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CUVÂNT ÎNAINTE LA PRIMA EDIȚIE 
Scrisă în 1907 

E şi greu şi uşor să se încerce în timpul de 
„ aţă studiul războiului Ruso-Japonez. 

E greu, de oarece, până în prezent, nu au apărut 
încă documentele oficiale cu datele şi operațiunile 
complecte, fără de care nu se poate face un studiu 
complect şi de durată. 

E uşor, de oarece pentru un studiu de gQenera- 
lități, se găsesc destule scrieri cu privire la acest . 
războiu, şi se cere numai răbdarea a le traduce, 
rezumă Sau compilă. | 

Lucrarea de faţă se găseşte în cazul al doilea, cu 
deosebire numai că a trebuit mullă muncă pentru 
formarea unui studiu sumar dar complect spre a 
puteă fi urmărit de cititor cu interes şi cu folos. 

Aproape după fiecare capitol sau arătat obser- 
vațiunile şi învățămintele ce se pot trage din eve- 
nimentele descrise, comparându-se, pe ici colea, cu 
ceeace este sau ar puteă să fie la noi. 

Crochiurile s'au alcătuit astfel ca, cititorul să 
aibă la indențână cât mai multe date fără insă a 
se adăogă mai mult peste ceeace este necesar la un 
studiu Sumar ca acesta.



De altfel, aşă cum sa dezvoltat lucrarea şi sau 

alcătuit crochiurile, nu va rămâne cititorilor nimic 

necunoscut din mersul general al acestui războiu, 

ci va trebui să aibă numai grija de a complectă. 

sau verifică datele de aci cu cele ce vor apare în 
viitor. 

Până atunci, cititorii — candidați de examene şi 

amatori de cultură militară — vor găsi aci ceeace 

le este necesar ca să poată face corectările, ob- 

servațiunile şi deducțiunile în plină cunoştinţă de 

cauză. | | | 
ă „Bucureşti, 1907, Februarie 1. 
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ÎN LOC DE PREFAŢĂ LA A DOUA EDIȚIUNE 

În a doua edițiune, nu am făcut altceva decât 

ceeace am spus în aliniatele de mai sus, din această 
pagină, adică : am tăiat ceeace eră îndoios, am 

complectat şi adăugat ceeace este necesar şi bine 
stabilit prin scrierile apărute până acum. Pentru în- 
lesnirea cititorilor am scos planşele din text şi le-am 
aşezat deosebit. Nu am schimbat nimic din modul 

- de aranjare şi Succesiune a materiei. Tot în modul 

acesta am întocmit alte trei lucrări relative la răz- 

boiul din 66, 70 şi 77, pe cari sper să le pun la 
dispozițiunea camarazilor cât de curând. 

Bucureşti, 1912, Maiu 30.
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Revisia România Militară 

Revista Infanteriei 

Revista Artileriei 

Buletinul Armatei şi Marinei 

Revue militaires des armâes etrangăres 
Revue des sciences militaires. 

MEUNIER. La guerre Russo-Japonaise. 
MAIOR JITIANU | , , CAPITAN AnGELEscu | Asupra cauzelor conflictului, puterea 
N. IORGA armatelor şi note geografice. 
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NIOX, la guerre Russo-japonaise (croniques). 

NIESSEL, enseignements tactiques. 

Locot. TURTUREANU & S. L-t. CRISTESCU, traducere. 
NEZNAMOV, L'experience de la guerre Russo-Japonaise; 

SoLOVIEV, Impression d'un chef de Compagnie. 

La guerre Russo-Japonaise par le colonel brevete E. BuJac. 

Comptes Rendus. Conferences sur la guerre Russo-Japonâise, 

a l' Academie d'Etat-major NicoLas. Librairie CHARLES LA- 
VAUSELLE. 

Pilde şi învățăminte din Războiul Ruso-Japonez de L-t, col. 

GEORGESCU CRISTODULO. | 
Traducerile din editura revistei «Buletinul Armatei şi Marinei». 

Rezumatul războiului Ruso-Japonez de căp. Î. MEISTER, tra- 
- ducere de căp. STRIŞCA. 

Journal de Aoute pendant la Guerre Russo-Japonaise par le 
Lieutenant Genâral SiR IAN HAMILTON.



SEMNE ŞI PRESCURTĂRI . 
. 

(Cât a fost posibil s'a admis semnele şi prescurtările din serviciul în campanie) 
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Fronturi ocupate de adversari | 

mere = Lucrări de fortificaţie 

! , 
“ ih di dbek Baterie, divizion, grup, regiment 

R. J. = Ruşii, Japonezii. Tr. rp. = Tragere repede. . 
A. Il. — Armata Il sau II etc. Rz. = Rezerva. 
C. Il. = Corp. Il] sau letc. Țr. Sib. == Tiraliori Siberia. 
D. 2 — Divizia 2 sau 4 etc. Cz. — Cazaci. 
R. |. = Regiment infanterie. Cv. = Cavalerie. 
B-t. = Batalion. Trs. Bc.=— Transbaikal. 
Cp. = Companie. P. A. — Port Arthur. 
B-tr. == Baterie. N, S. E. W. = Nord, Sud, 
E. = Escadron. Est, West. 

Notă. — Datele sunt socotite pe stilul vechiu. Datele stilului nou, sunt 

puse în parentes.



PARIEA |. 

OPERAȚIUNILE IN 1904 

CAPITOLUL |. 

Origina conițlictului. 

Din secolul XIX, în special după 1877 — a în- 
ceput Rusia să se convingă mai mult, că trebuie să 

renunţe la ideia de a-şi deschide drum prin Bosfor 
către Mediterana. Piedicile puse de puterile Europene 
şi creşterea din ce în ce mai mare a puterii şi pres- 

tigiului României 1), făcu pe Rusia să renunţe la 
această ideie şi să lucreze neîntrerupt la deschiderea . 

unui alt drum — pentru care mai gândise şi lucrase 
în secolele trecute: drumul către Oceanul Pacific. 

Prin stăpânirea teritoriului din Nordul fluviului 
Amur şi prin crearea portului Wladiwostok (1860), 
Rusia nu realizase complect deschiderea drumului 

î) Puterea României a mers crescând atât în celelalte ramuri de activitate, 
precum şi în organizarea şi mărirea armatei. - 

Prestigiul ei sa ridicat continu astfel în cât a devenit o putere de 
care u trebuit să ţină seamă diferitele combinaţiuni diplomatice ale 

areopagului european.
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către Pacific, căci, apoape o sută zile pe an, portul 
eră blocat de ghiaţă. 

Rusia, văzându-şi nimicite speranţele ce pusese în 
portul Wladiwostok, căută mereu ocaziunea favora- 
bilă de a se stabili în alt port pe coasta orientală a 
Asiei. | 

Insă, Japonia, conştientă, pe de o parte, de forţa 
sa morală şi organizarea sa militară, pentru care lu- 
crase încă din 1866; pe de altă parte, aspirând să 
dea tonul şi direcţiunea popoarelor de rasă galbenă, 
hotărăşte să împedice întinderea puterilor Europene 
— şi mai ales a Rusiei— în extremul Orient. 

Succesele Japoniei în războiul din 1895, contra 
Chinei, îi asigură cu” prisosință prestigiul moral 
pentru îndeplinirea idealului ce 'şi propusese, dar, 
amestecul puterilor — în special pretenţiunile Rusiei — 
înpiedecă pe Japonia de a profită complect de suc- 
cesele sale, silind-o prin tratatul de la Simonosaki 
(1895) să renunţe la peninsula Liaotung. 

De aci s'a stârnit în întreaga Japonie ura contra 
Rusiei şi ideia de răzbunare. 

Evenimentele urmate de atunci până în 1904 au 
fost departe de a domoli această ură; din contră 
au mărit-o. In adevăr: 

In 189, Rusia profitând de împrumutul făcut 
Chinei, încheie cu aceasta un tratat *) în care pre- 
vede între altele: 

«..„Autorizaţiunea de a prelungi transiberianul prin 
«Kirin la Wladiwostok... Dreptul Rusiei a concentră 

1) Convenţia Cassini.
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«forţele la port Artur şi Dalny în caz de război cu 
«vre-o putere... 

In 1898 se cedează Rusiei cu contract porturile 
Artur şi Dalny. 

In 1899 Rusia închiriază cu contract pentru 25 ani 
peninsula. Liaotung. In 1900, în urma revoluţiei Bo- 
xerilor, Rusia prin diferite convenţiuni cu China 
ocupă Manciuria. 

Japonia nu vede cu ochi buni această întindere a 
Rusiei, şi asigurată de alianţa cu Englitera şi bunele 
relaţii cu Statele-Unite, cere pe deoparte Rusiei să 
renunţe la multe din concesiunile şi pretenţiunile sale 
în Manciuria; iar pe de altă parte șe asigură de 
aprovizionări de tot felul pentru cazul unui războiu. 

Rusia de şi promitea Japoniei să satisfacă multe 
din pretenţiunile ei, totuşi nu înceta ocupaţiunile şi 
precauţiunile ei în Manciuria. In 1902 ministru de. 
războiu Kuropatkin face un voiaj în Manciuria, se 
convinge singur de imposibilitatea „înlăturării unui 
războiu cu Japonia!) propune o serie de îmbună- 
tăţiri militare şi ia măsuri serioase pentru . reali- 
zarea lor. 

Poporul Japonez devine din ce în ce mai ațâţat con- 
tra ruşilor. 

Guvernul japonez, pentru a linişti poporul său în-. 
cepe alte tratative în 1903, liniştind pentru câtva 
timp spiritele prin oarecari concesii făcute de Rusia. 
Insă, către finele anului 1903 guvernul japonez, cu- 
noscând destul de bine armata rusă faţă de valoarea 

1) Raportul său către Impărat.
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şi organizarea armatei sale, reîncepe tratativele în aşa 

mod că trebuiă să ajungă la rezoluţia prin arme. 
Şi, în adevăr, la finele lui lanuarie 1904 începe 

războiul provocat în fapt de Japonia, dar în fond 
provocat în inima poporului japonez încă de mult 
timp, de către Rusia, 

Ruptura diplomatică şi declararea războiului. 

La 24 lanuarie (5 Febr.) ministrul Japoniei a fost 

rechemat de la Petersburg. In ajunul chemării luase 
parte la balul curţii. La 26 Ianuarie, când ministrul 

Japoniei părăsea Petersburgul, flota Japoniei sub Togo, 
plecase din portul Sasebo pentru a ataca escadra 
rusă de la Port Artur. 

In noaptea de 26—27 lanuarie (8-9 Febr.) contra- 
torpiloarele flotei japoneze, atacă, — fără declarare 
de războiu — flota rusă de la Port-Artur. 

La 28 Ianuarie, Rusia provocată de Japonia declară 
războiul. 

La 30 lanuarie, Japonia, face declararea oficială 

«le războiu.



CAPITOLUL II. 

Organizarea militară a adversarilor. 

1. Evoluția organizărei. , 

"Japonia. Prin revoluţiunile politice din 1868 —73 
Japonia trecu din stat feudal în monarhie absolută 
la început —, apoi, constituţională. 

Schemă A, pentru a se vedeă repedea 

transformare a armatei Japoneze 

  

  

  

    

  

«e 

ter Japonez în 1808 | VfiterJapanez în 1945 
          

Din Almanahul «Drapeaw. 

Paralel cu revoluţiu- 

nile politice s'a făcut 
şi evoluţia (câte odată 

tot prin revoluţie) e- 

conomică şi militară, 
graţie elementelor a- 
duse din Europa de 

cari s'au servit japo- 

nezii fără a se lăsă 

dominați. 

Pentru organizarea 
armatei, în 1868,!) Na- 

poleon al III-lea, după 
cererea guvernului ja- 

ponez, a trimis o misiune de ofiţeri şi grade inferi- 

1) General Hârjeu. Pregătirea arm. pentru războiu pag. 110 vol. |.



16 

oare, spre a da japonezilor primele noţiuni militare 
occidentale. Această misiune a lucrat numai până 
la 1868, când din cauza revoluţiunii, a părăsit Ja- 
ponia. 

In 1872, republica franceză a trimis altă misiune 
militară, care, a lucrat până la 1880. 

După 1880 au trimis germanii câteva misiuni, ast- 
fel că, în ultimul timp, japonezii se călăuzeau mai mult 
de principiile doctrinei militare germană. 

De la 1868, japonezii, graţie unui program urmărit 
cu continuare de către toţi conducătorii statului şi 
armatei,au putut în 1895, să aibă şi să conducă cu 
pricepere contra Chinei, 80 batalioane, 21 escadroane 

“şi 40 baterii. 
In 1896 prin decretul Mikadoului se hotărăşte în- 

doirea armatei de uscat şi mărirea celei de apă, sta- 
bilindu-se un alt program ce trebuia să fie realizat 
până în 1903. Acest program a. fost întocmai rea- 
lizat dela data hotărită : 

Parlamentul nu a stat niciodată la îndoială când a 
fost vorba de credite însemnate pentru realizarea a- 
cestui program și mărirea bugetului militar 1), iar po- 
porul nu a încetat de a avea încredere şi entusiasm 
pentru armata sa. | 

Rusia. Când Rusia devenise rivală cu Japonia . : : 
(1895), războiul Japonez cu China), nu era pregătită 
bine pentru războiu. Forţele ruseşti din extremul o- 
rient erau nesuficiente pentru o acţiune energică ; 

1) De la 189% la 1904 s'au votat 1 miliard 500 milioane pentru reali- 
zarea acestui program iar budgetul s'a ridicat de la 66 la 116 milioane.
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iar întărirea acestor forţe, cu cele de Europa, nece- 
sită mult timp din cauza lipsei de cale ferată. 

De aceea, odată cu organizarea militară a Rusiei 
în această parte, se grăbiă, şi terminarea liniei tran- 
siberane '). Dar Rusia avea politica îndreptată asupia . 
mai multor cestiuni deodată ca : cestiunea orientală, 
Finlanda, Afganistanul, Tibetul şi peste toate aceste, 
cestiunea menţinerii liniştii interioare care a împie- 
dicat mult pe Rusia în preparaţiunea din Manciuria. 

In ceace priveşte extremul orient s'a constituit în 
1903 vice-regatul Manciurean. Alexiew a fost numit 
comandant al forţelor de mare şi de uscat din extre- 
mul orient. | 

Incă înainte de această dată se hotărise un pro- ” 
gram special pentru organizarea şi mărirea. forţelor 
militare îu extremul orient, care însă nu eră com- 
plect realizat la deschiderea ostilităţilor, din cauza 
neprevederii,. din cauza incapacității, şefilor trimişi a- 
colo, dar, „mai ales, din cauza necinstii şi. a lipsei de 
conştiinţă în administraţie şi în împlinirea - datoriilor. 

2. Starea organizării militare la finele anului 1903. 

ler JAPONIA. 

Legea de recrutare. Legea din 1875 — care a su- 
ferit ulterior multe modificări — a admis serviciul'mi-- 
litar personal şi obligatoriu. 

Compunerea . armatei: şi durata serviciului, prin le- 
gea din 1896 s'a stabilit astfel: 
  

+ Î) Traseul acestei linib a se vedeă la crochiu general No. au lOTzc 

Maiorul I. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. IN CN NITALĂ 

UNIVERSITARĂ
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a) Armata permanentă (activă, Jobi-hei) 3 ani 
(20—93). - 

Rezerva armatei permanente (Yobi-hei) 4 ani 

(23—27). 

b) Armata da rezervă (de depozit Kobi-hei) 5 ani 
(27—32). 

€) Armata teritorială: 7 ani (32—40). 
In timpul războiului, s'au făcut oarecari modifi- 

cări în durata serviciului, pentru a constitui diviziile 
13, 14, 15, 16. 

"Rezerva armatei teritoriale : constituită din tinerii 

dela 17—40 ani, cari, din diferite cauze nu fac ser- 

viciul .activ. | | 

Parte din aceşti tineri — clasificați după anume: 

norme — până la 27 ani formează rezerva de recru- 
tare a armatei permanente ; iar după 27 ani trec în 
rezerva armatei teritoriale. Dela 40 ani înainte se 

formează milițiile şi gloatele. | 
Contigentul anual 500.000 tineri ; iar pentru ne- 

voile armatei încorpora 125.000 ceeace a permis o 
recrutare de oameni foarte. viguroşi. 

Cadrele. Ofițerii recrutaţi din : 

a) Tinerii intraţi prin concurs, la etatea de 13 ani, 

în şcoalele regionale de cadeți. După 3 ani (la 16 

ani) reuşiţi la şcoala centrală de cadeți, pentru 2 
„ani. La 19 ani trimişi la regimente pentru şeaşe 
luni „candidați de ofiteri“. De aci trimişi pentru 18 
luni la şcoala militară dela Tokyo, apoi retrimeşi la 

"corpuri ca „elevi ofițeri“, în fine, după şease luni 

votaţi de ofiţerii corpului, sunt numiţi sublocotenențţi. 

b) Tineri bacalaureaţi însumaţi „candidați de o-.
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fileri“:, direct în corpurile de trupă pentru un an, 
apoi, de aci, urmează aceiaşi cale ca cei de sus. 

c) Subofiţerii recomandaţi de corpurile de trupă şi 
votaţi de ofiţerii corpului, în urma unui examen special. 

Ofițerii de rezervă recrutaţi din bacalaureaţi, după 
un an de serviciu, însă la fiecare doi ani sunt adunaţi 
la o perioadă de instrucţie între 5—6 săptămâni. 

Sub-ofiţerii, proveniţi în parte din vechile şcoale 
de sub-ofiţeri ce existau pentru fiecare armă, altă 
parte preparaţi la corpuri şi avansați dacă se obligă 
a servi încă 4 ani. Recrutarea sub-ofiţerilor înlesnită 
mult, deoarece aproape. toţi soldaţii au cunoştinţă de 
carte. 

La mobilizare s'a simţit mult lipsa ofiţerilor şi au 
fost siliți a-i complecta avansând înnainte promoţiile. 
de şcoale, sau avansând sub-ofiţeri. 

Caracteristic în armata japoneză a fost tinereţea 
cadrelor, obţinută graţie unei largi avansări la alegere. 

Cea mai mare parte din generali nu aveau 50 de 
ni, de acea comandamentul s'a distins prin energie, 

deciziune şi interes pentru serviciu. 
Conducerea superioară a armatei. Şetul suprem 

al armatei este împăratul (Mikado). Autoritatea su- 
perioară este: «Consiliul Mareşalilor» compus din 
membrii aleşi de împărat; iar ministerul de războiu 
reprezintă numai autoritatea administrativă. 

Statul-major, compus din «Marele Stat-Major» şi 
«Statul major dela comandamente» !) este o instituţie 
independentă sub ordinele directe ale împăratului. 

:) Denumit: «Statul major dela trupe».
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Există inspectorate de arme, între cari şi «ÎIns- 

pectoratul general pentru. instrucţiunea în armată» 
pus ca şi statul-major sub ordinele directe ale. îm- 
păratului. 

Unitatea de vederi se stabileşte de un comitet 
compus din: Şeful Marelui Stat Major, Inspectorul 
învăţământului; Ministrul de războiu, Ministrul marinei 
cu şeful său de stat major. 

Organizarea teritorială. Comandamente. Dislo- 
cări. Teritoriul împărţit în 12 circumscripţii _terito- 
riale, corespunzând fiecare unei divizii active, orga- 

nizată cum vom vedeă mai jos. Fiecare circumscripție 

teritorială este împărţită în 4 districte. 
Circumscripţiile grupate în trei mari comanda- 

mente: teritoriale — zise «de apărare» !). 
„„ Fiecare din aceste circumscripţii cuprinde câte 4 
divizii *); divizia de gardă nerepartizată. Mai există 
încă un comandament teritorial în insula Formoza. 

Dislocarea trupelor strict regională şi permanentă. 
- Recrutarea de asemenea regională, afară de mici 
excepţii. 

Organizarea. unităților. Arătăm aci numai trupele 
de uscat; cele de apă se arată la capitolul VIII. 

În timp de pace. Armata Japoneză formată din 
13 divizii cu divizia de gardă, şi din corpul de p 

1 Mulţi au crezut că aceste circumscripţii, corespund ordinei de 
bătaie în caz de războiu, însă, s'au înşelat, Japonezii au ţinut mare secret 
în această privinţă, , 

__2) Circumscripţia Est (Tokio) 1. 2. 7. 8. 
». centrală (Oral) & „4. 9, 10, 
» Vest (Kokura) 5 6, li. 12.
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ocupaţiune dela Formoza!), batalionul dela Seul, şi 
miliția din insula Tsushima şi Yezo. 

