, obținute numai pe 
seama şi puterile ei: două ofensive, la Jiu şi Mărăşti şi una 
defensivă şi cea mai mare, la Mărăşeşti. 

Peste tot, ofiţerul şi soldatul român au dovedit tărie în 
virtuți şi răbdare în suferinţi. Mijloacele tehnice Li-au lipsit, 
nu din vina lor. Ei au încercat a le înlocui prin braţe, sânge şi 
viaţă; când nu au reuşit, au plecat capul soartei fără a cârti şi 
totuşi biruinţa sfârşitului le-au ridicat piatra de pe suflet!



RĂSBOIUL PENIRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 507 

Visul nostru de veacuri s'a împlinit şi neamul românesc 
este aproape tot la un loc. Cartea aceasta este cartea răsboiu- 

lui şi e scrisă pentru adevăr şi învăţare de minte. După un 
destul de lung şir de ani duşi ca... greierul în desfătare... a 
venit acum în urmă binecuvântata înţelegere, iar politica, acea. 

cuminte, a lăsat certurile şi a luat drumul realizărilor, con- 

vinsă şi dânsa că pacea să asigură pregătindu-ne întâi şi 'nlâi 

de răsboi. Dar tot e bine să se ştie şi la noi, că în materie de 

pregătire, nu să poate aplica zicătoarea «MAI BINE TARZIU 

DECAT NICIODATA»; armata nu poate nici aştepta, nici în- 

târaia dacă este să-şi facă la timp şi bine, datoria. 

Incheind un trecut plin de jertfe, neamul nostru aşteaptă 

cu încredere viitorul; cei mulți şi buni care şi-au făcut datoria 

şi pentru cei puţini, rămân exemplu şi pot să aibă conştin;a 

împăcată. Pe temeliile acestei conştiinţi, s'a clădit Româna 

Mare, urmaşii să le arate recunoştinţa prin vrednicia de a o 

întări. 

Arcul de Triumf pe sub care au trecut Căpeteni:le Arma- 

tei sosite biruitoare de pe câmpul de luptă, în fine, stă peniru 

întâia oară şi la noi mărturie afirmărei virtuților ostăşeşti în. 

poporul nostru. Dar întârzie şi celalt monument ce să obişnuia 

a fi înălţat după iabânzile strămoşilor noştri în războae, semn 

amintitor celui mai mare eveniment istoric din viața neamu- 

lui, nostru: MAREAȚA CATEDRALA închinată lui D-zeu care 

a învrednicit poporul nostru credincios şi răbdător, să-şi do- 

bândească prin atât de mari jertfe de vieţi şi sânge, ETERNA 

LUI INTREGIRE!
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Şcoala noastă de răsbei — — — — ———— —— 47 

Dotarea armatei pentru răsboi — —— — — — — 50 

Mijloace tehnice — — — — — — ——— —— — 55 

Instrucţia, generală a armatei — — — — — — — — 58 

Sistemul pregătirei ofițerului — — — — — — — — 61 

Instrucţia trupelor — — — — — ———— — — 62 

Incadrarea  — — — — — — — ————— — 66 

Nepregătirea ofițerului — — — — — — — — — — T1 

Defectuositatea sistemului de pregătire practică —— — 74 

Ofiţerul în sine — — — — — ———— —— — 79 . 

Ofițerul şef de răsboi — — — — — ———— — 81 

Iniţiativa — — — — — ————— —— — — 89 

Datorii şi drepturi — — — — — — — — = IE Şi



510 GENERAL 1. ANASTASIU 

gen pei Pag, 

Instrucția gradaţilor — — — — — 2 a "9 
Soldatul — — — — — 0 — — 98 
Conelusiuni asupra capitolelor precedente — — — — 103 
Preliminările intrărei noastre în răsboi. Starea morală — 110 
Acoperirea Frontierelor — — — — — 2 *— 116 
Planul de Răsboi —— — — — 2 2 120 
Marele Comandament — — — — — — — — — — 130 
Deducţiuni trase din examenul de moment a conducerii 

şi executărei operaţiilor — — — — — — — — 131 
Ordine şi Rapoarte — — — — — — — —— — = 142 
Marşuri. Staţionări — — — — — a = 162 

Legături — — — — — — a = 167 

Spionajul — — — — — — = 175 

A. Cauze care provoc compromiterea operaţiunilor în 

răsboi — — — — — = 118 

B. Constatări, învățăminte din conducerea operaţiilor — 193 
Invăţăminte din răsboi — — — — — — — — — — 200 
Satisfacerea nevoilor armatei — — — — — — — — 211 
Probleme de răsboi — — — — — —— — — — — 218 
Operaţiuni, execuţie, observaţiuni, învățăminte — — — 231 
Operațiunile grupului Jiu şi a celorlalte grupe vecine — 233 
Operaţiile în Oltenia (Olt) — — — — — — —— — 259 
Frontul Dobrogei ——— — — ————— — — 263 
Defensiva în Dobrogea. Intăriri — — — — — — — 266 
Intărirea câmpului de luptă (Tranşeele). Principii — — 270 
I. Planul de apărare al tranşeelor — — — — — — — 278 
II. Executarea ocupărei tranşeelor — — — — — — 279 
III. Executarea serviciului în tranșee — — — — — — 280 
IV. Modul de comportare a, comandantului de companie — 281 
V. Infanteria atacată în tranșee — — — — — — — 282 
Dispositiv de luptă pentru regiment — — — — — — 285 
Posturile de comandă — — — — — — — — — — 291 

;- --“Dispositivul apărărei — — — — — — ZI — — 293 

 



RĂSBOIUT. PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI sii 

Pag. 

"Operațiunile pe frontul Dobrogei — — — — — — — "294 

Operațiunile pe frontiera Moldovei (Armata de Nord) — 310 

Scopurile şi obiectivele inamicului — — — — — — 313 

Bătălia de la Jiu —— — — 2 — 337 

Lupta de la 14/27 Octomvrie 1916, descrierea după acte 

oficiale — — ——.—.—.—.—————— 361 

Luptele după 14 Oct. 1916 ale Divisiei 1/17 şi în retra- 

gere după jurnalul comandantului grupului Jiu — 392 

Grupele vecine (Armata II-a general Averescu) — — 427 

Reluarea cfensivei de inamic la Jiu — — — — — 438 

Acţiunea Divisiei XII-a, din zilele de 1—5 Ianuarie 1917 449 

Continuarea luptelor pe frontul româno-rus până la 

sfârşit — — — ———————— — — 455 
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