Afară de aceste formaţiuni, mai există un număr 

oarecare de trupe independente, şi unităţi de 're- 
zervă pe cari le vom vedeă mai jos, la mobilizare. 

Mai dispunea încă de 2 brigade de cavalerie şi 
2 brigade independente de artilerie. 

Divizia cuprinde: 4 reg. infanterie a 3 batalioane, 
1 regiment artilerie a 6 baterii, 1 regiment cavalerie 

a 3 escadroane, ] batalion pioneri?) 1 batalion tren 
cu 3 companii. Infanteria formă 2 brigade a câte 
2 regimente pentru fiecare divizie. 

În timp de războiu. Armata japoneză formată din 
elementele arătate mai sus, la legea de recrutare, şi 

mobilizată, astfel : | 

a) Armata activă cu rezerva ei formând: 12 di- 

vizii active, 1 divizie de gardă, 2 brigade indepen- 
dente de cavalerie (2 reg. a 4 escadroane) 2 brigade 

independente de artilerie (3 reg." a 6 baterii) 19 

batalioane de artilerie de fortăreață, l batalion de 
drum, de fier (la mobilizare Japonia a format şi 

reg. de obuziere şi câteva baterii de mitraliere). 

Diviziile?) pe lângă unităţile arătate mai sus 
coprind: | detaşament sanitar, 7 coloane muniţie 

(4 infanterie şi 3 artilerie) 4 coloane de subsistenţă, 
1 depozit de remontă, 6 spitale de companie, | 
segție de telegrafie. 

3) 12 Batalioane infanterie. 3 Esc. 3 Baterii. 3 Comp. pioneri. 

2) 3 companii; 1 Pontonieri, 2 Săpători: - 

3) În total, -aproximativ 22.000 soldaţi, 2.600 suboliţeri, 600 ofiţeri, 
5.500 cai.
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Companiile 217 puşti; escadronul 120 săbii; ba- 
teria 6 piese. 
„În total această armată va mobiliză 240.000 oa- 

meni, 70.000 cai, 650 guri de foc. 
După cele mai multe scrieri pare să; fi fost: urmă- 
toarele creşteri de efective în timpul anului 1904: 

Aprilie (Arm. 1.) = 60.000 oameni 126 piese 

Maiu (Arm.-I şi 1.) = 161.000 pd oa 

lunie (Arm. |. IL. 1.) 181.000 >» 486 » 
lulie (Arm. |. 1. HI, IV.) — 221.000 » "510 >» 
Augus: (Arna. |. 1. Il. 1V.)=— 322.000  » 680 » 
Decembrie (Arm. |. Il. IL. 1V.)=— 262.000 >» 800 » 

b) Armata de rezervă, grupată în brigade mixte 
dela 6—8 batalioane, 1 escadron, 1—2 baterii, | 
companie pionieri, | companie tren şi diferite ser- 
vicii. Pare să fi fost pe câmpul de luptă 13 brigade 
şi 1 divizie de rezervă lucrând uneori independent, 
alte ori pe lângă diviziile active. Tot din trupele de 
rezervă s'a complectat efectivele celor patru divizii 

„create pe timpul războiului (13, 14, 15 şi 16). 
c) Armata teritorială cu rezerva. ei, grupată tot 

în brigade mixte şi afectate pieţelor, coastelor, eta- 
pelor, etc., în total 130.000 oameni. 

Afară de acestea se vor mai mobiliză milițiile lo- 
cale dela Yezo şi Tsushima. 
“Vom vedeă că Japonia, în cursul războiului, graţie 

măsurilor bune şi practice, a putut scoate efective 
mai mari decât cele prevăzute aci, pentru a alimentă 
armatele de operaţie fără a micşoră valoarea lor 
militară. 

Armament. Intanteria şi cavaleria armatei active 
au respectiv puşca'sau carabina Meidşi (Midşi) de 

*
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6,5, cu repetiţie de 5 cartuşe (V. /.==726. Greutate 
cu baioneta la infanterie 4.085). | 

Armata de rezervă şi o parte din cea teritorială, 

puşca Monrata de 8”/,, cealaltă parte din armata 
teritorială, aceiaşi puşcă însă de Il”/„. 

Infanteria a avut şi bombe de mână. Fiecare soldat 

purtă cu el 120 cartuşe. 
Sabia cavaleriei, model Arisaka. Regimentul gardei 

cu lance. Artileria de câmp sau munte tunuri cu tragere 
accelerată 75 (1898 Arisaka), deci nu aveău cartuşul 

unitar. Artileria armatei de depozit şi teritorială, tunul 
Krupp 87; pentru munte tunul de bronz Uchatius. 

Ca proectile aveă: 'şrapnelul şi obuzul brizant. 
Obuzierele de 15 şi 12. 

- Mitralierele: Gatling şi Maxim. 

Unelte. Compania 107 unelte portative: In timpul 
războiului s'a mărit numărul, astfel că aproape fie- 

care soldat aveă o uneltă. 
Batalionul aveă” şi la trenul de luptă 72 unelte 

diferite, purtate pe doi cai. 

  

RUSIA. 

Legea de recrutare. Legea din 1874 modificată 
în câteva rânduri a admis serviciul personal 'obliga- . 

toriu?), cu obligaţiuni speciale pentru cazaci şi fără 
aplicaţiune în Turkestan, Astrahan, “Ural, Caucazia, 

Siberia. | 

. A se observă că unele tratate şi reviste arată că ar îi avut puşca 

<Arisaka», 

2) Pentru răspândirea şi încurajarea culturei legea a făcut foarte mari 

reduceri de serviciu. -
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Compunerea armatei şi durata serviciului s'a sta- 
bilit astfel: | | 

a) Armata permanentă (l-a linie).5 ani (22—297). 
Rezerva (Zapas) din care se complectează cea per- 

manentă şi se formează unităţi nouă: 15 ani (27—39). 
b) Miliția (Opolşenie), armata de a II-a şi a IIl-a 

linie, 4 ani (39—43) 1). 
„Afară de aceste elemente ce compun armata re- 
gulată mai sunt unele elemente, recrutate cu obli- 
gațiuni speciale, ce constituesc armata neregulată a 
Rusiei. | 

Cadrele. Recrutarea ofiţerilor, din grade inferioare 
trecând prin şcoala de Junkeri (2 ani), din civili şi din 
gimnaziile militare trecând prin şcoalele de războiu 
pe arme (2 ani) şi din fii înalţiloi demnitari nobili 
şi ofițeri trecând prin corpul pagilor (7 ani). 

Ofițerii de rezervă:. proveniţi din ofiţeri activi, 
voluntari, condiţionaţii şi subofiţeri reangajaţi. 

Subofiţerii: proveniţi sau prin recrutarea ordinară 
apoi reangajaţi, sau din soldaţi, caporali şi chiar 
civili cari fac trei ani o şcoală de subofiţeri, com- 
plectează termenul de serviciu şi apoi sunt reangajați. 
“Conducerea Superioară a armatei. Şetul suprem 

al armatei este Țarul. 
” Autoritatea militară superioară este ministrul de- 

războiu, responsabil de faptele sale numai către Țar. 
Ministrul de războiu, centralizează în mâinele sale 

  

1) Sunt diferite categorii de tineri cari trec mai de vreme în miliții, 
unii chiar dela început însă toţi servesc aci până la 40 ani. 

Din miliții se formează a JI şi III linie, iar cu unele categorii din ei 
se formează elemente pentru complectarea liniei l-a.
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comandamentul şi administraţia. Statul major rusesc 
constitue un organ care face parte integrantă din: 
ministerul de războiu. 

Există o casă militară a împăratului şi un consiliu 
superior de războiu, însă numai cu vot consultativ. 

Conducerea superioară militară în extremul orient 
se face de vice-rege (Alexiew) ajutat de Statul ma- 
jor al vice-regatului. având şi alt stat major al cir- 
cumscripţiei Kuangtung. Defectul organizaţiunii din 
Rusia europeană, este mai pronunţat aci. 

Cine va urmări comunicările oficiale ruseşti şi di-. 
feritele scrieri relative asupra cauzelor înfrângerii în 
acest răsboiu, va vedeă uşor că nici de astă dată, 
oficialii nu înţeleg — sau nu vor să înţeleagă — că 
geneza cauzei de întrângere, stă în reaua organizare 
a comandamentului superior. 

La rândul lui acest comandament este rău orga- 
nizat, din cauza relei organizări sociale, de care pro- 
fită personal, — fără a produce ceva patriotic -— o 
ceată de pedanţi şi de imorali: camarila, ariviştii- 

Ar fi bine să se cerceteze de nu cumva ne găsim 
şi noi în asemenea stare. De altfel în ţările unde 
mai sunt patrioţi şi unde se lucrează obiectiv se 
pune mult interes pentru stârpirea acestui. fel de 
boală socială !). 

Organizarea teritorială. Comandamente. Dislocări. 
Rusia de, Europa, împărţită în 12 circumscripţii mi- 
litare în cari se află repartizate cele 23 corpuri de 

1) Vezi legătura cu capitolul III: preparaţiunea morală.



26 

armată de Europa. Circumscripțiile împărţite în mai 
multe districte. 

In capul fiecărei citcunseripții, un comandant al 
trupelor aflate în circumscripție, având organe . de- 
osebite pentru cestiunile trupelor active şi pentru 
cestiunile teritoriale. . 

Recrutarea regională, însă, din cauza variaţiunei 
naționalităților, repartizarea făcută în mod larg, astfel 
că fiecare district alimentează cu recruţii mai multe 
divizii. | 

In extremul orient două circumscripţii teritoriale : 
a) Circumscripţia «Amur» cu reşedinţa la Kabarovsk, 
b) Circumscripţia Kuangtung cu reşedinţa la Port- 
“Arthur. 

Ambele circumscripţii constituiau Vice-regatul lui 
Alexiew. cum arătarăm mai sus. - 

Până în 1898 unităţile tactice cele mai mari de- 
aci erau brigadele de infanterie şi artilerie, recru- 
tându-se din anume subîmpărţiri ale circumscripţiilor 
de mai sus şi organizate cum vom vedeă mai jos. 

După 1898 s'a întrodus organizaţia de corp de. 
armată (corpul I-şi II Siberian). Cu toate acestea 
unele din trupe erau subordonate tot guvernorilor 
de provincii sau comandanților de circumscripţii, 
așa că nu eră o trăsătură distinctă între circumscripţii 
şi între corpurile de armată. 

Organizarea unităţilor. Arătăm numai trupele de 
uscat ; cele de apă a se vedeă în capitolul VII. 

În timp de pace. Armata întregului imperiu ru-
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sesc formată. din: 25 de corpuri de Europa, 2 de 

“Caucaz, 2 de Turkestan, 2 de Siberia, 2 corpuri 

de Cavalerie, şi câteva unităţi independente. 

In cursul răsboiului s'au format 4 corpuri de Si- 
beria, cu elemente de reservă şi trupe de Europa. 
“Lăsăm la oparte trupele de Europa, de Caucaz 

şi de Turkestan şi studiem numai organizarea tru- 
pelor în extremul orient. 
“La începutul anului 1904 găsim în extremul 

orient : 

a) Nouă brigade de vânători de Siberia, în ma- 
joritate de două batalioane, fiecare regiment. - Bri- 
gadele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 9 trebuiă să aibă câte 4 

baterii cu tragere repede (constituite în brigade de 4 
baterii) iar brigadele 7 şi 8 câte 3 baterii; 

b) O brigadă de rezervă de infanterie de Siberia 

organizată pe '2 regimente a câte 2 batalioane ; 

c) Două Brigade de infanterie de Europa trimise 

în extremul orient din lulie 1903; a 
d) Trei brigăde de cavalerie, 2'/, batalioane de 

geniu, 14 companii de artilerie de fortăreață, 1 es- 
cadron de tren cu oarecare servicii ; 

€) Trupe pentru paza căilor ferate, organizate în 
„patru brigade având în total 48 sotnii, 32 companii . 

şi 8 baterii (30.000 oameni aproximativ), 

Au existat detaşamente de eclerori călări la unele 
regimente de infanterie. In timpul războiului s'au 

organizat aceste detaşamente mai la toate regimen- 
tele de infanterie. 

Trupele de mai sus, afară de cele independente
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aparțineau corpurilor | şi 2 Siberiene cari se for- 
mase după, 1898. 

In timp de războiu. Unităţile armatei ruseşti a- 
fiate în extremul orient, completau piciorul de răs- 
boiu cu elementele arătate la legea de recrutare. 

Aceste elemente erau răspândite în Manciuria pe 
o întindere de peste 2.400 km. ceea ce a întârziat 
mult mobilizarea. 

La trupele mobilizate de aci se vor adăogă, în 
cursul răsboiului, alte trupe din Rusia europeană, 
sau formate de aci, constituindu-se astfel o armată 
de prima linie. 

Regimentele de infanterie, la mobilizare, vor formă 
şi al treilea batalion, brigadele se vor transformă în 
divizii. Se vor formă trupele de depozit, milițiile din 

“insula Sakalin, trupele de rezervă, trupele de ocu- 
paţiune, etc. 

Se vor constitui corpurile de armată III şi IV. 
Corpurile de armată, pe lângă infanterie vor avea : 

] batalion săpători (3 comp. săpători, 1 telegr.) şi 
diverse servicii ; artilerie de corp nu aveau. 

Companiile : 950 oameni, escadroanele : 150, ba- 
teriile de câmp şi de munte : 8 piese, călărețele 6. 
„In total, la mobilizarea complectă în Manciuria, se 

comptă aproximativ pe 210.000 oameni pentru cele 
4 corpuri de armată, pentru trupele de garnizoană. 
pentru trupele de pază a căilor ferate, etc. 

Cu toate acestea, la începutul ostilităţilor, nu au 
putut avea decât 70.000—90.000 oameni. 

In cursul anului 1911, prin noui creări şi prin
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trupe sosite din Rusia, efectivul a crescut cum se 

vede în tabloul de aci reprodus după Colonel E. 
Bujac !). 
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i "oz0lf După mobili- > Maiu . .| 140| 75| 49  1151.250/ După mobili 
(sau : 

| 382 piese) [ea corp.IV si - 
. | = erian şi 1 di- , Iunie . .| 178| 116 . 61  [190.5505 vis do iazaci 

| (sau de Siberia 
, | 474 piese) ! Cu div. de ca- | . 

- | _ | zaci de Orem- 

» “julie „ .1 221| 183: 85 248.450) burg, div. din 
(san "A corp. X şi XII 

: 662 piese) ! - de Yuropa 

! . ! | i Cual V-lea c.3 : 

PIE August . 25| 183! 107 1289450 eiboriea ze] 
| (sau |obuziere 
1880 piese) » | Cuc. Idee: 

»- Octombr. | 317| 183; 131 1344.50 zopa cual VI 
(sau. | corp siberian 

j  ooiee)|  ||Os dir cnzae 
» Decembre ! 381| 207! 165: [412.000 61 div. de rez. 

(s i cu corp VIII 
i | surop. şi 1 reg. 

Ba piesp) obuziere. _* 

|       
Armament. Infanteria şi parte din cavalerie -aveă 

puşca Mosin (1891) 7 ==: 62, zisă de 3 linii V 7. 
=610". Greitate cu baioneta 4.300). 

Imitând pe Japonezi, trăgătorii siberieni au făcut 
uz şi de bombele de mână. | 

Artileria în plină transformare, căci materialul co- 

mandat în 1991 cu tragere repede (calibru 76.2) nu. 

1) Op citat.
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sosise înainte de începerea ostilităţilor decât la o 
parte din trupe. Câteva grupe de artilerie s'au servit 
de materialul vechiu. Acest material coprindeă, 

-pentru artileria de câmp: un tun greu de 10,5, şi 
- un alt tun uşor 86,9; pentru artileria călăreaţă : tun 
de 86,9; pentru munte: tun de 63,5. Mai aveau 
moitierul. de câmp de 15. 

„Mitralierele de cari au făcut largă întrebuințare, 
“erau de o construcţie specială. 

Unelte, accesorii. Companiile aveau 100 unelte, 
din care 80 'lopeţi; mai aveau încă 31 unelte la 
trăsurile regimentare. 

Escadroanele aveau : 20 lopeţi şi 20 topoare pur- 
tate de călăreţi. 

Nu aveau aerostate, telegrafie fără fir şi nici te- 
lefoane.



CAPITOLUL II. 

Preparaţiunea politică şi morală a adversarilor. 

l. Preparaţiunea politică. Nu a lucrat nimeni în 
Rusia ca să facă războiul din extremul orient 
popular, de aceea poporul nu înţelegea pentru ce se 
fac şi se cer atâtea sacrificii. Pe terenul diplomatic 
s'a lucrat mai activ, astfel că Rusia a avut destulă 
libertate de acţiune, graţie alianţei cu Franţa şi rela- 
țiunilor amicale cu Germania şi cu 'mai toate sta- 
tele slave. 

In Japonia, războiul acesta a fost destul de popu- 
lar, graţie politicii şi abilității cu care conducătorii 
japonezi au ştiut să nutrească în inima poporului 
lor, ura contra Rusiei. Fiecare japonez ştiă că des- 
voltarea economică a ţării lor nu se va putea face 
fără întinderea teritoriului, şi că Rusia este duşma- 
nul care pune piedici acestei întinderi de. teritoriu, 
Idealul sacru înaintea căruia dispărea orice interese 
personale eră : mărirea şi prosperitatea patriei. 

Pe terenul diplomatic s'a luciat de asemenea cu 
abilitate ştiind să-şi asigure 'din' vreme alianţa An- 

„gliei, simpatia Americei şi neutralitatea Chinei.
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2. Preparațiunea morală şi instrucțiunea. La ja- 
ponezi, educaţia moralo-socială, e strâns legată de 
educaţia morală religioasă. 

Idealurile morale şi naţionale merg alături şi sunt 
deopotrivă înțelese şi răspândite în şcoale şi în ce- 
lelalte instituţii. | 

Din şcoalele primare japonezii învaţă că ţara lor e 
superioară tuturor ţărilor lumei, şi că istoria lor na- 
țională este modelul moralei din toate timpurile. 
Apoi cărţile, jurnalele, teatrele, viaţa publică, etc., 

au lucrat pentru desvoltarea sentimentului naţional 
alături de ideia superioară a divinităţei. 

Puterile sufleteşti şi fizice ale poporului japonez 
sunt educate armonic de către toate instituţiile cul- 
turale şi în special de armată, în toate ocaziunile 

pentru a li se impune ultimile două idealuri: Patria 
şi Religia. 

Societatea şi armata au introdus în instrucţiunea 

şi educaţiunea lor cunoştinţele şi metodele ştiinţelor 
moderne, însă, le-au introdus şi aplicat astfel că prin 

ele au întărit mai mult idealurile poporului fără a 
pune în conflict raţiunea cu sufletul, sau ştiinţa cu 
credinţa. 

Din simplitatea idealurilor ce au urmărit ei a eşit 

în mod natural acea disciplină socială şi militară şi 
acea armonie de eforturi care s'a desfăşurat de gu- 
vern, popor şi armată în cursul acestui războiu des- 
pre care — cu drept cuvânt — s'a scris atât de mult şi 
cu atâta cult. - 

Caracteristica educaţiunii lor morale şi sociale pare 

a fi următoarea: faptele mari se fac în numele mo-
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ralei şi Japoniei; iar despre persoanele cari au re- 
alizat aceste fapte auzim foarte puțin vorbindu-se, 
sau chiar de loc. | 

(Spun bătrânii că într'o vreme aşa eră şi la noi). 
In ceeace priveşte instrucţia şi pregătirea în ge- 

neral, armata japoneză caracterizată prin o disciplină 
severă şi bine regulată, o conştiinţă puternică pentru 
împlinirea datoriilor şi o puternică cunoaştere a în- 
datoriilor militare ale fie cărui grad, un patriotism 
conştient şi o instrucţie primară aproape la toţi sol- 
daţii. Soldatul japonez este despreţuitor de viaţă, 
când de viaţa lui atârnă mărirea şi fericirea patriei. 
«Benzai» superbul consimțământ pentru sacrificiu 
răsună în inimile tuturor. 

Siguranţa doctrinei tactice, bazată la japonezi pe 
încrederea absolută a inferiorilor în aptitudinele şe- 
flor, pe camaraderia de luptă, pe priceperea şi des- 
toinicia militară, obţinută cu muncă prin pregătirea 
din timp de pace. Aa 

Cu privire. la preparaţiunea morală a Rusiei repro- 
ducem ceeace spun ei însă-şi 1). 

«In Rusia noastră semi-civilizată, catedrele, litera- 
«tura şi presa strigă că naționalismul este o con- 
«cepţie demodată, că patriotismul nu este demn de 
«intelectualismul modern...., că războiul este un rest 
«de barbarie şi armata principalul obstacol al pro- 
«gresului». | 

  

1) Vezi Confârences sur la guerre Russo-Japonaise. Librairie Lavauzelle. . 

Maiorul! [. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. 3
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«.....Consecinţele logice ale ideilor antisociale sunt 

«negaţiunea complectă a spiritului războinic, sunt 

«ura contra serviciului militar; privit ca o ocupaţie 

«stupidă şi nefolositoare şi astfel lucrurile s'au în- 

«tins până acolo că aceste idei au pătruns până în 

_«mijlocul cadrelor armatei... 
«...:.Din cele ce preced ezită clar, că starea su- 

«fletului societăţii a distrus la trupă dragostea de ar- 

" «mată şi la ofițeri dorința de a se instrui, de a se 

«ocupă serios, şi de. a se sacrifică pentru binele 

«public». 
«lată în ce a constât veritabila slăbiciune a Ru- 

«siei faţă de forţa morală a Japoniei». 

La aceste constatări adăogăm următoarele zise : 

de Meunier: 

«Comandamentul rus putea profită de bravura 

«pasivă şi tenacitatea soldatului rus, calităţile lui 

«esenţiale, —dar acest comandament prezentă el în- 

«suşi defecte de organizare şi mai presus de aceste 

«defecte, aspiraţiunile persoanelor au făcut să nască 

«dela început incidente supărătoare». 

“Cu alte cuvinte, la ruşi, interesul persoanelor eră 

mai presus de al patriei, şi fatal acest fenomen tre- 

buiă să se ivească şi în armată. 
De aceea credem a nu greşi afirmând că: 

Fanatismul religios al poporului rus, valoarea primă 
de războiu a soldatului rus şi sacrificiile băneşti 

făcute de Rusia, ar fi fost de ajuns ca să se obţie o 
preparaţie solidă din timp de pace şi o victorie si- 

gură în timp de războiu, dacă însă preparaţiunea
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războiului şi conducerea militară a armatei sar fi: 
socotit mai presus de interesul persoanelor 1). | 

In ceeace priveşte instrucţia şi pregătirea în ge- 
neral, armata rusă caracterizată prin lipsă de iniţia. . 
tiva individuală la subalterni şi la şefi, prin lipsa de 
cunoştinţe ia ofiţerii de stat major, şi la comandanţi, 
prin un obiceiul şefilor de a se ocupă de amă- 
nunte ce nu-i priveau și a-şi neglijă îndatoririle lor, 
prin o putere de suferinţă şi de resemnare a solda- 
tului rus, rău întrebuințat de şeful lor, prin o igno- 
rare coniplectă a metodelor noui de luptă. Ruşii au 
fost superiori japonezilor în ceeace priveşte mate- 
ria primă de războiu dar. inferiori în ceeace priveşte 
pregătirea profesională pentru a putea trage profit 
din acel material. 

-1) Nu trebuie să se supere nimeni nici să ne socotească cineva lipsiţi 
de patriotism, dacă spunem aci un adevăr care ne priveşte: Şi la noi 
interesele persoanelor sunt mai presus decât ale naţiunei. — Sunt nea- 
părat şi curente sănătoase, cari se zăresc slab faţă de întunerecul egoismului 
strimi. D. Costinescu, la 9 Martie, 1908, vorbind de chestiunea ţărănească 
zicea: suntem cu toții vinovaţi, avem cu toții răspunderea, pătura 
suprapusă a fost captivată de interese personale şi a uitat cu totul 

"nevoile populațiunei. rurale. 
Acest simptom constatat de D. Costinescu numâi în ceeace priveşte ra- 

portul dintre pătura suprapusă şi pătura de jos, este încă mai pronunţat 
între relaţiunile dintre instituţii, dintre membrii aceleaşi instituţii, dintre 
bătrâni şi tineri, dintre tineri şi bătrâni. 

Starea aceasta de lucruri, iată cum este caracterizată de D. Carageale: 
-Dela spuma oligarhiei până la drojdia clientelei, toți roese şi for- 

fotesc.... şopiesc, discută şi perorează şi isbucnesc şi pun lara la 
cale, —gândind la .. persoane; exaltând sau calomniind... persoane. 
Persoane şi iar persoane ! Fireşte, sistema trebue să fie consecventă. 
4ci lumea e a persoanelor.. nu persoanele. sunt ale buni... Aci este 
o patrie pentru patrioți nu patrioți... pentru o patrie... (Vezi 1907 
Din primăvară până în toamnă)... Tot D-l Carageale zice : Fireşte, spu- 
neam acestea cu rezerva multor excepţiuni onorabile, însă nămoliţi în 
nenorocita. noastră sistemă politică şi socială.



CAPITOLUL IV. 

Preliminările războiului. 

1. Consideraţiuni strategice asupra teatrului de 
-- operațiuni 1), 

Teatrul de operaţiuni pe uscat este strâns legat de 
cel de apă şi coprinde; Corea, Liaotung, Manciuria 
regiunea Ussuriisk, Sakalinul, Marea Japoniei şi Ma- 
rea Galbenă. 

a) Coreea: o peninsulă muntoasă despărțită de 
Manciuria prin Yalu şi Tumen. Prin situaţiunea ei, 
constitue o bază escelentă pentru operaţiunile contra 

„ Manciuriei având puncte avantagioase de debarcare 
la: Fuzan-Mazampo, Tşemulpo, Tsinampo şi gura 
fluviului Yalu. Stăpânirea şi menţinerea Coreei se 
impune, fiind regiunea cea mai favorabilă, pentru 
operaţiunile preliminare ale japonezilor către extremul 
orient. 

y - . 

„_b) Liaotung: câştigă importanță pe de o parte 
prin situaţiunea geografică în flancul drumurilor din 

-.. 1) Descrierea geografică a teatrului de operaţiuni a se citi la anexa A. 
A se consultă planşa generală No. 1 şi No. 2.
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Manciuria către China şi din Coreea către Manciuria ; . 
pe de altă parte, prin topografia sa. Porturile sale: 
Artur, Dalny şi Talienvan sunt bune puncte de de- 
barcare şi aprovizionare. 

c) Manciuria, acoperind prin situaţia sa Coreea 
şi Liaotung şi servind ca un bazin de concentrare 
al drumurilor din China către Nord, din Rusia către 
extremul orient, şi din Pacific către Europa, eră na- . 
tural să fie ţinta strategică a ambilor adversari. A 
ceastă regiune se împarte topograficeşte în două 
părți: 1) Partea de Vest: şeasă, bogată, localităţi 
numeroase, şi mai mult sau mai puţin cu bune co- 
municaţiuni., 2) Partea de Est: muntoasă, săracă şi 
lipsită de comunicaţiuni. Aceste două părţi sunt des- 
părţite prin drumul Mandarin. 

Centrele populate mai importante sunt: Inkeu ca 
bază de operaţie; Lioyang şi Karbin ca noduri de 
comunicaţiuni; Mukden, Kirin, Țiţicar, ca centre ad- 
iiinistrative. | 

d) Regiunea Ussuriisk. Săracă în resurse și CO- 
municaţiuni. Are importanţă, că pe aci trec comu- 
nicaţiile la Wladiwostok şi Nicolaewsk. Căzând Ni- 
colaewsk s'ar deschide. japonezilor intrarea în Amur 
şi de aci prin Sungarii, pot cădea în spatele arma- 
telor ruseşti din Manciuria. 

e) Sakalinul. O insulă sălbatică şi săracă, se zice 
însă că are avuţii miniere. Pentru japonezi prezintă 
importanţă mai mult prin aceea că în apele din
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prejur sunt bogate pescării cu care se hrănesc o 
bună parte din locuitorii de Nord ai. Japoniei. 

f) Marea Japoniei şi Marea Galbenă. : Japonezii 
nu pot concepe ideia de lupte în continentul asiatic 

fără a se gândi mai întâi la dominaţiunea acestor 
două mări. -De aci se explică cum întrun timp re- 
lativ scurt, au făcut sacrificii pentru organizarea unei 

flote puternice, singurul mijloc de a stăpâni mările. 

2. Planuri de Campanie. 

Japonia, Planul de campanie pare a fi repetarea 
celui din- 1894 *) contra Chinei, cu modificările im- 

puse de situaţie şi anume: | 

1. Dobândirea situaţiunei pe mare pentru a se 

asigură comunicațiile între Japonia şi teatrul opera- 
țiunilor de uscat, deci: distrugerea sau paralizarea 

flotei ruse. 
2. Ocuparea Coreei, asigurând linia de operaţie, 

şi crearea unei baze intermediare. Ocuparea portului 

Fuzan şi Mazampo, pentru a închide strâmtoarea 

Coreei. Ocuparea portului Genzan, Tşemulpo, Tşi- 

nampo şi Gura Yalului pentru asigurarea de baze 
intermediare şi scurtarea liniei de operaţie. 

3. Trecerea peste Yalu şi ocuparea localităţei Fen- 

ghoanşeng pentru acoperirea Coreei. şi a operaţiu- 

nilon contra portului Artur. - 

4. Operațiunile în Liaotung ori unde se va găsi 
armata rusă. 

1) Vezi anexa A b.
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___9. Operaţiuni în peninsula Kuangtung şi ocuparea 
Portului Artur. - 

Pentru realizarea acestui proiect, Japonezii hotă- 
răsc formarea a patru armate: 

Armata I, pentru ocuparea Coreei şi trecerea din- 
colo de Yalu ; 

Armata II şi IV pentru operaţiunile în Liaotung 
către Liaoyang şi Nord. 

Armata III, pentru operaţiunile în peninsula Kuan- 
tung şi contra Portului-Arthur. 

Diviziunile 7 şi 8, vor rămânea provizoriu în Ja- . 
ponia ; 

Diviziile cari constituesc armatele vor fi însoţite de 
câte o brigadă de rezervă. 

Brigadele independente de cavalerie şi artilerie se 
vor repartiză armatelor Il şi IV. 

Rusia, Situaţiunea strategică a Ruşilor — depăr- 
taţi de teatru de operaţie de cinci ori mai mult de 
cât Japonezii — şi alte cauze de ordin organic, au 
obligat pe aceştia a admite defensiva strategică până 

la echilibrarea forţelor. (In realitate Kuropatkin a în- 
trebuinţat retragerea strategică). 

Mijlocul pentru câştigarea de timp până la echili- 
brarea forţelor eră: a) Să amenințe comunicațiile ja- 

ponezilor pe mare, b) Să ţie cu orice preţ portu 
Vladiwostok şi Portul-Arthur. c) Să întârzie ofensiv 

Japonezilor prin lupte de uzură. 

In vederea formei de luptă adoptată, în vederea in- 

teresului pplitic urmat de ruşi, şi faţă de mijloacele dis- 

ponibile, se hotărăşte formarea a trei grupe de forţe:



40 
A 

1. Grupa de Kuantung ; 
2. Grupa de Ussuriisk în scop de a se asigură ]i- 

nia de comunicaţie dinspre flancul stâng. 
3. Grupa de centru (forţele principale) la Liaoyang 

cu detaşamente trimise înainte către Yalu Daşişao. 

3. Mobilizarea. 

Propriu zis nu s'a executat în ordine normală ci 
sa făcut la ambii adversari treptat, continuând încă. 
mult timp după începerea primelor operaţiuni, din 

„Cauza situaţiunii excepţionale în care s'au găsit ad- 
versarii. 

Japonia. Mobilizarea s'a făcut treptat pentru fie- 
care armată începând cu armata l-a la 24 Ianuarie 

(6 Febr.,) şi terminând cu armata IV în Martie). 
In mod larg trupele s'au mobilizat în 8 zile, ser- 

viciile în 10 zile executându-se toate prescrierile, or-: 
dinele şi transporturile de mobilizare fără nici O greu- 
tate sau complicaţiune. 

Este de observat că Japonia a executat mobiliza- 
rea treptat pentrucă nu aveă nevoie să o execute 
deodață, de oarece cunoşteă bine că Rusia nu va 
puteă concentră înaintea sa forţe superioare în Man- 
ciuria. In cursul războiului a mai creat diviziile 13, 
14, 15 şi 16 precum şi diverse unităţi de rezervă. 

  

1) Diviziile 2, 12 şi Garda în primele zile Februarie. 
» 15, 9, 10 şi 11 în ultimele zile Februarie. * 
> l, 3şidcul Brig. de Cav., şi 1 de Ari, independente în primele zile Martie. i 

Divizia 6 în Aprilie, divizia 8 în Mai iar div. 7 în Junie. 
A doua brigadă de Cavalerie în August.
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„Rusia. Pe deoparte, din cauză mijloacelor limitate | 
de transport şi de altă parte din cauză că nu cu- : 
noşteă complect forța şi capacitatea armatelor japo- 
neze, a executat. mobilizarea treptat. Ia 

Am puteă zice, că în întreaga Rusie, mobilizarea a 
început și s'a terminat odată cu războiul, însă, li- 
mitând chestiunea numai asupra primului proiect de . 
operaţie în Manciuria, mobilizarea a început la 25 
Ianuarie (7 Februarie) şi s'a terminat la lunie. 

In general, infanteria s'a mobilizat între 19—41 
„zile: regimentele siberiene de cazaci între 8--24 zile; 
divizioanele _siberiene de artilerie între 18—51 zile. 
Zilele şi transporturile de mobilizare, pentru „fiecare 
unitate erau hotărite dinainte şi s'au executat în- 
tocmai. a 

Odată cu mobilizarea trupelor. din Manciuria s'au 
luat următoarele dispoziţiuni : 

1. Transformarea brigăzilor de tiraliori de Siberia | 
în' divizii, mărindu-se batalioanele dela 2 la 3 pentru 
fiecare regiment. Aceste divizii purtău numerile bri- 
gadelor şi aveau pe lângă artilerie (parte din ele 4 
baterii cu tragere repede), trupele tehnice, şi spitale 
mobile de campanie. 

2. Formarea corpului 3 Siberian. 
3. Formarea Statului. Major Manciurian. 
4. Mobilizarea diviziei de cazaci de Oremburg, a 

brigadei de cavalerie de Caucaz, a brigadei de ca- 
zaci de Ural. 

| 
9. Se prepară formarea şi mobilizarea corpului IV 

de Siberia din brigadele de rezervă de Irkutsk şi cea 
de Omsk.
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6. Se prepară mobilizarea diviziilor de rezervă de 

Siberia (1—3). | 

In Rusia, mobilizarea a început la 25 lanuarie (7 

Febr.,) şi s'a efectuat pe zone (districte) iar nu pe 

clase. Chemarea pe zone sa făcut la diferite date. 

Mobilizarea din Rusia s'a făcut pentru a trimite noui 

„corpuri de armată în Siberia pentru a complecta 

efectivele corpului 5 şi 6 de Siberia (mai târziu şi 

corp. 7) ce trebuia mobilizat în timpul campaniei 

(în fine), pentru a înlocui trupele plecate. Cercu- 

rile mobilizate se alegeau astfel ca să complecteze 

trupele ce trimiteau în Manciuria, şi, în acelaş timp, 

să poată face faţă eventualităţilor ce s'ar fi ivit pe 

Vistula. 

Odată cu mobilizarea se numeşte comandant al 

trupelor din extremul Orient, vice amiralul Alexiew, 

iar ca comandant provizoriu al armatei din Manciu- 

ria, generalul Linievici. | 

La 20 Februarie s'a numit Kuropatkin comandant 

al acestei armate în locul lui Linievici, sosind în. 

Manciuna la 16 Martie. ă 

5. Concentrarea şi desfăşurarea strategică. 

Aceste operaţiuni, ca şi mobilizarea, nu s'au exe- 
cutat în ordine normală, din aceleaşi cauze. De aceea, 
propriu zis, nu a fost o concentrare şi apoi o des- 
făşurare strategică, ci, a fost o succesiune de con- 
centrări şi desfăşurări strategice ale diferitelor armate 

adversare, dela deschiderea ostilităţilor până la în- 
trunirea la Sud de Lioyang, când, cum vom vedea.
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mai jos, massele principale ale adversarilor s'au gă- 
sit faţă în faţă. 

6. Efectivele şi compunerea armatelor adverse la 

începutul operațiunilor. 

JAPONIA. 

Forţele japoneze s'au împărţit în patru armate : 

Armata 1 (Kuroki) Diviziile 2, 12 şi garda ) 

Armata |! (Oku) Diviziile 1, 3 şi 4 

„Armata II! (Noghi) Diviziile 9 şi 11 în- 
tărite mai târziu cu Div.7. 1 

Armata IV. (Nodzu) Diviziile 3, 6 şi 10 

(După Bătălia dela Şa-ho a venit şi 

Divizia $). 

Fiecare divizie a fost urmată 

de o brigadă de rezervă. 
In cursul operaţiunilor, parte 

din divizii trec dela o armată 

la altal). 

[
p
a
n
 

Armatele I, II, IV s'au destinat pentru ţinerea cam- 

paniei ; iar armata [ll pentru învestirea şi asediul Por- 

“tului Arthur. Diviziile 7 şi 8 au rămas provizoriu în 
Japonia. Mai târziu au fost aduse. Efectivul total de 

mobilizare al celor 13 divizii cu brigadele de rezervă 
şi cu brigadele independente s'au urcat la 480.000 2). 

Brigadele independente de cavalerie şi artilerie au 
fost repartizate armatei ÎI şi IV. 

Până la întrunirea armatelor japoneze la S. de 
Liaoyang, au primit ordine dela Tokio unde. se găsiă 
marele cuartier. 

1) Se va arătă la capitolele respective mai în detaliu schimbarea divi- 

ziilor dela o armată la alta. Div. 1 în lunie a trecut la Arm. II. 

Div. 3. Aparjinea Arm. Il însă a fost trecută la A. IV, a venit pe tea- 

tru de operaţie cu A III şi apoi imediat a trecut la A II în iocul Div. |. 

“Mai târziu a trecut din nou la A. JV în locul Div. 6 care a trecut la A.II. 
2) Afară de trupele mobilizate, Japonia aveă încă 500.000 rezervişti 

împreună cu clasa anului 1904.
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In a doua chenzină a lui lunie, marele cuartier, 
(Mareşelul Oyama comandant şi Kodama şef.de Stat 
Major) au sosit pe teatrul de operaţie. 

In timpul operaţiunilor s'au creat încă 16 Regi- 
-mente infanterie cu cari s'au format diviziile 13, 14, 
15 şi 16, precum şi 6 Brigade de rezervă constitu- 
ite în trei, divizii de rezervă. 

RUSIA. 

Din cauza mobilizării şi a -concentrării treptate a 
armatelor ruseşti, nu se pot arătă dela început efec- 
tivele şi compunerea acestor armate ; afară de cele 
ce am arătat la capitolul Organizarea unităților 
pag. 26. Vom arătă însă, datele necesare în cursul 
operaţiunilor, pe măsură ce se vor produce schim- 
bări în ordinea de bătae. | 

Forţele ruseşti de uscat, sub comanda lui Linie- 
vici, la deschiderea ostilităţilor formau trei grupe : 
întâia spre Wladiwostok, a. doua în Manciuria şi 
Kuantung, a treia în formaţie la Karbin. Intâia şi a 
doua coprindeă câte un corp -de armată Siberian, 
trupe speciale şi trupe de fortăreață. 

Pe lângă acestea mai erau trupele de frontieră şi 
cele pentru paza transiberianului. 
 Kuropatkini, sosind la 15 Martie pe teatrul de .ope- 
raţie ') a găsit 50 Batalioane, 39 Escadroane şi 140 
tunuri. Socotind că nu sunt de ajuns forţele ruseşti 

1) A fost numit la 7 Februarie; şi a plecat pe teatrul de operaţie la 
28 Februarie — Dela 7—928 Februarie a dat multe telegrame către Gu- 
vernatorul Manciuriei, cu privire la operaţiuni, la dispoziţiuni şi însăr- 
cinări pentru trupe. i
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a hotărât defensiva strategică pentru a întârzia îna- 
intarea Japonezilor până la stabilirea echilibrului 
de forţe. e | 
„În acest scop, a ales Liaoyang ca punct de con- 
centrare al trupelor, unde avea 40.000 oameni 1), 
lăsând înainte, şi întărid cele două detaşamente de 
acoverire trimise încă din vreme pentru a întârziă pe 
adversar, şi anume: e 

a) In jos de Yalu, o avantgardă, sub Kastalinsky 
(general) întărind'o dela 8 la 18 Batalioane şi pu- 
nând'o sub ordinele Generalului Sasulici. In Coreea 
mai eră detaşamentul de cavalerie sub generalul 
“Maior Mişcenco care dispunea de 23 sotnii şi 6 
tunuri. o 

b) Detaşamentul de Sud sub generalul Zaharov 
mai târziu sub Kondratovici cu avantgarde la Inkeu, 
Gaitşu, Daşişao, compus din 21 Batalioane din div. 
l și a 9 Siberiană R. 21 de Siberia, 12 Escadroarne 
şi 20 tunuri. 

Afară de aceste trupe mai erau încă trupele dela 
P. A. sub Stoessel şi cele dela Wladiwostok sub 
Linievici. 

In realitate, pentru operaţiile principale, dispuneă 
numai de trupele dela Liaoyang şi de cele 2 detaşa- 
mente de acoperire, (70—95.000 oameni). 

Observaţiuni. 

In capitolele descrise până aci s'au făcut ici-colea 

1) Divizia 7 Siberiana: 12 B--2 B de rezervă + 31/, B. Artil, Ce | tate-- 1 C, pion + 1 C. minari.
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câteva. observaţiuni, şi se: vor continuă în capitolele 

următoare mai ales asupra preparaţiunii de războiu. 

Deocamdată, cu privire la cele descrise până aci, 

ne mărginim a atrage atenţia încă asupra a trei ches- 

Buni de mare importanţă pentru noi. 

„In Japonia, ministrul de răsboiu — persoană po- 

că — reprezintă numai autoritatea administrativă ; 

iar autoritatea militară superioară este reprezintată 

de un «consiliu de mareşali» aleşi de împărat şi de 

<« Marele . Stat Major» care formează o instituţie in- 

" dependentă sub ordinele directe ale împăratului. 

Cu alte cuvinte, în Japonia, este aceeaşi organizaţie 

ca în Germania. | 

La noi este ca în Rusia, adică : nu avem o auto- 

ritate militară superioară pusă în afară de influen- 

țele politice ; iar marele stat major este un organ 

subordonat ministerului de războiu. 

De aci decurge un rău prezent şi va mai decurge 

un rău viitor, dacă din vreme nu vom luă si seama 1). 

1) «Revista infanteriei» No. 104—105 din 1905 pag. 28—29, zice; 

Despărțirea comandamentului de administraţie adecă: numirea unui 

comandant al armatei, cum eră în Anglia şi cum este în Indii; a unui 

inspectorat militar. cum e acum în Anglia, sau a unui cabinet militar 

ca în Prusia. Acest comandament, comisiune sau cabinet care ar putea 

fi compus din inspectorii de arme şi şeful Statului Major General, toţi - 

generalii tineri şi capabili ; să facă şi să urmărească planul de pregătire 

al armatei şi al teritoriului naţional, ajutat de Statul Major General al 

armatei ca în toate ţările si sub înalta privighere şi conducere a M. $. 

Regelui. 

Altfel vom aveă, cum a început deja, 2 armate necontenit în luptă una 

contra celeilalte, :ar efectele acestei lupte se văd mai cu seamă cu oca- 

'ziunea răsturnării partidelor. în schimbări de legi organice, în mutări şi 

înaintări, în multe şi variate favoruri cari produc atâtea surprinderi şi 

atâtea dezordine.
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2. In Japonia există un «Inspector general al în- 
văţământului în armată», pus-cum am arătat mai 

sus, sub ordinele directe ale Impăratului. 

3. In Japonia există un comitet permanent care 

lucrează pentru «unitatea de vederi». 

Ar fi timpul să ne întrebăm dacă Japonezii, cari 
au aceste două organe — sunt mai puţin practici de 

cât noi, care nici n'avem asemenea organe şi nici nu 
lucrăm să le creiem !). 

  

1) O asemenea stare de lucruri nu poate fi decât prejudiciabilă armatei 
şi ţărei şi nu se poate prelungi fără consecinţe grave, 

Cum se ştie, s'a înfiinţat la noi în 1910 «Inspectoratul General al 
Armatei» şi, sigur. că, cu timpul, va aveă acelaş rol ca în Germania. 

Sa înfiinţat şi «Inspectoratul general al învăţământului». 
Rămâne acum să li se dea putinţa de a lucra.



CAPITOLUL V. 

Operațiunile armatelor |, II şi IV japoneze, în 
Coreea, Liaotung şi Manciuria, până la 4 lunie. 

Armata Rusă. 

1. Operațiunile armatei I (Kuroki). 
(Vezi crochiu 3 şi 4 şi crochiurile generale 1 şi 2). 

A avut la început, misiunea să ocupe. Coreea 

şi să asigure trecerea peste Yalu, pentru garantarea 

unei baze intermediare. | 
Debarcarea diviziilor în Coreea, s'a făcut succesiv 

în diferite puncte : 

Divizia 12 a debarcat la 26 Ianuarie (8 Februa- 

rie) trupele de pace în porturile Fuzan şi Mazampo !) 
iar de aici au ajuns în ziua de 29 la Seul trimițând 

un detaşament la Genzan 2). In Februarie a debar- 
cat restul diviziei la Tşemulpo întrunindu-se toată 
divizia la Seul. De aci s'a îndreptat către Pyengy- 
ang (3 Martie). pentru a protejă debarcarea gardei 
şi divizia 2-a, ce urmă să se facă la Tşinampo. 

i) Mai târziu aceste trupe au fost înlocuite prin trupe teritoriale. 

2) Fiind iarnă nu a putut debarcă direct aci şi de aceea a trimes trupe 

pe uscat dela Seul. Tot din cauza gheţurilor nu a putut debarcă trupe 
„la Tsinampo, decât pela îinele Februarie.
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Garda a format din primele trupe debarcate, un - 
detaşament trimes la Antju ca să protejeze debar- 
carea ţinând legătură cu divizia 12. Acest detaşament 
a fost imediat urmat de un altul (9 Bt, 6 Cp pio- 
neri, 2 Cp telegr.), însărcinat cu repararea drumu- 
ilor. Cavaleria japoneză a luat în acest timp con- . 
tactul cu cavaleria rusă, ai cărei cercetași ajunsese 
încă dela 14 Februarie la N de Pyenghyang. 

Dupâ: debarcarea complectă, armata |, s'a pus în 
marş ajungând la Antju în ziua de 22 Martie. (5 
Aprilie). | 

De aci înaintează într'o singură coloană, formând 
marş pe eşaloane *) către Yalu în direcţia Euitju 
(Viju), acoperită pe flancul drept, cu un detaşament 
(3 Bt, 1 E, 2 Bt), îndreplat către Tşangsyeng (lo- 
calitate pe Yalu Ja 50 km. Nord de Viju). 

La 28 Martie armata l-a se adună pe Yalu între 
Eutju (Viju) şi Yonghampo în care timp o fracţi- 
une din flota japoneză făceă demonstraţiuni la gura 
Yalului (contra amiralului Hosoya). 

Aceste operaţiuni constituesc desfăşurarea _ strate- 
gică a armatei 1 japoneză. 

Marşurile şi transporturile în această desfăşurare, 
s'au executat foarte greu din cauza inpracticabilităţii 
drumurilor desfundate prin îngheţ. 

In timpul acestei desfăşurări, s'au petrecut câteva 
ciocniri între trupele înaintate japoneze şi cavaleria 
lui Mistcenko care, în cele din urmă, s'a retras din- 
colo de Yalu. 

1) Vezi S. C., art. 193 executarea marşurilor pe eşaloane. 

Maiorul I. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez, 4



Bătălia dela Yalu (18—20 Aprilie). 
(Orochiul ? şi 4) 

La 8 Aprilie (22 km.) armata I se. găseă în apro- 
piere de Yalu !) adunată între Şuku şi Euitjiu, aco- 
perită pe front prin întăriri; pe dreapta cu detaşa- 
mentul din divizia 12; pe stânga cu alt detaşament 
mai mic la Yonghampo. 

Generalul Sassulici aveă în Coreea 2 divizii (3-a şi 
a G-a trăgători Siberieni și reg. Cav. a lui Mistcenko. 

Total 16.000. Infanterie, 2000 Cavalerie, 54 piese 

şi 8 mitraliere. | 
Din trupele lui Sassulici erau la N. de Antung 

numai 6—7000 sub Kastalinski formând o linie înain- 
tată, ocupată cu 2 regimente, 1 batalion, 2 baterii 

şi 1 comp. mitraliere între Antung şi Tsinkeu, cu 
o rezervă de 2 batalioane şi 1!/, baterie la IHama- 
tung. Restul trupelor lui Sassulici erau întinse până 

spre Takuşan neputând lua parte la bătălie. (Nu- 
mirea regimentelor cari au luat parte este arătată pe 

crochiu). | 

Ca rezervă s'ar putea socoti trei regimente Inf. 

_(21, 23, 24) şi o baterie cari erau înapoi mult între 

Yalu şi Fengoanşeng. - 

Pe tot frontul, ruşii executase diferite lucrări de 

pământ pentru infanterie şi artilerie. 

La 10 Aprilie Japonezii ajung pe Yalu. Dela 10—16 

au făcut diferite recunoașteri, au preparat trece- 
rea peste Yalu şi s'au organizat în acelaşi timp pe 

  

*) 42.000 oameni şi 120 guri de foc. Restul rămăsese pe teritoriul Co- 
__reean pentru paza comunicaţiilor şi construirea unei linii înguste.
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malul stâng pentru cazul când ar atacă ruşii. Pe 
timpul nopţilor dintre 13—16 precum şi zilele de 
15 şi 16 japonezii au construit podurile A, B, C, 
D, E arătate în crochiu, deşi au fost în unele părţi 
bătuţi de artileria rusă sau atacați de infanterie. Tot 
în acest timp s'a ocupat insulele de pe Yalu şi dife- 
rite puncte de sprijin de către Garda şi Divizia 2. 

Trecerea pe malul drept s'a hotărit pentru ziua 
de 18 Aprilie ; iar atacul general al poziţiunei pentru 
ziua: de 21 Aprilie (1 Maiu st. n.). 

Ordinul pentru trecere s'a comunicat trupelor în 
ziua de 16 coprinzând între altele : 

«.... divizia 12 va trece pe la Şuku (Sigupu) în 
«noaptea de 17—18, va ocupă la 18 munţii Kho- 

„«zan (linia Korereko-Cota 291). trimițând un deta- 
«şament la dreapta către flancul şi spatele adversa- 
«rului, şi altul la stânga către cota 192. In dimineaţa 
«zilei de 20 divizia va îi gata pentru atac în secto- 
«rul Sairosiko-Lisaven direcţia Yusiko. 

„ «Divizia 2, în noaptea de 18—19 va trece pe la 
«Gendako şi de aci la sud de muntele Tigru sub 
«protecţia diviziei 12, preparându-se pentru atac în 
«direcţia Tsiulansien în ziua de 20..... Garda va 
«urmă divizia 2 aşezându-se între aceasta şi divizia 
«12, unde se va prepară pentru atac, în direcţia 
«Makeu în ziua de 20. 

«Artileria — mai puţin a gardei — în insula Kin- 
«teito se va prepară pentru susţinerea trecerilor. | 

«Artileria gardei între Euitju (Viju) şi Gendako 
«va luă aceleaşi măsuri. Reserva generală (4 B-t, 5 - 
<E) la Tsiunlito.
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IN
: 

«Pentru atac, în ziua de 20, se va da semnal de 

«pe Gendako unde se găseşte comandantul armatei. 
«S'a ordonat pionierilor ca în ziua de 18 să con- 

«struiască podurile G. H. K» 

Execuţia, ca şi concepţia, a fost la aceiaşi înălţime. 
Divizia 12, după ce a respins detașamentul rusesc 

aflat în apropiere de Yalu, a construit în ziua de 17 
podul pentru trecere; noaptea a trecut !) şi în ziua 
de 18 ocupă poziţiile ce se indicase. 

Diviziile 2 şi garda, sub. protecţia diviziei 12, au 
trecut Yalu în noaptea de 18—19 ocupând la 19 po: 
ziţiile indicate. . 

Artileria rusă a încercat în câteva rânduri să îm- 
piedice trecerile însă a fost redusă la tăcere. De ase- - 
menea încercările detaşamentelor ruseşti de a se opune 
trecerii au fost respinse. 

In ziua de 20 s'a dat atacul general ; diviziile ja- 
poneze au început înaintarea simultană, la 6.30, în 
direcţiile ordonate, trecând Aiho prin vaduri. Tru- 

pele ajungând la 1200 m. de linia înaintată au fost 

oprite în loc de focurile artileriei şi infanteriei ru- 
seşti, dar după un scurt timp sosind parte din ar- 
tileria japoneză, trupele au mai putut înaintă până 
la 800 m. de poziţie. 

După câtva timp, din ordinul lui Kuroki care-ob- 

servă mersul luptei de pe înălțimile Gendako — s'a 
început mişcarea pentru atacul deodată a întregei 
linii înaintate, astfel la ora 9 ruşii fură respinși com- 

1) Trecerea a început la ora 3 îndreptându-se apoi către Khozan în 
3 coloane.
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plect de pe această linie ; un regiment s'a retras spre 
Liusikeu ; iar altul pe a doua poziţie la Hamatung 
unde au adunat 7 batalioane, 18 tunuri şi 8 mi- 
traliere. 

Dela ora 9, japonezii trebuind, pe deoparte, să aş- 
tepte trecerea artileriei ; pe de altă parte, din cauza 
oboselii, s'au oprit pe poziţiile cucerite până la ora 
2 p.m. | 

La această oră japonezii au îndreptat al doilea 
atac către Hamatung ; divizia 12 întoarce stânga ve- 
nind din spre Tsinkeu ; garda şi rezerva generală 
atacă de front; iar divizia 2-a întoarce dreapta ve- 
nind din spre Antung. 

Deşi a fost oarecare întârziere la divizia 2-a, to- 
tuşi trupele ruseşti, mult inferioare în număr au în- 
ceput retragerea sub protecţia unei arier-garde de 2 
batalioane, I baterie mitraliere şi 11/, baterie de câmp 
care a rezistat eroic asigurând şi retragerea trupelor 
dela Antung. Această arier-gardă, după îndeplinirea 
misiunei şi-a deschis drum cu baioneta printre tru- 
pele japoneze lăsând în mâinele lor mitralierele şi 9 
tunuri. | 

Ruşii: 600 morţi (26 ofiţeri), 1120 răniţi (38 ofi- 
țeri) 685 dispăruţi (6. ofiţeri), 21 tunuri tr, rp., 8: 
mitraliere. a 

Japonezii: 213 morţi (5 ofiţeri) 808 răniţi (33 
ofiţeri). | 

După această bătălie, în urma unui repaus de câteva 
zile, armata |. J. reia marșul către Fengoaşeng unde
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ajunge la 30 Aprilie. Aci a stat până la începutul 
ui lunie executând recunoașteri cu diferite detaşa- 
mente pentru a induce pe ruşi în eroare, împiedi- 

cându-i a lua ofensiva. S'a format aci şi o zonă de 

siguranţă prin diferite detaşamente şi lucrări de for- 
țificaţie. 

Observaţiuni asupra operaţiunilor armatei I-a. 

1. Intrebuinţarea diviziei 12-a şi a detaşamentelor 
din gardă în Coreea, pentru protecţia debarcărei celor- 
lalte trupe, a fost o măsură bună şi conform prin- 
cipiului : libertatea de acţiune. 

De asemenea au fost măsuri bune—conform ace- 

luiaş principiu—trimiterea detaşamentelor pe flancul 
drept dela Antjiu la. Tşangsyeng, precum şi între- 
buinţarea detaşamentelor pe Yalu până în ziua luptei. 

2. Mistcenka nu a fost destul de întreprinzător în 

Coreea. EI s'a retras dinaintea Japonezilor fără a-i 
şicana pas cu pas. A avut câteva defileuri unde ar. 
fi putut aduce multă întârziere Japonezilor. 
„9. Bătălia dela Yalu a fost botezul de sânge al 
japonezilor, iar pentru ruşi începutul descurajării mo- 
rale. Sassulici a dat prima probă despre lipsa uni- 

tăţei de doctrină şi de execuţiune în armata rusă. 
EI, în loc de a întârziă mersul janonezilor — fără a 

se angajă în fond !)—a procedat invers: s'a angajat 
în fond fără a întârzia mersul. | 

4. Odată angajat, era mai bine” dacă Sassulici în- 
trebuință toate forţele, dar acest lucru nu se puteă 

1) Aşa avea ordin, a nu se angaji în fond.



face din cauza dispozitivului în cordon ce adoptase. 
Din această cauză abia a putut aveă în luptă 6000 
oameni. În apropiere de Yalu se găseau trei regi- 
mente de infanterie, între Fengoauseng şi Yalu, care 
n'au intervenit în luptă deşi puteau şi aveau timp. 
Nici nu li s'au dat ordin, nici comandanții lor n'au 
făcut aceasta din iniţiativă. | 

9. Cavaleria rusă (Mistcenko) ar fi putut aduce 
mult folos pe flancul stâng al poziţiei, dar cum s'a 
văzut, cavaleria nu a luat nici o parte efectivă în 
această luptă. | 

6. Nu se poate înțelege ce scop a urmărit Sasulici 
primind această bătălie. Pare că n'a ştiut ce vreă. 
Lipsă de rezerve parţiale. Lipsă de puncte de spri- 
jin în a doua şi a treia poziţie. Lipsă de rezervă 
generală în apropiere. Lipsă de măsuri pentru sus- 

“ţinerea retragerii. 
7. Exemplul lui Kuroki în ce priveşte ocuparea 

punctului dela Gendapo pentru conducerea luptei, ar 
trebui să servească de icoană multora din comandanţi, 
cari în timpul manevrelor se pierd printre liniile de 
tiraliori confundând atribuţiunile lor cu acelea ale gra- 
delor inferioare. 

'8. In lupta dela Yalu începe să se zărească pre- 
paraţiunea serioasă şi unitatea de doctrină a japo- 
nezilor : unitate în vederi şi execuţie ;: convergenţa 
de eforturi şi forma de atac: fixarea de front şi în- : 
văluirea pe aripă sau aripi. 

9. Chiar dela această luptă au a înţeles japonezii că 
trebue să adopte o uniformă nouă de războiu, căci 

cea pe care o aveau se observă bine la distanţe mari. 
,
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Pentru a o aveă repede au făcut deocamdată nişte bluze 
subţiri kaki cari se îmbrăcau peste uniforma veche. 

De asemeni, au renunţat la toate formațiunile în 
ordine strânsă în zona. focurilor infanteriei. 

10. Din numărul mare al ofiţerilor japonezi răniţi 
se poate înţelege cum dedeau ei exemple de curaj 
şi sacrificiu în luptă. 

2. Operațiunile Ruşilor după Valu. 

După bătălia dela Yalu — în Aprilie, Maiu şi întâia 
chenzină lunie — ruşii continuă a primi întăriri. 

Kuropatkin formează două corpuri de acoperire : 
Cel din stânga 1) (Keller) la Motienling acoperit 

pe front şi flancul stâng cu divizia de cazaci Renen- 
kamf ; cel din dreapta ?) (Zarubaiev) la Tasekiao, aco- 
perit de brigada de cavalerie Mistcenko. “ 

Afară de aceste corpuri de acoperire Kuropatkin, 
forţat dela Petersburg, face o încercare către P. A. 
însărcinând cu această misiune pe generalul Stakel- 
berg cu un detaşament de 40.000 oameni şi 94 guri 
de foc precedat către Niutşuang, Inkeu şi Kaitşeu 
de brigada de cavalerie Usuri (Samsonovy). 

3. Operațiunile armatei II (Oku). 
(Crochiul 2 şi 5). 

In timpul când se petreceau evenimentele pe Yalu 
- armata II-a îmbarcată pe vase de răsboiu sosise la 
Tşinampo unde aşteptă momentul debarcării, fie ca 
să meargă către Kuangtung, fie ca să ajute A. |. 

1) Dv. 3, 5, 6 Tr. Sib. 

2) Dv. 3 Rz-+Br. Dv. 31.
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Armata | neavând nevoe de ajutoare pentru tre- 
cerea lalului, s'au dirijat vasele A. Il către Pitseu. 

La 23 Aprilie (4 Maiu st. n.) incepe debarcarea 
în portul Pitseu şi Baia Gentao. Misiunea imediată 
a A. Il a fost să întrerupă comunicațiile cu Port- 

dincolo de Kintseu să acopere şi să prepare la Dalny 
debarcarea A. IN însărcinată cu operaţiunile în Ku- 
antung şi Port. Arthur. | 
“După debarcarea primelor elemente, Oku împinge 

inainte detaşamente mici întrerupând la 24 linia fe- 
rată. Ruşii restabilesc imediat linia, însă la 2 Maiua 
tost definitiv întreruptă de japonezi. 

La 4 Maiu (16 Maiu st. n.) avantgarda armatei 
Il înaintează către S. până la Saseliţa !) unde a res- 
pins un detaşament trimis din Port Arthur sub Co- 

„_manda generalului Foch (9 But, 2 B-tr.). Trupele 
din Peninsula Kuantung, sub comanda generală a 
lui Stoessel, aveau însărcinarea să se opue tinui ina- 
mic pe uscat ce ar veni în contra cetăţii Port Arthur. 

Inapoi de Saseliţa, în strâmtoarea dela Kintşeu, 
ruşii au organizat o puternică poziţie de rezistenţă, 
cu linii succesive pe înălțimile dela Nanşan, sprijinite 
înainte pe aproape un km. cu diferite apărări acce- 
sorii ) şi cu Kintşeu ca punct de sprijin înaintat. 
Ruşii adusese aci şi piese de calibru mare, însă me- 
diocre, luate în 1900 dela Chinezi (mortiere de 15, 
tunuri 10, 16). Trupele de aci erau comandate de 

  

1) Saseliţa este la jumătate distanţă între Pitseu şi Nanşan. (Vezi cro- chinul 2). 
2) Gropi de lup, reţele de sârmă. fugase. 

i: 
i mi, 

Aithur, să respingă trupele înaintate ale acestui port
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Stoessel, rezervîndu-se generalului Foch numai co- 

manda infanteriei. 

La 9 Maiu armata II se îndreptează către S. în 
trei coloane, lăsând în urmă artileria grea. Brigada 
l-a de cavalerie (Onyedâ) şi câteva batalioane de in- 

fanterie !) formau o ariergardă către Nord, acope- 
rind A. II şi supraveghind corpul la Stakelberg. 

La 13 aceste coloane formau un vast semicerc în 
faţa poziţiunei organizată de ruşi. Din aceste dispo- 

ziţiuni a luat naştere bătălia ce urmează. Dela 9—13 . 
Maiu generalul Oku a făcut recunoaşteri foarte amă- 

nunţite asupra poziţiei ruşilor. 

Bătălia dela Nanşan (Kintşeu, 14 Maiu). 

Japonezii după ce ocupară Kintşeu, hotărâseră să 
atace în noaptea de 13—14, însă din cauza ceţei şi 

ploaei, mişcarea a început la 14, ora 6 a. m. (26 
Maiu st. n.). 

In timpul atacului o fracțiune din flota lui Togo 
băteă spatele ruşilor, din baia Kintşeu cu toate a- 
ceste atacul celor trei divizii japoneze nu a răuşit 
până la ora 5 p. m, pe deoparte, din cauza focu- 
rilor apărării şi a greutăţii de'a străbate apărările ac- 
cesorii, pe de altă parte fluxul a separat până la ora 
3, divizia din dreapta de artileria sa; iar divizia din 
stânga a înaintat greu fiind bătută în flanc cu fo- 

curi de pe un vas rusesc (Canoniera Boler) aflat în 

1) Trupele de infanterie pare să îi fost din div. 5 care deşi aparţineă 

A. ÎI, însă nu sosise încă de oarece eră destinată pentru compunerea 

A W.
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baia Talienuan (Hand). Divizia | (centru) a stat mo- 
bilizată până la 5 ore p. :m. la 200——300 m. de în- 
tăririle rusești, protejate prin reţele de sârmă. 

In fine, la ora 5, divizia din dreapta înaintând cu 
„unele regimente în apă până la brâu în plaja băei 
Kintşeu, atinse flancul stâng al japonezilor antrenând 
şi pe celelalte două divizii la mişcare. 

Ruşii de teamă a nu li se tăiă comunicațiile, se 
reirag către ora 8 seara lăsând în mâinele japone- 
zilor artileria grea, 10 mitraliere şi a doua linie de. 
apărare pe care japonezii au ocupat-o la 15 Maiu. 

Ruşii pierd 800 soldaţi și 30 ofiţeri. Japonezii 
pierd 51 ofiţeri şi 700 soldaţi, iar răniţi 100 ofiţeri 
şi 3460 soldaţi. | | A 

La 17 Maiu, o avangardă japoneză ocupă Nan- 
sa-Ling (36 km. de Port Arthur) iar la 19, ajunge 
la Dalny unde s'a oprit câtva timp pentru a prepară 
debarcarea, armatei III şi_a organiză, piaţa Dalny ca 
bază intermediară. Ruşii, dela Nan-sa-Ling, s'au re- 
tras la Lingvanho (10 km. înaintea forturilor). 

După debarcarea armatei III, armata II reluând 
marşul către N. cu diviziile 5, 4, 3 (Divizia l-a a 
lăsat-o armatei II dându-i-se în loc divizia 5), ur- 
măreă două scopuri: aj să respingă detaşamentul 
lui Stackelberg. ) După respingerea acestui detaşa- 
ment să se unească cu grosul armatei prin Kaiping 
Taşekeao şi Haitşug. o 

Din înaintarea A. ÎI către N, în direcţiunea pe: 
unde înaintă detaşamentul rus Stakelberg, a luat naş- 
tere bătălia ce urmează. 

pa
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Bătălia dela Vatangu (Ufangkeu, Telitze, 1—2" lunie), 
(Orochiul 2 şi 6); 

Inaintarea A II către N s'a făcut în mai multe co- 
loane. Stakelberg (C 1 Siberian şi 1 divizie cazaci) 
ajunsese la Kaitşeu la 29 Noembrie. De aci după 
oarecare ciocniri cu detaşamentele înaintate ale ar- 
matei Il (Oku), ajunge în ziua de 31 Aprilie (11 
Maiu st. n.) pe înălțimele dela Vafangu, stabilindu-se 
solid înaintea acestei localităţi pe o serie de înălțimi 
călare pe râul Futşeu şi calea ferată dela P. A. Avan- 
garda a trimis-o înainte către Ufangtien. 

La 1 lunie această avangardă a fost respinsă, de 
trupele înaintate japoneze, către poziţia principală. 

Pentru apărarea poziţiei Stakelberg a pus : în linia | 
6 regimente infanterie şi 5 baterii ; în rezervă pe malul 
drept: 3 regimente şi 2 baterii, iar pe malul stâng : 
1 Brigadă şi 4 baterii. 

Cavaleria la dreapta către Lunku. 
In total A II dispuneă de: 36 B+17 E-+36 Bir. 
Oku hotărăşse să atace cu diviziile 3 şi 51) de 

front, făcând cu o brigadă din divizia: 4 o întoar- 
cere pe dincolo de extrema dreaptă a ruşilor şi cea- 
Jaltă brigadă ţinând'o înapoia stângei pentru orice 
eventualitate. 

După amiaza zilei de 1 Mai, (10 Mai st. n.) Oku, 
deşi nu comptă pe intrarea în linie a diviziei 4 a 
încercat atacul de front, însă nu a reuşit. 

1) Comunicările oficiale ruseşti arată divizia 11 în locul diviziei 3. Nu 
ştim încă unde este greşala, dar binuim a fi în comunicările acestea. 

Neznamov op. citat, arată că întoarcerea la dreapta rusă s'a făcut de 
divizia 8. Noi credem a fi greşală şi de aceia menţinem tot divizia 4.
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Trupele japoneze angajate în acest atac au stat 
toată noaptea pe poziţiile ce cuceriseră, acoperindu-se 
cu lucrări de pământ executate în timpul şi după 
luptă. 

In dimineaţa de 2, Stakelberg crezând că japonezii 
dau atacul principal pe la stânga sa, a ordonat luarea 
ofensivei, însă, artileria sa care trebuiă să susţie ofen- 
siva cu o canonadă puternică, fu readusă la tăcere, 
de artileria japoneză, imediat ce deschise focul, 

Totuşi, o brigadă rusă dela stânga ajutată de cava- 
lerie a început mişcarea ofensivă ținând în loc dreapta 
japoneză până la ora 3 p. m. 

In. acest timp Oku atacă centrul poziţiei ruseşti 
îndreptând în această parte mai toate focurile arti- 
leriei sale. 

Către ora 1 p. m. începuseră a intră în linie tru- 
pele diviziei 4 care îndreptese o brigadă către Lunku 
şi alta rnai la N amenințând să învălue dreapta rusă. 

Stakelberg făcu față acestui nou atac cu 2 regi- 
mente infanterie şi cu cavaleria, însă ne mai având 
rezervă — căci o întrebuinţase pe front—la orele 3 
p. m. a dat ordine de retragere sprijinind'o cu re- 
gimentul 9 Siberian. In această retragere trupele din 
stânga rusă au suferit mari pierderi. 

Ruşii pierd 130 ofiţeri, 3.500 soldaţi şi 14 piese 
artilerie. Japonezii pierd 60 ofiţeri şi 1200 soldaţi. . 

Stakelberg se retrage către massa principală rusă, 
iar armata II după oare care repauz reiă marşul către 
N. Ploile au împiedicat o urmărire energică din partea 
japonezilor.
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'Observaţiuni asupra operaţiunilor armatei a II (Oku). 

1. Punctul de debarcare al acestei armate a fost 
bine ales : destul de departe de massa forţelor ruseşti 

pentru a nu fi atacată în timpul debarcărei ; destul 
de aproape de gâtul peninsulei Kuangtung pentru 
a putea închide uşor comunicaţia Portului Arthur pe 

uscat. 

Timpul a fost ales de asemenea bine: când Ar- 
mata | înnaintă către Fenghoaşeng de unde ame- 
ninţă în flanc trupele ruseşti ce ar fi venit pentru 
deblocare ; când flota rusă eră aproape închisă în 
rada P. A. de către Togo (Vezi Cap. VIII). 

2. Această armată ca şi armata | a întrebuințat 
„diferite detaşamente pentru asigurarea libertăţei de 

acţiune. 

3. Respingerea ruşilor dela Nanşan nu a fost o 
înfrângere propriu zisă căci rolul tuturor apărărilor 
depărtate este de a se retrage după ce au întârziat 

„câtva timp pe adversar, dar, se poate impută ruşilor 
că nu au putut rezistă şi produce mai mult rău ad- 
versarului din o poziţie atât de tare şi prin organi- 
zarea şi prin Situaţiunea ei. Japonezii ar fi avut o vic- 

torie dacă printr'o urmărire energică ar fi putut dis- 
truge forţele ruse de aci, însă, japonezii, din cauza 

oboselei nu au putut face urmărire, după Nanşan. 
Din faptul că ruşii :nu au ştiut a profită de situa- 
ţiunea critică în care se găseau japonezii la Nanşan, 
fiind imobilizaţi aproape 8 ore în faţa acestei poziţii, 
se poate vedeă că comandanții ruşi încă nu ştiau să 
utilizeze nici rezervele parţiale nici pe cele generale. A
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lipsit chiar o rezervă generală cu care ar fi putut 
contra atacă divizia 4 japoneză în momentul când 
înaintă pe litoral în condițiuni foarte grel. 

9. Detaşamentele de acoperire trimise înainte de 
către japonezi, imediat după debarcare pentru a luă 
contact cu adversarul pare a fi aplicaţiunea ideilor 
preconizate de generalul Langiois. 

6. Relativ la bătălia dela Vafangu' se poate pune 
întrebarea : în ce scop a primit bătălia Stakelberg ? 
Având în fața A. 1.; pe flancul stâng A. |. şi IV 
J. şi fiind la 80 km. departe de massa principală 
rusă trebuiă” să se aştepte a fi sdrobit. 

Chiar o victorie nu foloseă dacă Kuropatkin cu 
massa principală ar fi rămas tot inactiv. Vina pare 
a cădeă mai mult pe Kuropatkin care n'a fixat bine 
scopul şi misiunea acestui detaşament. De altă parte, 
din diferitele scrieri, reese că nici Kuropatkin nu ar 
fi fost de părere a trimite acest detaşament către 
Sud, dar a trebuit să o facă, fiind forţat prin dife- 
rite ordine ce primeă în acest sens dela centru. 

7. La această dată japonezii erau dejă echipați cu 
noua uniformă de. aceiaşi coloare pentru toate ar- 
mele (Kaki, cafenie). Cămaşa, bluza (de deasupra) 
au avut-o mai toate trupele, de aceeiaşi coloare. 

8. Diferenţa de pierderi dela Wafangu credem că 
provine, pe lângă alte condițiuni tehnice şi din aceia 
că focurile de salvă întrebuințate foarte des de ruşi 
nu aveau multă eficacitate asupra liniilor subţiri ale 
japonezilor, şi invers: coloanele adânci ruseşti sau 
înaintarea rezervelor în formaţii strânse prezentă ținte 
mari- pentru focurile japonezilor.
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De altfel, această diferenţă de pierderi nu există la 
Nanşan, de aceia concluziunile trase în această pii- 
vinţă rămân a: se verifică în alte împrejurări. 

8. Este neexplicabil cum cavaleria rusă nu a putut 
descoperi mişcarea diviziei 4 japoneză care a exe- 
cutat învăluirea în ziua de 2 lunie la Vafangu asupra 
dreptei ruseşti. Din modul cum a fost dispusă cava- 
leria la dreapta rusă pe aceiaşi linie cu infanteria, 
pare că ar fi avut însărcinare defensivă. 

9. Luptele armatelor japoneze contra detaşamen- 
telor de acoperire ruseşti (Yalu, Fenghoaşeng, Va- 
fangu, Taşekiao) vor dă naştere la multe discuţiuni 
între cei ce sunt pro sau contra detaşâmentelor. 

4. Debarcarea armatei IV (Noţu) !). 
(Crochiul 2 şi 3). 

Această armată a început debarcarea în ziua de 
6 Maiu (19 Maiu st.n.) la Takuşan în timpul când 
armata | execută marșul către Fenghoaşeng, şi armata 
Il operă în peninsulă Kuangtung, adică, când avea 
ambele flancuri garantate. 

In timpul acestei debarcări s'a făcut şi o demon- 
straţie de debarcare la Inkeu. 

Se poate observă cum japonezii luase toate mă- 
surile pentru a garantă debarcarea acestei arrnate. 

După debarcare, armata IV s'a îndreptat către 
Siuyen. . o 

1) Compusă din divizia 5 venită dela A Il la care a trecut divizia 6 
Din divizia 10, şi mai târziu divizia 8 şi din o brig. de rezervă (Modji).
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„5. Situațiunea adversarilor la 4 Iunie. 
„(Schița B din text). 

Din mişcările arătate în capitolele precedente asu- 
pra armatelor |, Il şi IV japoneze, şi asupra A III 
din capitolul următor reiese la 4 Iunie situaţia ară- 
tată în Schița B. Armatele-japoneze ocupau un front 
de peste 250 km. separate între ele prin terenuri 
în mare parte inaccesibile. 

SCHIŢA B. 
Situaţia adversarilor la 4 Iunie, 
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Operațiunile japonezilor până acum au un caracter 
preliminar şi disparat. De acum înainte pot trece la 
acţiuni decisive având massa principală aproape con- 
centrată (A 1. IL şi 1V). Mareşalul Oyama este numit 

Maiorul [. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez, 5
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la 28 Maiu (8 lunie st. n.) generalisim al tuturor for- 
ţelor japoneze din Manciuria. 

Armata rusă, succesiv întărită cu trupe de Siberia 1) 

şi din Europa, mări efectivul massei dela Liaoyang, 
şi al celor 2 corpuri de acoperire arătate la titlu 2 şi 
sub capitolul V cu câte 20.000 oameni. (Vezi şi schiţa 
B. adică: a) massa principală la Liaoyang. bj Corpul 
Keller-Renenkampf. c) Corpul Zarubaiev-Miscenko). 

1) Div. 2 şi 3 Sib. Br. Cav. Usuri. Elemente din corpurile X şi XVII 

Europa şi o parte din trupele dela Wladiwostok. 

 



CAPITOLUL VI. 

Operațiunile armatei III în peninsula Kuangtung 
şi la Port-Artur. 

1. Organizarea defensivă a peninsulei Kuangtung 1) 
şi a Portului-Artur. Garnizoana. 

Peninsula Liaotung, Kuangtung şi Portul Artur, a 
fost țelul politicei ruseşti în extremul orient. Stăpâ- 
nirea celorlalte teritorii au fost mijloace pentru atin- 
gerea ţelului principal. Si 

Japonia, prin izgonirea ruşilor din extremul orient, 
înțelegea în prima linie izgonirea din regiunea de 

„mai sus, căci, numai astfel puteau japonezii să aibă 
siguranță în Coreea şi în continentul asiatic. | 

Afară de aceasta, pentru japonezi, ocuparea pe- 
ninsulei Kuangtung şi ocuparea Portului Artur, se 
mai impuneă: | 

a) Pentru a procură un gaj la încheierea păcei ; 
b) Pentru a garantă baza maritimă contra flotei 

ruse; 
€) In fine, pentru a satisface ura şi a întreţine mo- 

1) Crochiu 5 şi î precur şi crochiurile generale 1 şi 2.
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ralul populaţiunei japoneze, care, dela 1895 urmărea 
ideia de răzbunare contra Rusiei. 

lată de ce luptele desfăşurate aci în cursul anului 
1904, au fost din cele mai sângeroase. 

La începutul operaţiunilor, organizarea defensivă 
a peninsulei şi a Portului-Artur, eră absolut necom- 

plectă. Deşi încă din 1900 se proiectase o organi- 
zare defensivă, totuşi, în 1905 nu se executase nici 

o treime din acel proiect. 
Cu toate acestea, imediat după începerea ostili- 

tăţilor s'a lucrat cu multă activitate, organizându-se 
solid liniile pentru apărarea: depărtată în punctele 
arătate pe crochiu 5. Pentru apărarea apropiată a 
Portului-Artur, lucrările de apărare se întindeau îm- 
prejur de Port-Artur, dela colina Lupu Alb, pe munţii 

“Tablei, Lungi şi Dragoni până la muntele Crucea. 
Frontul N. E. se găseă numai la 3.000 m. de ar- 

senal şi de oraşul vechiu. | 
Pe acest front erau, între numeroase uvrage, for- 

turile *): Paituşan şi Kikuan E. precum şi grupa de 
întăriri cota 209, iar redutele Siaokuşan şi Takuşan 
formau întăriri înaintate preţioase. 

Frontul N., prin care trec drumurile mandarin şi 

calea ferată avea între numeroase uvrage, fortul 
Kikuan N. şi Erlungşan, uvragele Panlungşar, Suii- 

„ Sueşan, precum şi lucrările înaintate Kuropatkin şi 
Pagoda. - 

Frontul W. pe lângă alte lucrări, aveă fortul Itseşan 

1) Forturile toate aveau forma trapezoidală de tip demodat cu parapet 
„jos pentru infanterie şi înalt pentru artilerie:
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dominat de poziţiile colina înaltă (203, 180) Uglovaia 
(174) şi Şiamiao (131) pe care ruşii au organizat di- ferite uvrage. | | 

Afară de aceste lucrări erau încă diferite. lucrări 
pentru infanterie şi artilerie, al căror loc s'a însemnat 
pe crochiul 7 cu cruce. 

Odată cu lucrările de organizare defensivă sau 
luat toate măsurile necesare pentru a se aprovizionă 
piaţa cu subsistenţă, muniţie, material de geniu, ae- 
rostaţie, telegrafie, etc., etc. 

Această repeziciune în lucrări se datoreşte planului 
propus şi executat de Kondracenko, pe care Meu- 
nier ') îl numeşte «Totlebenul acestui nou Sevas- 
topol» şi graţie energiei generalului Stoessel coman- dantul trupelor. 

Pentru apărarea peninsulei şi Portului Artur ruşii 
au destinat: 2 divizii (Foch. Kondratenko) 1 R. de 
săpători Siberia, 1 R. tiraliori de Siberia, 3 Btr. ar- 
tilerie fortăreață, 1 Br. eşire, | Btr. tr. rp., 1 Sotnie 
cazaci, şi diferite companii de geniu, servicii, etc. În 
total 45.000 oameni din cari 10.000 marinari şi 500 
amploiaţi civili. 

2. Operațiunile armatei III-a (Noghi). 

Armata IIl-a de asediu a debarcat la Dalny şi de 
aci, fiind asigurată la N. de armata |], a început miş- 
carea câtre Port Artur, 

  

1) Op. citat.



La început, această armată aveă 50.000 oameni, 

“iar mai târziu fiind mărită cu divizia [1 !), 1 brigadă 
rezervă, detaşamente de artilerie de. fortăreață, atinse 
75.000 şi în fine prin sosirea diviziei 7 la Noembrie 

atinse 100.000 oameni. 
Parcul de asediu care în Septembrie aveă 200 

piese, atinse în Decemvrie 500 piese: mortiere de 
'9 cm., obuziere 12,15 şi obuziere de 28 model ita- 

lian, guri de foc de marină de 12 şi 15 precum şi 

216 piese de câmp. 

Operațiunile contra apărărei depărtate. 

Am spus că armata a III, după debarcare, a în- 

ceput mişcarea către Port Artur. 
La 13 lunie respinge pe Ruşi din prima poziţie 

de rezistenţă obligându-i a se retrage pe a doua linie. 
În noaptea de 20—21 şi ziua de 21 lunie ruşii au 

încercat diferite întoarceri ofensive mai ales asupra 
înălțimilor Kintşan, însă, nu au reuşit a respinge pe 
Japonezi, cu tot elanul trupelor ruseşti, din cauzele 

pe cari le vom întâlni des în înfrângerile suferite . 
de ei. 

În fine, în ziua de 23 lunie, Ruşii se retrag com- 
plect în a doua linie de rezistenţă, situată pe înălţi- 
mile din stânga de Lunanho până în baia Tache. 

La 13 Iulie, japonezii atacă această poziţie dar sunt 

1) La început a avut divizia 1 şi 9. Fiecare divizie aveă 24 mitraliere. 
Despre divizia 11, spun unele relaţiuni, că a luat parte la bătălia dela 

Vafangu,- altele că, a debarcat mai târziu şi apoi a venit la P. A. Divizia 

l-a a venit în Noemvrie 1904.
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respinşi grație bombardării unor bastimente ruseşti 
aflate în baia Tache. Un alt atac japonez, în noaptea 
de 13—14 Iulie fu respins, şi, în fine, în urma unui 
atac furios al japonezilor condus în ziua de'14 până. 
în întăririle ruseşti, unde au dat multe lupte cu ba- 
ioneta, ruşii se retrag complect pe a treia linie de 
rezistenţă, situată pe înălțimile Lupului şi colinele 
Verzi unde s'au executat mari lucrări de fortificaţie 
şi apărări accesorii. 

Cu toate acestea, după câtvă timp, ruşii s'au retras 
şi de aci aproape fără rezistenţă fie că au socotit prea 
întinsă această linie pentru forțele disponibile, fie că 
erau împinşi prea de aproape de japonezi. 

Operațiunile contra apărărei apropiate. 

Din întăririle de pe linia înaintată au rămas în 
stăpânirea Ruşilor, cele dela Takuşan, Siaokuşan, 
Pagoda, Colinele înalte şi Uglovaia, precum şi oare- 
care întăriri pe munţii Lungi şi colina Şiamiao. 

Japonezii au pus stăpânire pe înălţimele Lupului 
organizând aci bateriile de bombardament din ABC ! 
din care au tras prima lovitură asupra Portului Artur 
la 25 lulie. Tot în această zi au tras şi au atacat 
redutele Takuşan şi Şiaokuşan, însă coloanele de 
atac au fost respinse. 

In atacurile date în zilele următoare au reuşit ja- 

  

1) Aceste baterii erau legate între ele şi înapoi cu o linie Decawville 
pentru înlesnirea aprovizionărei. Se instalas& aci piese de 12 şi 15 cm. 
luate din pieţele japoneze şi din piesele de marină.
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ponezii să ocupe contra-pantele pe cari erau aşe- 

zate aceste întăriri. 
Diviziile japoneze au fost repartizate în sectoare 

în faţa frontului defensiv al apărărei apropiate cum 
se vede în crochiu 7. 

In zilele de 31 lulie şi 1, 2 August s'au încercat 
şi alte atacuri cu-. dreapta japoneză, bine preparate 
de artilerie, punându-se stăpânire pe poziţiile înaintate 
din sectorul diviziei |. 

In fine după aceste atacuri, Noghi hotărând un 
atac general, trimise o somaţiune lui Stoessel care, 
refuză a primi condiţiunile uşoare ce i se pusese de 
Noghi. In urma acestui refuz, Noghi hotărăşte înce- 
perea atacurilor, din care cele mai principale s'au 
petrecut astfel: 

Întâiul atac general (6—11 August). 
Toată ziua de 6 August artileria japoneză a bom- 

bardat frontul de N. La 7 dimineaţa diviziile (1, 9, 
11) pornesc simultaneu la atac, păstrându-se în re-! 
zerva generală 2 brigăzi de rezervă. 

Divizia | atacă cu o brigadă colinele Uglovaia pe 
care pune stăpânire a doua zi; cu altă brigadă lo- 
calitatea Sueișing, însă atacurile deşi de multe ori: 
repetate, nu au reuşit. , 

Divizia 9 atacă reduta Panlung, pe care pune 
stăpânire în ziua de 10, respingând pe Ruşi până 
dincolo de zidul chinezesc. 

In noaptea de 11—12 Ruşii reuşesc a respinge 
înapoi pe japonezi, :însă, acest succes fu de scurtă 
durată, căci sosind ajutoare japonezilor au putut din 
nou să respingă pe Ruşi până la înălţimele Untai.
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Aci Ruşii au oprit pe japonezi graţie  întrebuinţării 
mitralierelor. In dimineaţa următoare o brigadă ja-" 
poneză din divizia 11, a dat 6 atacuri succesive 
asupra înălțimilor Untai, pe care nu le-a putut cu- 
ceri, dar s'au cramponat de terenul din faţa lor, cu 
toate focurile ruşilor şi nu s'au retras de aci, decât 
noaptea în urma ordinului formal al lui Noghi. 

Divizia 11 atacă Kikuan N pe care a pus 'stăpâ- 
nire în noaptea de 11—12 însă dimineaţa au fost 
respinşi de aci prin o întoarcere ofensivă a Ruşilor. 

In aceste atacuri japonezii au pierdut peste 14.000 
oameni, punând stăpânire numai pe reduta Panlung 
şi colina Uglovaia care a înlesnit mult operaţiunile 
ulterioare. 

Dela 12 August la 5 Septemvrie a urmat o pe- 
rioadă de linişte în care timp japonezii complectează 
învestirea şi execută lucrări de apropiere. 

Al doilea atac general (6—9 Sept.). 
In ziua de 6 a început un puternic bombarda- 

ment, urmat în seara aceleaşi zile de un atac gene- 
ral pornit din trei direcţiuni: | | | 

Divizia 1 atacă cu o coloană înălțimile Namaoka 1) 
şi cota 203, punând stăpânire pe înălțimi în seara 
de 7 în urma multor atacuri cu baioneta şi între- 
buinţasea largă a granatelor de mână. Intăririle 203 
nu le-au putut luă. 

Cu altă coloană atacă întăririle dela Pagoda şi 
după trei atacuri reuşesc a pune noaptea stăpânire 

  

i) In întăririle de aci erau 2 tunuri de calibru mare şi 4 tunuri de 
Câmp. .
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pe întâia întărire şi apoi, prin lupta corp la corp, pe 
„celelalte trei ID, 

Divizia 9 atacă reduta Kuropatkin, dând o serie 
de atacuri până seara, când reuşeşte a cuceri o parte 
din ea. Stăpânire complectă pe această redută s'a 
pus în seara de 8, înaintând greu din cauza focu- 
rilor de mitraliere. 

Prin poziţiile cucerite în acest al doilea atac japo- 
nezii au posibilitatea a construi bateriile între 7500— 
3000 de torturile de pe linia principală defensivă. 
De acum înainte o parte din bateriile japoneze în- 
dreptează focurile către fronturile de N şi E, iar 
altă parte către port şi oraş. 

Bombardamentul se continuă în fiecare zi, iar 
trupele încep lucrările de apropiere, paralele, galerii, 
mine, comunicaţiuni, cucerindu-se şi reduta Haki- 
maki unde japonezii au întrebuințat nişte mortiere 
mici de lemn. Cu alte cuvinte începe un asediu 
regulat. 

Intre 13—18 Octombrie, japonezii au mai încer- 
cat un atac general (al treilea) asupra frontului N 
și o parte din cel de E însă după multe luări şi re- 
luări de redute şi poziţii au fost respinşi cu pierderi 
de peste 7000 oameni, ceeace convinse definitiv pe 
Noghi că trebue să continue lucrările de atac re- 
gulat. 

Ultimul atac general (13—92 Noembrie). Sosind 
divizia a 7 şi mărindu-se efectivul japonez la 100.000 
oameni, Noghi hotărăşte un alt atac general în do- 

  

1) Eră un sistem de 4 redute legate între ele cu şanţuri.
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rinţa de a ajunge mai repede la Port Artur. In ge- 
neral acest atac s'a: petrecut astfel: 

Pe frontul de N cu toate luptele înverşunate asu- 
pra forturilor Sonşueşan, Erlungșan şi Kikuan N şi 
E, japonezii au fost respinşi cu pierderi de peste 
12.000 oameni. 

Pe frontul de W după atacuri cari au: durat zile 
întregi, japonezii au pus stăpânire la 17 pe colina 
Akasaka şi de aci prin alte atacuri şi o puternică 
canonadă, la 22 au pus stăpânire pe colina 203 1). 

Stoessel a mărturisit că luptele de aci au fost cele 
mai sângeroase. 

Prin aceste două victorii japonezii au obținut du- 
blu avantaj: | | | 

a) De aci a putut mai bine să reguleze tragerea 
celorlalte 2 fronturi. 

b) De aci bombardamentul asupra oraşului şi va-. 
selor din port eră eficace fiind distanţa mică. 

De aceea, dela 22 Noembrie până la 18 Decem- 
brie toate vasele ruseşti din port au fost distruse ; 
iar forturile Kikaun N. Frlungşan, Sonsueşan, Ki- 
kaun E, şi în fine mai toate întăririle de pe fron- 
turile N V şi E cad rând pe rând în stăpânirea ja- 
ponezilor, costând aceste lupte vieaţa generalului 
Kondratenko 2) şia peste 18.000 oameni. Ruşii fură 
siliţi a se retrage pe o nouă linie defensivă în apro- 
pierea incintei oraşului. - 

1) Atacurile şi luarca colinei Akasaka 203 sunt cunoscute sub titlul de 
«Atacurile şi luarea colinei înalte». : , 

2) Kondratenko a fost omorât la 2 Decembrie de un -obus de 28 care 
a pătruns într'o cazemată la fortul “Erlung. Unele relaţiuni spun că a 
murit asfixiat de gazele unui obuz ce a pătruns. o cupolă.
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In asemenea condiţii de apărare eră sigur că re- 
„zistența nu mai puteă dură mult timp. La această 
dată Kuropatkin se retrăsese până la Mukden astfel 
că apărătorii dela P. A. pierduse speranţa de a le 
mai veni în ajutor din partea lui Kuropatkin. 

Capitularea. 

La 18 Decembrie cu tot avizul contrariu al con- 
siliului de apărare, Stoessel ceru începerea tratati- 
velor în vederea capitulărei. 

La 20 Decemvrie delegaţii ambelor părţi s'au în- 
trunit la Sueinşig, semnând capitularea chiar în seara 
acestei zile. | 

Condiţiile de capitulare între altele au fost: 
«Garnizoana rămâne prizonieră de războiu ; ofiţerii 

sunt autorizaţi a se întoarce în ţară pe cuvântul de 
onoare că nu vor intră din nou în luptă» 1). 

«Intăririle, vasele, armele şi muniţiunile se predau 
japonezilor». ă 

«Locurile minelor sau alte dispozitive periculoase 
vor fi indicate autorităţilor japoneze...» 

Predarea s'a terminat la 31 Decembrie iar la 1 
lanuarie japonezii au intrat în stăpânirea Portului 

- Artur. 
S'au predat aproape 41.000 prizioneri *), (din care 

12 generali, 5 amirali, 1439 ofiţeri), 598 guri de 

  

1) Vezi dreptul internaţional public. Este bine ca toţi ofiţerii să ştie 
rostul acestei condițiuni şi poziţiunea ce-şi creiază, dându-și cuvântul de 
onoare. 

2) Din aceştia aproape 16.000 bolnavi şi răniţi.
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foc, 36.009 arme, 200.000 proectile, peste 5 mili- 
Oane cartuşe şi mari cantități de granate, hrană şi 
furage. “ 

Observaţiuni asupra operaţiunilor armatei III-a. 

]. Investirea Portului Artur s'a început când ar- 
matele |, Il şi IV aveau putinţă să înlăture orice 
tentativă pentru deblocărea acestui port. 

De aci, se poate încă odăâtă deduce prevederea 
cu care a lucrat comandamentul superior japonez, 
pentru a garantă isbânda întregului proect de o- 
peraţie. 

2. Atacurile bruscate încercate de Noghi asupra 
apărărei apropiate a portului Artur, găsesc mai 
mult aplicaţie psihologică decât ştiinţifică : eră aci 
ura contra adversarului şi râvna de a ajunge mai 
repede în P. A., ci nicidecum o metodă ştiinţifică 
de luptă. ! 

Atacurile a la Von Sauer!) au şi vor aveă raţiu- 
nea lor, dar nu asupra unei cetăţi unde. apărătorii 
au avut?) peste 120 zile pentru complectarea or- . 
ganizărei. 

De sigur că vom aveă de citit multe polemici de 
seamă ce se vor iscă între partizanii celor 2 me- 
tode de atac: regulat, bruscat. 

3. Este de remarcat rolul proectoarelor şi mitra-. 
lierelor în defensivă : cu cele întâi, pe timpul nopţei 

  

1) Vezi textul fortificaţiei permanente Gener. Hârjeu asupra acestui 
mod de atac. - 

-2) Dela declararea războiului până la primul atac.
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se descopereau mişcările coloanelor ; cu cele de al 
doilea s'a împiedicat foarte adesea atacurile de 
noapte şi de zi ale japonezilor. 

Ar fi timpul să ne întrebăm câte proectoare avem 
noi Ja cetatea B. şi la F. N. G. şi chiar dacă n'ar 
trebui pentru fiecare divizie câte unul. Despre mi- 
traliere se zice că ie vom aveă în curând. 

4. Meunier !) constată că nici o întărire n'a fost 
luată fără lucrări de sapă şi nici un fort fără între- 
buinţare de mine. 

Deci dacă avem intenţia a desființă geniul trebue 
„să avem grija a înființă trupe tehnice. 

9. Am văzut în unele scrieri un procedeu de 
atac cu baioneta întrebuințat de japonezi în timpul 
asediului regulat: prin lucrări de sapă, instalau mine 
în şanţurile apărărei şi imediat după ce le dădeau 
foc porneau coloanele lu atac, pentru a profită de 
momentul de spaimă şi zăpăceală în care se găseau 
apărătorii, din cauza sgomotului şi rupturilor făcute 
de mină. ă 

1 Op. citat.



CAPITOLUL VII. 

Operațiunile în Liaotung şi Manciuria dela 4 lunie 
la .1 lanuarie 1905. 

Am arătat în capitolul V aliniatul 5, situaţiunea 
armatelor adversare la 4 lunie. 

Operațiunile ce s'au petrecut dela această dată, 
până la terminarea anului 1904, prezintă două faze 
deosebite şi anume : 

1. Operațiunile până la întrunirea armatelor japo- 
neze la S de Liaoyang. ” 

2. Operațiunile după întrunirea armatelor japoneze. 

1. Operațiunile până la întrunirea armatelor japo- 
neze la sud de Liaoyang!). 

Dela 4 lunie armatele japoneze au început pre- 
paraţiile de marş, iar la 8 lunie au reluat marşurile 
ofensive pe linii convergente pentru a se întruni că- 
tre Sud de Liaoyang. | 

lată, pe scurt, operaţiunile armatelor japoneze în 
acest timp: 
  

1) Crochiu 8.
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Armata _Î. In faţa acestei armate se găseă Keller 
(div. 3, 4 şi 6 trăgători şi divizia de cavalerie Renen- 
kamf). 

Kuroki, care se găseă la Fengoaseng încă dela 
30 Aprilie, reia mişcarea la ll lunie (04 st. n.) în 

3 coloane: divizia 12 către Saimatseu, divizia 2 
către Motienling, garda către Sumatseu. 

Marşurile s'au executat cu multă greutate din cauza 
ploilor şi naturei drumurilor. 

Ruşii s'au retras din aceste părți fără rezistenţă . 

serioasă până dincolo de Tauan,: părăsind .şi Moti- 
enling, unde construise multe lucrări de întărire. 

Astfel armata 1 devenind stăpână pe debuşeurile 
către Liaoyang, suspendă marşul întărindu-se solid 
aci, pentru a da vreme celorlalte armate (II şi IV) 
să sosească la aceiaşi înălțime. Cu alte cuvinte, A. | 
a servit de aci înainte ca un pivot al celorlalte două 

- armate. | 

Keller a încercat în câtevă rânduri (21 Iunie, 4 lu- 
lie) a reluă Motienling, însă a fost respins. 

Kuroki la rândul lui, fiind supărat de un alt de- 
taşament rus dela Sikuyang, care ameninţă dreapta 
sa, îl atacă în zilele de 5 şi 6 lulie respingându-l 
către Yusuling, unde eră alt detașament rus sub co- 
manda generalului Schluschefski. 

Până la 17 lulie nu au mai fost alte lupte. La 
această dată armata lui Kuroki eră împărţită în două: 
a) Divizia 12 la Sikuyang având în faţă la Yusuling 
şi Penling detaşamentul rus Schluschefscki, b) Garda 
şi divizia 2-a la Motienling, având în faţă detaşa- 
mentul rus Keller.
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Afară de aceste grupe, mai eră un detaşament (2 
Bt, 1 Btr.) pe flancul drept către Pensiku şi Taitseu, 
pentru a se opune încercărilor lui Renenkampf. 

In noaptea de 17-—18 Iulie, Kuroki dă un atac ge- 
neral asupra pozițiunilor ruseşti arătate mai sus, pe 
care le ocupă în ziua de 18 respingând detaşamen- 
tele ruse. În lupta dela Janselin, generalul Keller şi-a găsit moartea. — Comanda a luat-o generalul Kasta-- 
linski. - 

In timpul când Kuroki operă la stânga ruşilor, a- 
meninţând linia lor de comunicaţie către Liaoyang, 
A. | şi IV ameninţă frontul şi dreapta ruşilor în di- 
recţiile Semitseng, Haitseng şi Nintşang, — ceeace a 
avut ca rezultat retragerea ruşilor către Liaoyang, 
cum vom vedeă mai jos. 

Kuropatkin, în memoriile sale, arată că din 110 Ba- 
talioane de care dispunea la începutul lunei Iulie, 
aveă 87 pe frontul de Sud în fața-A. II şi IV, iar 
restul de 23 batalioane (Keller) în faţa lui Kuroki, | 
care, fiind mult superior în nimăr, ar fi avut posi- 
bilitatea să ajungă până la Liaoyang, dacă ar fi cu- 
noscut bine situaţiunea. 

mata IV. A pornit în două coloane dela Siuyen 
către Daling şi Fenşuling pe cari le ocupă fără lupte 
în zilele de 13 şi 14 Iunie. N 

De aci trebuiă să se îndrepteze către Haitşeng, 
punct de întâlnire cu armata II, însă, pentru că a- 
ceastă armată a întârziat din cauza ploilor şi bătălii 
dela Tasekiao, a trebuit să se oprească câtvă timp aci. 

Maiorul 1. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. 6
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După bătălia dela Tasekiao s'a reluat ma:şul, cum 

vom vedeă în descrierea operaţiunilor ce urmează. 

Armata 111). A pornit dela N. de Vafangu pe dru- 
mul mandarin şi calea ferată către Haitceng, punct 

pe unde puteă să se întrunească cu armata IV, care 
înaintă la dreapta prin munţi. 

După o luptă în ziua de 9 lunie la Seniutşen, cu 
ariergarda lui Stakelberg, armata II rămase imobili- 

zată aci până la 24 lunie din cauza ploilor şi a o- 
boselei. 

La 23 reiă marşul şi la 26 ocupă poziţia dela Kai- 

ping, slab apărată de o ariergardă rusească. . | 
La 27 lunie avantgarda ajunge la N de Kaiping, 

de unde respinge avant-posturile ruseşti către pozi- 
ţia principală de luptă ce ocupase la Taşekiao. 

Bătălia dela Tasekiao (11 Iulie st. o. 24 Iulie st. n.) 

(Orochiul 2 şi Crochiul general 2). 

Poziţiunea dela Tasekiao a fost solid organizată 
de ruşi cu lucrări pentru infanterie, gropi de lupi, 

reţele de sârmă, întăriri pentru artilerie, reperatul 

câmpului, etc. 

In faţa acestei poziţii s'a oprit armata ||, în seara 
zilei de 10 Iulie, preparându- se pentru atacul de a 
doua zi. 

Forţele ruseşti, puse sub.comanda generalului Za- 
rubaiev, erau dispuse astfel : dreapta, Corp 1 sib. 

(Stakelbesg) dela Tiantsiantun la cota 120; stânga: 

3) Crochiu 8.
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Corp. IV sib. (Zarubaiev) dela Tsiantsiantun la râul 
Tsinsa. Rezerva generală: 2 R. şi 2 Bir la S de 
Taşckiao. Brigada cazaci Miştcenko către stânga cor- 
pului IV, cavaleria Samsonov la dreapta corpului |. 
Fiecare din aceste corpuri ocupau o linie înaintată 
şi o linie principală de rezistenţă. Toate trupele erau 
puse sub comanda lui Zarubaiev. 

In genere lupta japonezilor deşi a început simul- 
taneu asupra ambelor corpuri ruseşti, însă prezintă 
două aspecte deosebite: 
„Asupra dreptei ruseşti a fost mai toată ziua nu- 
mai duel de artilerie începând cu 2 baterii şi apoi 
ireptat-treptat, până s'a format o masă de 114 1) guri 
de foc, întinsă dela Santsianseu la Tiatsiatun. Insă 
în tot timpul luptei japonezii nu au putut aveă su- 
perioritate de focuri, fie din cauza defectului poziţiei, 
fie din cauză că artileria rusă şi infanteria luptau 
ascunse. i 

In acest timp, la stânga rusă, asupra corpului IV, 
înaintă infanteria japoneză susținută. de 6—7 baterii, 
atacând între Liantsiuntsai şi Vantşangu, unde au 
ajuns la orele 8 a. m., dar au fost imobilizate toată 
ziua. | 

Lupta în această parte a durat până la 10 seara, 
dând 3 atacuri între 8 a. m. şi. 10 seara, însă fără 
izbândă. In unul din aceste atacuri (către Liantisun- 
tsai) japonezii au înaintat fără baionetă la armă, ui- 
tând să o pună în învălmăşeala şi emoţiile luptelor. 

In cursul zilei Zarubaiev a încercat a luă ofensiva 

  

i) Unele scrieri arată mai mult.
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cu stânga sa sprijinită de Miştcenko, însă nu a reu- 

şit, mai ales că unul din comandanţi (Kosovici) a 

refuzat a concură la această mişcare. 

Către seară cu toate că ruşii au respins atacurile 

japoneze, totuşi n'au putut profită complect de aceste 

succese, ne mai având rezerve disponibile. 

In noaptea de 1l—12 Iulie, Zarubaiev :a ordonat 

retragerea, distrugând mari cantităţi de aproviziona- 

mente pe cari nu le-a putut luă. 

Ruşii pierd 600 oameni şi 20 ofiţeri; iar Japone- . 

zii 1.053 oameni şi 92 ofiţeri. 

La 12 lulie, înainte de amiazi, Japonezii ocupă 

Tasekiao; iar la 17 ocupă Inkeu, asigurându-se ast- 

fel un nou port pentru baza lor de operaţie care se 
întinde acum pe arcul de cerc: Inkeu, Takuşan, Pit- 
seo şi Corea. 

După această bătălie, A. II a continuat marşul că- 

tre Haitşeng; iar A. IV tătre Simutşeng şi apoi că- 

tre Kualing. Ambele armate au fost ţinute în loc 

două zile pe frontul Haitşeng-Simutşeng unde ruşii 

ar fi putut obţine victorie dacă, în loc de-a ordonă 

retragerea, af fi atacat. Ruşii motivează că au ordo- 

nat retragerea către Liaoyang de teamă de a nu fi 

întorşi pe la stânga de către armata |, aflată la Yan- 

seling şi Sikuyang. 

Retragerea s'a făcut în noaptea de 20—21 lulie, 

arzând la Haitşeng toate aprovizionamentele ce nu 

sau putut luă. Trupele ruseşti de aci s'au retras la 

Ansantsean. 
La 21 lulie Japonezii au ocupat poziţiile abando-
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nate de Ruşi, precum şi localitatea Niutşang. A. II 
a trimes avantgarda sa-către Anşantsan. | 

In unele tratate găsim această operaţiune intitu- 
lată: «Bătălia dela Hiutșang» unde luptă A. Il şi 
IV, dar, cum se vede, aci sunt mai mult o serie de 
hărţuieli având ca rezultat respingerea ruşilor către 
Liaoyang. 

In aceste lupte Ruşii perd 1.000 oameni şi 21 o- 
fiţeri, iar Japonezii 840 oameni. 

Observaţiuni asupra operaţiunilor până la 21 Iulie. 

|. Bătăliile armatei | dela pornirea din Fenghoa- 
şeng, până la eşirea din munţi către Liaoyang, pre- 
zintă mult interes pentru studiu, fiind operaţiuni de 
munţi. Cei ce se vor ocupă cu studiul acestor ope- 
raţiuni ne vor face mare serviciu. 

Arătăm aci câtevă părţi caracterisțice : 
Improspătarea muniției se făceă prin oameni, căci 

chesonul nu puteă urmări trupele. 
Inaintarea tiraliorilor se făcea pe grupe din cauza . 

terenului care nu permitea lanţul. Saltul nu se putea 
face cu linii mai mari, din aceleaşi cauze. Rezervele 
înaintau foarte adesea în coloană de marş, având un- 
ghiuri moarte în teren cari prezintau destul adăpost. 

Ordinele se transmiteau prin. diferite mijloace de 
semnalizare. 

2. Generalul Keller a profitat puţin de avahntagiul 
defensivei în munţi, lăsând pe Kuroki să înainteze şi 
mai ales să ocupe Motienling, Yantseling, Yusuling 
și Penling. N'a ştiut a profită de avantajul poziţiu-
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nilor ce stăpâniă şi de aptitudinea trupelor ruseşti 
pentru defensivă. Criticii militari credeau şi în spe- 
cial conducătorii ruşi sperau să se producă mult rău 

japonezilor în aceste părţi 
3. Unitatea de doctrină a japonezilor asupra mo- 

dului de atac, s'a observat şi în operaţiile lui Kuroki 
în munţi, unde mai în toate ocaziile a atacat de front 

şi flanc sau flancuri. Pe când invers, Keller nu a 

ştiut a profită de desele ocazii ce a avut a întoarce 

pe Kuroki, mai ales la Motienling, precum și de a 
profită de întinderea exagerată de front a tuturor 

luptelor lui Kuroki. | 
De altfel nici la Tasekiao nu s'au făcut asemenea 

lupte ori manevre, ceeace probează că doctrina stra- 

tegică a ruşilor nu treceă dincolo de ideia poziţiu- 

nilor defensive şi a retragerilor. 
4. In luptele din munţi şi dela Taşekiao s'a ob- 

servat că artileria rusă, întrebuință mai mult tirul 

indirect ascunzând bateriile înapoia crestelor, ceeace 
însemnează că au tras învățături din experienţele lup- 
telor precedente, unde Ruşii se aşezau pe creastă 
arătând dela început locul bateriilor. De asemeni 
aveau tragerea preparată şi reperată din vreme, ast- 

fel că au putut să se arate superiori japonezilor în 

câtevă cazuri. 

6. In lupta dela Tasekiao artileria japoneză nu a 

putut prepară destul de bine atacul general, fiind a- 
dăpostită bine artileria şi infanteria rusă. Din această 
cauză atacurile japonezilor nu au reuşit în cursul 

zilei. 
Este neexplicabil pentru ce Ruşii grămădise apro-
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Vizionamente la S. de Liaoyang, dacă au avut in- 
tenţia de a se retrage din aceste părţi. Sau, dacă 
au grămădit aci aprovizionamente, trebuiau luate mă- 
suri a le transportă din vreme înapoi, pentru a nu 
îi siliți să le distrugă cum a făcut la Taşekiao şi la 
Haitşeng. _ 

„Asupra cauzelor generale care au silit armata rusă 
să se retragă în luna indicată mai sus, la sud de 
Liaoyang, iată ce zice Kuropatkin în memoriu său 
(Op. citat). | 

1. Superioritatea numerică a forţelor de luptă ale 
japonezilor. 

2. Pregătirea necomparabil superioară a trupelor 
japoneze pentru operaţiunile în teren muntos şi în 
cursul anotimpului cald (deprinderea, soldaţilor ja- 
ponezi cu munţii şi cu căldurile, vârsta lor mai mică, 
a pachetajului purtat de om, artilerie de munte nu- 
meroasă şi trenuri organizate pe samare). 

3. Sentimentul, patriotismul lor, desvoltat într'o 
măsură extraordinară. | 

4. Conducerea energică şi inteligentă a trupelor. 
9. Spiritul răsboinic slăbit la trupele noastre, con- 

secința scopurilor ne-clare şi a ne-cunoaşterii cau- - 
zelor răsboiului. 

Situaţiunea adversarilor la 21 Iulie în Liaotung. 

Situaţiunea adversarilor în urma marşului şi lup- 
telor arătate în capitolul precedent, se prezintă ca în 
schiţa C. 

Aşă dar dela 4 iunie, armatele Japoneze au exe-
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cutat marşuri pe linii multiple, dar convergente, astfel 
că la 21 Iulie frontul strategic s'a redus la 100 km. 
dela 250 cât aveau la 4 lunie. 

SCHIŢA C. 

Operațiunile dela 4 Iunie până Ja întrunirea armatelor japoneze 
la Sud de Lioyang. Situaţia la 21 Iulie. 

> 
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Armata rusă se găseă la 20 Iulie pe un arc de 
cerc la Sud de Liaoyang pe linia Anşantien-Liau- 
diasan- Amping. 

Să se observe că, în timpul dela 4—20 Iunie Ku- 
ropatkin care să găseă la centru, puteă profită de 
avantajul liniilor interioare. 

2. Operațiunile după întrunirea armatelor japoneze. 

Armatele japoneze la 22 'lulie erau concentrate la 
S. şi S. E. de Liaoyang, formând un arc de cerc de
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100 km. Armata rusă eră concentrată împrejur de 
Liaoyang. | 

In intervalul dela 21 Iulie la 11 August, adversarii 
au mărit efectivele prin adăugiri de unităţi noui şi 
prin complectări de efective atingând : | 

Ruşi *): 130.000 infanterie 10.000 cavalerie 520 
„guri foc (480 tr. rp.) 24 mitralieze. E 

Japonezii ?): 125.000 infanterie, 5.000 cavalerie şi 
900—560 guri de foc. 

Paralel cu constituirea corpurilor şi complectarea 
efectivelor, ruşii au organizat defensiv poziţiunile de 
la Sud de Liaoyang, constituind trei linii de apărare 
succesive ). Afară de acestea mai ereau puse în stare 
de apărare localităţile : Sipatişuang, Padiakantseu, Ta- 
tapeiku, Kuenşu şi altele legate în intervale prin di- 
ferite lucrări pentru a constitui un fel de linie inter- 
mediară. De asemenea s'au construit cu echipajele 
de poduri şi material improvizat, 8 poduri peste 
Taitseu. Dela 21 lulie până la 11 August, japonezii 
şi ruşii cu toate că erau concentrați, nu au făcut nici 
O mişcare. 

7 

  

1) Ruşilor le-a sosit complect CX, XVII E. D, Cz, Sib., D, Cz. Orem- 
burg. Br. Cv. Caucaz, Br, Cv. Ural, bateriile de munte s'au mărit dela 
2la8. S'a constituit cu trupe de Siberia 2 Bt. săpători, 1 Bt. telegrafie, 
1 Cp. aerostiera şi diferite. servicii. - . 

2) Japonezii au complectat efectivele diviziilor sosindu-le divizia 8 câte 
va brigăzi de rezervă şi 10 baterii de obuze şi de tunuri de 15 em. 

3) Linia înaintată pe frontul Ansantien, Kofintseu şi Amping întinsă 
aproape 60 km, | 

Linia principală formând un arc de cerc întins dela Mayetun la Siapu 
şi de aci la Sikuantun pe malul drept de Taitseu aproape 19 klm. 

Linia II-a situată în şes la 3 km. împrejur de S, şi S. W. de oraş 
constituind un cap de pod pentru a protejă trecerea peste Taitseu.
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La 10 August a sosit Oyama pe teatru de ope- 

raţie luând comanda trupelor. Primul cuarțier gene- 

ral a fost la Haitşeng. 
Intervalul de linişte între 20 lulie şi 10 August 

pare a se explică astfel: Kuropatkin, doreă să câş- 
tige timp pentru a se puteă uni şi cu corpul V. 

Siberian ce trebuiă să sosească la finele lui Au- 
gust (vezi memoriile lui Kuropatkin). 

Japonezii aşteptau sosirea lui Oyama pe teatrul 
de operaţie. | | 

Literatura militară cuprinde polemici întinse asupra 

acestei stări de ne-acţiune. : 

Bătălia dela Liaoyang. 
(Crochiurile 9 şi 10. 

Această bătăiie, ca toate cele ce vor urmă, pre- 
zintă un aspect deosebit de cel ce cunoaştem din 

bătăliile războaelor trecute. Propriu zis, aci este mai 

mult o serie de lupte succesive în o parte, intermi- 
tente în altă parte, petrecute timp de 10 zile în jurul 
poziţiunilor dela Liaoyang; dela 13 la 23 August— 

„(96 August, 5 Sept. st. n.). 
Pentru înlesnirea studiului împărţim operaţiunile 

în trei faze: (A, B, C). 

A) Respingerea liniei înaintate (13—15 August) 
Această linie eră ocupată astfel: Corpurile 1. II şi 
IV siberian formau o grupă dela W de calea ferată 
până la Tsilinseu direct sub ordinile lui Kuropatkin. 
Corpul III prelungit la stânga cu X, formă a doua
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grupă sub ordinele lui Bildering la 20 km. dela cea 
dintâi — coprinsă între Kofintseu şi Amping. Corp. 
XVII în rezerva grupei a doua. — Grosul cavaleriei !) 
sub Samsonow acopereă flancul stâng. Miştcenko cu 
brigadade Caucaz făceă legătură între cele două masse. 

Divizia cazaci Renenkampf acopereă flancul drept. 
Marşurile ofensive ale japonezilor au început în zi- 
lele de 12 şi 13 Aug. iar în ziua de 14 încep ata- 
curile astfel: | 

Armata | înaintează în 3 coloane ?) şi după 3 zile 
de luptă respinge corpul III şi X până la Taitseu. 

Armata IV în 2 coloane: dreapta (Dv. 10) alături 
de armata | cooperează la respingerea corpului III ; 
stânga (Dv. 5) respinge avantposturile corpurilor II 
şi IV. 

Armata II înaintează de o: parte şi de alta a căii: 
ferate, .şi prin o mişcare de întoarcere la dreapta 
ruşilor, îi obligă a se retrage către poziţia principală 
de rezistență, după 2 zile de luptă. 

Astfel în ziua de 15 August, seara, linia înaintată 
rusă căzuse în stăpânirea japonezilor. 

Asupra acestei retrageri, Kuropatkin zice: «astfel 
după ce am profitat suficient de poziţiunea noastră 
dela Liandiasan şi Amping, în ceeace priveşte câş- 
tigarea timpului, producând şi pierderi însemnate ina- 

- micului, toate corpurile s'au retras pe poziţiunile îna- 
intate dela Liaoyan». 

  

1) Dv. Samsonov. Dv, Grekov. Brig. Caucaz. E 
2) Dreapta : Dv. 12 către Amping. Dv. 2 către Ludiasa. Garda către 

Tunsigu.
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B) Atacul poziției principale. Atacul capului de 
pod dela Liaoyang. invăluirea dela stânga rusă (16— 
21 August). | 

Pe poziţia principală de luptă Kuropatkin a dispus 
patru corpuri în linia l-a şi trei în rezervă. 

Linia | aveă o întindere de 30 km. formând un 
arc de cerc cu dreapta la Mayetun, stânga la Si- 

kuantun. Corpurile din linia | (|. II. X. XVII) şi re- 
zerva generală cereau dispuse cum se vede în cro- 

chiu. Brigada Orlov :) din C. V. prelungeă stânga 
rusă ocupând poziţiunile dela Sud de minele Jentai. 

Divizia cazaci Sib. (Samsonov) la E de Uhntsialiniseu. 

Brigada cazaci Oremburg (Grekov) dincolo de 

Taitseu. 
Afară de aceste trupe -mai erau pe flancul stâng 

detaşamente formate din corpul XVII. 
Brig. cazaci transbaikalieni (Miştcenko) la Uluntai. 

Pentru atacul acestei poziţiuni, Oyama a luat în ziua 

de 16 o dispoziţie de atac, în care se păreă că ar 
aveă intenţia, ca odată cu atacul de front să învălue 

dreapta rusă. Insă, mai în urmă, a modificat ordinul 

astfel: Armata | să încerce un atac învăluitor asupra 

stângei ruseşti trecând Taitseu, pe când armatele II 

şi IV vor atacă viguros de front. 
Execuţia s'a făcut astfel: 

" Armata | lasă garda şi !/, brigadă din divizia 2 

în faţa corpului III şi X, iar cu divizia 12, cu brigada 
de rezervă şi mai târziu cealaltă brigadă din divizia 
2, se îndreaptă către N pentru a trece Taitseu. 

1) Veniă dela Mukden şi eră formată din rezervişti.
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La 12 August a trecut pe la Kankuantun fără a 
întâmpină rezistenţă, ocupând înălțimele dela W de 
Kuantun. | 

In acest timp garda cu brigada din divizia 12 pre- 
lungite la stânga cu Div. 10 (A. IV) după serioase 
lupte ocupă înălţimele Tsudiagu şi Yambatai, unde 
au rămas până la 21%). 

Armata II şi IV trece pe malul drept de Şaho, 
călare pe calea ferată, având divizia 10 mult depla- 
sată la dreapta către Veidagu legată de massa prin- 
cipală cu 2 reg cavalerie. In noaptea de 16—17 
diviziile massei principale (5, 3, 4, 6) execută mar- 
şuri de apropiere asupra poziţiunilor dintre Mayetun, 
Siaoantseu şi Santsiapu, organizate solid de Ruşi. 

In dimineaţa de 17 se începe o puternică canonadă - 
între artileriile adverse, în: care timp divizia 3 ajunse 
la Kemutşuang, iar div. 5 către stânga (G) unde s'au 
întărit solid. Ambele divizii în cursul zilei de 17 au 
încercat multe atacuri fără a mai puteă înaintă, cu 
toată intervenirea rezervei generale. 

In acest timp divizia 6 între drumul mandarin şi 
calea ferată şi divizia 4 dincolo de calea ferată încer- 

„cau a cădeă în flancul drept al ruşilor fără a reuşi. 
Inapoia, frontului diviziilor 5 şi 3 s'au instalat 36 

obuziere: de campanie aduse cu trenul. 
In ziua de 18 sau reluat atacurile de către cele 

patru divizii, însă au întâmpinat aceeași rezistenţă. 
Cu toate acestea în noaptea de 18--19 Aug. cor- 

') In acest timp s'a petrecut atacul învăluitor dat de Kuroki cu trupele 
ce. trecuse Taitseu.
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pul | care se găseă în faţa acestor divizii, s'a retras 
dincolo de Taitseu, pe podurile construite din vreme, 
sub protecţia trupelor din a doua linie de rezistenţă 
(capul de pod). 

Kuropatkin a ordonat retragerea de teama atacu- 
lui ce se pronunţase la stânga sa de către armata], 
lăsând pentru apărarea capului de pod numai corpu- 
rile Il şi IV sib. şi fracțiuni mici din corpurile |, III şi X. 

lată ce zice Kuropatkin în memoriile sale relativ 
la motivele acestei retrageri. | 

«In cursul zilei de 18 am observat trecerea unor 
forțe numeroase peste Taitse-ho din armata lui Ku- 
roki. Dat fiind că în zilele de 17 şi 18 atacul a- 

supra corpului X contra căruia trebuia să vie Ku- 
roki, fusese slab față de atacurile viguroase ale A II 

şi A IV japoneze contra corpurilor 1 şi III Siberiene, 
am putut presupune că grosul armatei lui Kuroki 
încercă să opereze contra comunicaţiilor noastre. 

Mai rămânea dar să aleg una din două: 
a) Să atac armatele lui Oku şi Nodzu la Sud (A 

Il şi A IV) lăsând un detaşament în faţa lui Kuroki. 
b) Să retrag trupele pe poziţia doua dincolo de 

Taitseu-ho, pentru a atacă de aci pe Kuroki, iar în faţa 

trupelor japoneze dela Sud să las minimum de trupe». 
Cum vedem, Kuropatkin s'a decis pentru cazul al 

doilea, motivând aceasta pe lipsa de încredere în va- 
loarea trupelor corpului XVII care le-a retras dincolo 
de Taitse-ho pentru a face faţă lui Kuroki 1) pe care 

1) Kuropatkin în memoriile sale spune că aveă aci pe malul stâng 56 
Batalioane 10 sotnii şi 144 tunuri Generalul Zarbases. Mai aveă pe malut 

= drept 30 batalioane, 5 sotnii şi 81 tunuri.
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trebuia să facă faţă lui Kuroki pe timp ce el ar fi 
atacat trupele japoneze dela Sud. | 

Ziua de 19, japonezii o întrebuinţează pentru o- 
dihnă şi stabilirea ordinei în unităţi. 

La 20 şi 21 diviziile 5, 6, 10 atacă frontul de 
S. al capului de pod; iar div. 3 la W. de calea. fe- 
rată, având mai la W. divizia, 4 încearcă învăluirea 
dreptei capului de pod, însă, toate aceste atacuri nu 
au reuşit fiind respinşi pe unele puncte cu mari 
pierderi. 

In acest timp la stânga rusă “atacul învăluitor al 
armatei | se petreceă astfel: 

Incă dela 19 Kuropatkin prin retragerea corpu- 
ilor de mai sus, constituise pe malul drept între 
Sakutun şi Liaoyang, o masă din corpurile |, II sib; 
şi X, XVII de Europa, şi fracțiuni disponibile din 
corpul Vi). 

Kuroki cu toate că ştiă despre această massă a 
ruşilor şi conştient de pericolul ce-l amenință luă 

” dispoziţiuni pentru rezistenţă, întărindu-se solid cu 
trei brigade şi chemând în acelaş timp brigada de 
rezervă a gardei. 

In dimineaţa zilei de 20 nici un atac nu s'a produs. 
Kuroki văzând că ruşii nu atacă, hotărăşte a atacă 

el după amiazi cu divizia 2-a pe care o trecuse peste 
Taitseu încă dela 19. Atacul acestei divizii a fost 
respins ziua, însă, noaptea a putut ocupă înălțimile 
Sikuantun, (Manyama) asigurând un punct preţios 
fie pentru ofensivă fie pentru defensivă. 

  

1) În memoriile sale Kuropatkin, spune că aveă aci 98 batalioane, 73 
escadroane şi sotnii şi 352 tunuri.
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In această zi corpurile |, III şi X se opriseră îm- 
prejur de Sintsin din cauza oboselei. 

Kuropatkin se hotărăşte să atace. EI ordonă în 
noaptea de 20—-21 ca C. XVII să ţie în loc ofensiva 
japoneză împrejur de Sikuantun. 

C. 1 sib. să prelungească stânga C. XVII. 

C. X să se plaseze în linia 2-a la Sakutun, Bri- 
gada Orlov să acopere flancul stâng legându-se cu 
mişcările C. |. 

C. III sib. menţinut provizoriu înapoi de Sitsotsi. 
Din această dispoziţie se vede că Kuropatkin aveă 
intenţia să facă o ocolire la dreapta 'grămădind pe 

Japonezi în Taitseu. Atacul însă nu s'a putut exe- 
cută, aşă precum a fost hotărât de Kuropatkin pentru 

ziua de 21. Intre altele este învinovăţit Orlov că a 
primii din poziţia ce ocupă înainte de timp, a fost 
împuns de focurile japonezilor şi pus pe fugă cu 
toată trupa, retrăgându-se în neregulă către staţia 

Jantay. Ori care va fi fost cauza neacţiunei Ruşilor 
lămurit că această acţiune a ajutat trupele lui Kuroki 

să ocupe înainte câtevă puternice puncte de sprijin. 

La 22 Kuroki atacă cu o brigadă din divizia 2-a 

înălțimile dela Sikuntun, cu divizia 2 şi o brigadă 
de rezervă încearcă o mişcare învăluitoare către flan- 
cul stâng rus, iar cealaltă brigadă a diviziei 2 o ţine 

în rezervă aşteptând şi garda căreia îi dăduse ordin 

a trece Taitseu în această zi. 
“In urma acestor lupte, la 21 seara, stânga: rusă 

după oarecare rezistenţă se retrage până la Linempu. 
Dreapta rusă corpul XVII a dat cinci atacuri contra 

„diviziei 2-a care se menţineă disperat aci. 

e
 

5
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Cu toate că Kuropakin eră de patru ori superior 
în număr, dete ordin de retragere în dimineaţa de 
22 August. El spune că sa hotărât retragerea pe 
deoparte fiindcă i se raportase că nu mai aveă re- 
zerve şi nu mai puteă rezistă; iar de altă parte avea 
teamă să nti i se tae retragerea de către trupele lui 
Kuroki. 

C) Retragerea. La stânga rusă corpurile II şi X 
urmate imediat de XVII, au început retragerea către 
N sub protecţia C. 1 Sib. ajutat. de divizia 54 şi ca- 
valeria Samsonov. Kuropatkin în meinoriile sale laudă 
foarte mult vitejia corpului 1 Siberian. 

La dreapta, trupele dela capul de pod, au început 
retragerea sub protecţia corpului IV. 
„Retragerea ruşilor s'a continuat şi în noaptea de 
22—23 August sub protecţia cavaleriei şi artileriei 
călărețe. In Liaoyang au fost lupte: sângeroase de 
stradă. 

La '23 ruşii erau complect retraşi, arzând podurile, 
distrugând liniile telegrafice şi tot materialul ce nu 
au putut luă. 

Japonezii n'au urmărit din cauza oboselii. 
Ruşi pierd 1810 morţi din cari 54 ofiţeri; 10.850 

răniţi din cari 252 ofiţeri. | 
Japonezi pierd în total 23.615 oameni afară din 

luptă şi anume: i | 

A 1== 247 ofiţeri 5.921 oameni. 
A Il = 360 ofiţeri 10.185 oameni. 
A III = 250 ofiţeri 6.652 oameni. 

Maiorul I. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez, i 7
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Observaţiuni asupra operaţiunilor după întrunirea 

armatelor japoneze. 

1. Din situaţiunea adversarilor în a doua chen- 

zină lunie!) se vede lămurit că eră momentul de 
“ luat ofensiva din partea ruşilor, căci, se găseau con- 

centraţi întrun singur grup (Liaoyang) şi de aici se 
puteau îndreptă către arm. IV şi Il japoneză demon- 

strând către armata |, sau invers. Cu alte cuvinte 

Kuropatkin se găsea într'o situaţie pe cari teoria răs- 
boiului o găseşte bună, adică se găsea la centru 

şi puteă să aibă avantajul luptei pe linii interioare. 
Neacţiunea lui Kuropatkin se explică numai astfel: 

sau aşteptă să aibă superioritate numerică pe întreg 
teatrul de operaţie, sau credea pe japonezi mult mai 
superiori în număr, sau în fine, cum vom puteă de- 
duce din ofensiva dela Şaho şi Sandepu, el aveă 
credinţa fatală că armata rusă nu este preparată pentru 

ofensivă. 
2. Este nelămurit încă, pentruce japonezii după 

întrunirea celor 3 armate nu au luat ei ofensiva, ci 

au lăsat a trece peste 20 zile dela întrunire până la 

bătălia dela Liaoyang. 
In unele scrieri se zice că ploile au împiedicat 

mişcările adversarilor în acest timp. 
3. Trupele ruseşti după linia înaintată dela Liaoyang 

se găseau la peste 8—10 km. departe de linia principală 
şi am puteă zice că aceasta eră mai mult o linie detaşată. 

1) Vezi schiţa C.



99 

Mai toată această linie aveă multe poziţiuni defen- 
sive pe ultimile înălţimi ale munţilor dela S de Liao- 
yang şi credem că ruşii trebuiau să reziste şi să pro- 
ducă mai multe pierderi adversarului în aceste 
părţi. 

4. La 18 August prin mişcarea învăluitoare ordo- 
nată de Oyama, s'a produs un gol de peste 20 km. 
între A. | ce execută învăluirea şi A.II şi IV ce ata- 
cau frontul. 

După principiile ştiinţei militare, acest gol a con- 
stituit un punct critic pentru japonezi, de care ar fi 
putut profită Kuropatkin. 

5. Mişcarea de învăluire a A. [.J. (Kuroki) a fost în- 
drăzneaţă şi credem ca dela 18-—22 inclusiv Kuro- 
patkin ar fi putut atacă şi strivi pe Kuroki mai ales. 
că constituise spre Est de Liaoyang, o puternică re- 
zervă. De sigur că vor fi fost multe motive pentru 
care Kuropatkin nua atacat, dar ori cum trebue să 
începem a bănui incapacitatea lui ca general de câmp, 
de oarece vom întâlni de aci înainte prea dese oca- 
ziuni de care nu a ştiut profită. 

6. La 19—20 August, când Kuropatkin lua dispo- 
ziţiuni pentru retragerea dreptei, tot frontul japonez 
constă în o linie întinsă împrejurul trupelor ruseşti, 
neavând rezerve îndestulătoare pentru cazul unei 
contra ofensive ruseşti. 

De o asemenea situaţie ar fi ştiut să profite un 
general de câmp, chiar când ştirile şi rapoartele nu 
ar fi fost sosite complect. 

7. Multe atacuri date mai ales de trupele armatei
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Il şi IV japoneză în cursul bătăliei, au fost respinse. 
din cauza lipsei de rezervă în momentul critic 1). 

Acest defect tactic se va constată deseori în ata- 
curile japonezilor şi credem că provine din tendinţa - 
ce aveau de a învălui chiar cu focuri, ceiace con- 

duceă intrarea a multor trupe în linia întâia. 
8. In luptele de aci ca în mai toate luptele, ja- 

“ponezii nu au luat raniţa la atac. 

Insă, se poate observă din Schema D că ei au 
- ranița prevăzută numai cu ţinuta de marş, iar pentru 
ținuta de luptă înlocuesc raniţa cu sacul. 

„Noul echipament dat ca experienţă la unele cor- 
“puri de trupă de ale noastre este constituit în: echi- 
pament de marş şi echipament de luptă?). 

9. In această bătălie cavaleria rusă a îndeplinit 
misiunea mai bine ca în precedentele bătălii: 

Dreapta rusă dela început a fost acoperită de 
Samsonov şi Miştcenko care a semnalat și întârziat 
mişcarea coloanelor din stânga japoneză. E 

Divizia Renenkampt şi câtevă “batalioane infan- 
terie au întârziat 24 ore trecerea lui Kuropatkin peste 
Taitseu. La 20 peste 25 sotnii au ţinut legătura la 

1) Niessel op. citat arată că la 19 August un regim. tiraliori Siberian 
- fiind atacat de. japonezi s'a retras din poziţia ce ocupă înainte de a se 

isbi corp la corp, însă graţie bravurei ofiţerilor trupele s'au recules şi 
au făcut o întoarcere ofensivă asupra jeponezilor ce ocupaseră deja po- 
ziţiile. In faţa acestei întoarceri ofensive, japonezii erau atâta de obosiţi 
că nu au mai putut luptă sau trage focuri lăsându-se a îi loviți cu ba- 
ioneta sau făcuţi prizonieri. Dacă japonezii ar fi avut rezerve de sigur 
că intoarcerea ofensivă a ruşilor nu reuşeă. 

2) Pe cât am afiat însă dela trupele cari au acest echipamenr pentru 
experienţă şi pe cât am putut constaiă eu însu-mi, nu este un echipa- 
ment ideal. !
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Yentai cu Divizia Orlov, iar seara după înfrângerea 
lui Orlov (pe care l-a respins Divizia 12. J...), cavale- 

„ria prin lupta pe jos asigură conservarea înălțimilor 
dela Yentai, dând timp C. 1 şi III Sib. a se opune 
definitiv întoarcerei lui Kuroki. | 

10. Este de observat că japonezii cu tot avantajul 
ce au avut în urma retrageri lui Kuropatkin, nu au 
executat urmărirea strategică. De aceea bătălia dela 
Liaoyang nu poate fi socotită mai mult decât «o vic- 
torie tactică» pentru japonezi. 

De altfel, se va observă că în nici o ocaziune ei 
nu urmăresc, de unde deducem că japonezii nu pu- 
teau să execute urmărirea, fie din lipsă de cavalerie, 
fie din cauza oboselii. 

11. Pornirea la ofensiva a lui «Orlof» poate că . 
este singurul act de iniţiativă în această bătălie, totuşi 
în faţa neactivităţii celorlalţi generali, acest act de 
iniţiativă a fost criticat de Kuropatkin. 

12. In fine, cu privire la Ruşi am puteă zice că 
prin înfrângerea dela Liaoyang, s'a dat semnalul funest 
al scăderii prestigiului armatei ruseşti. | Si 

Infrângerile suferite de Ruşi până la această bă- 
tălie erau socotite de oamenii ştiinţei militare, ca 
incidente ce trebue să se petreacă în defensiva de 
retragere până la echilibrarea forţelor. | 

Insă, în această bătălie, echilibrul de forţe se sta- 
bilise şi acum adversarii aveau să-şi măsoare numai 
valoarea morală şi preparațiunea de războiu. 

Infrângerea suferită a fost răspunsul fără comentarii: 
Rusia, inferioară Japoniei din acest îndoit punct 

de vedere.
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Retragerea către Mukden şi noile organizări. 

După Liaoyang, japonezii nu numai că n'au ur- 
mărit, dar în cursul lunei Septemvrie s'au oprit la 
câțiva kilometrii la N. de Liaoyang, pe linia Yentai 
Baniaputsa. 

Astfel ruşii putură să-şi execute retragerea în |i- 
nişte dincolo de Şaho, lăsând pe malul stâng al 
acestui râu, numai cavaleria şi ariergardele. * 

Ambii adversari în acest timp măresc efectivele. 
Japonezii. Complectează materialul, muniţiile şi 

efectivele formând în total 1) 160.000 oameni din 
care 9000 cavalerie şi 614 guri de foc. 

Ruşii. Creiază armata Il sub Griepenberg ?) com- 
- plectează efectivele şi aduce corpuri noi astfel că în 

a ll chenzină Septemvrie Kuropatkin dispunea *) de 
9 corpuri armată, 3 divizii, 3 brigade de cavalerie 

şi diferite regimente de cavalerie ataşate corpurilor 
de armată. 

In total 200.000— 230.000 oameni din care 13.000 

cavalerie şi 928 guri de foc. Afară de acestea în 

1 A. (Kuroki) : Garda Dv. 12. 2. Br. Cav. independentă, Br. artilerie 

independentă 5 Br. de rezervă. 

A Ii (Oku) Dv. 3, 4, 5, Br. Cv. independentă, Br. artilerie indepen- 

dentă, 3 brigade rezervă. i 
A IV (Nodzu) Dv. 5, 10 şi 1 brigadă rezervă. 
2) Fiind pus pe acelaş picior cu Kuropatkin au urmat multe neînţele- 

geri între ei. Între altele Kuropatkin spuneă că Griepemberg eră surd şi 

nu se puteă înţelege cu el la telefon. 

3) Corpurile |, ÎI, III, IV, V, VI Sib. şi ], X, XVII Europa. 

Dv. Cav. Cz. Trs. V. (Renenkampi Br. Cz. Trs. B. (Mistcenko) 

Dv. Cz. Oremburg (Grekov) Br. Cz. caucas (Orbeliani) 
Dv. Cz. Siberia (Samsonov) Br. Cz. ural
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Rusia eră C. VIII complect mobilizat; se începuse 
transporturile C. IV şi XVI şi se lucră pentru orga- 
nizarea armatei |Il-a. 

Operațiunile între Lioyang şi Mukden. 

(Crocpit 11), 

Terenul între aceste două localităţi este străbătut 
de numeroase: râuri cu văi strâmte şi adânci către 
cursul superior şi cu văi largi la eşirea din zona 
muntoasă. | 

Drumul mandarin şi calea ferată desparte această 
zonă în două părţi, cu caracter geografic și topo- 

grafic deosebit : 
La W. şes acoperit cu numeroase localități şi în- 

tinse culturi formând bune puncte de sprijin şi măşti 
de acoperire. _ 

La E. regiune muntoasă făcând, parte din massi- 
vul Taling şi având creasta principală dela E. la W. 
Numeroase drumuri traversează acest masiv dela N. 
la S. până la linia traversală Baniaputsa-Kotuling iar 
de aci la S. către altă linie transversală Pensiku- 
Siansiantseu. | 

Pensiku şi Baniaputsa, sunt nişte noduri de co- 
municaţie de mare importanţă strategică. | 

La 1 Octomvrie adversarii se găseau în această 
regiune astfel: !) 

Japonezii. Armata 1?) între minele Yentai, şi Pen- 

  

1)'Crochiu 12. N ! ! 
2) A. |. Linia de corițnicaţie prin Fenghoaseng, Euitjiu, Seul, Tşemulpo
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siku front de 60—70 km. Armata IV 1) la sud de 
minele Yentai, între Tumoting şi Ulitaitse, front de 
20—25 km. Armata Il?) călare pe drumul manda- 
rin, front de 60—70 km. 

Ruşii.. Massa principală adunată pe Huenho îm- 
prejur de Mukden între Fulin şi Fuşun împărţită în 
trei grupe cum vom vedeă mai jos. Cavaleria forma 
o reţea înainte şi pe flancuri acoperind armata rusă 
astfel: înainte, pe Şiliho până la confluenţa cu Şaho 
2 brigăzi sub Miştcenko: la dreapta între Kuenho 
şi Liaho divizia Grekov; la stânga către înălțimile 
Şaho, divizia Samsonov ; la extrema stângă pe dru- 
mul Fuşun divizia Renenkampf. Diferite lucrări de 
fortificaţie se construise pe tăeturile râurilor, peste 
care treceă calea ferată şi drumul mandarin până 
la N. de Mukden. 

Marşurile oiensivei ruseşti către Şaho. 

Kuropatkin văzând realizată superioritatea nume- 
rică şi cunoscând din informaţiile cavaleriei sale, 
conturul aparent al poziţiunilor ocupate de japonezi 2). 
hotărăşte a lua ofensiva împărțind armata în trei 
grupe. (A se vedeă la Anecsa D. proclamaţiunea lui 
Kuropatkin dată înainte de bătălia dela Şaho). 

La W. curpurile X, XVII şi fracțiuni din C. V. 
sub comanda lui Bildering în direcţia Mukden-Lio- 

== 

1) A. IV. Linia de comunicaţie prin Kintşeu, Tşemulpo. 
2) A. Il. Linia de comunicaţie prin Haitşeng, Inkeu. 
3) Cunoşteă că japonezii se întind dela Tşanşan către Huenho la Ba- 

niaputsa trecând pela N. de înălțimile Yentai.
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„Yang va face demonstraţii de front în contra gro- 
sului Japonezilor. 

(In total ruşii aveau aci 64 B. 40E. şi 196 tunuri). 
Detaşamentul de Est sub Stackelberg, cu C. 1, II 

şi III şi fracțiuni din corpurile ÎI, IV şi V, divi- 
ziile de cavalerie Renenkampt şi Samsonov, în di- 
recţia Fuşun-Pensiku spre a întoarce, aripa dreaptă 
a inamicului cucerind şi poziţia Baniaputsa !). Legă- 
tura între aceste grupe: un detașament de o bri- 
gadă infanterie (din div. 31) şi 2 brigade cavalerie. 
Mai târziu otservându-se că centrul este slab, s'a 
întărit cu corpul IV. 

Rezerva generală înapoia centrului între intervalul 
celor două grupe: corpurile | Europa, IV Sib., frac- 
țiuni din alte corpuri şi 1 Brigadă cav., sub Mist- 
cenko 2). , . 

« Alte detaşamente s'au trimis către extremele flan- 
curi japoneze. Dela 21—96 s'au executat marşurile 
ofensivei ruse, respingând prin diferite lupte trupele 
înaintate japoneze astfel că la 26 seara armata rusă 
se găseă cum se vede în crochiul 13, pe un front 
de 50 km. prezentând o parte slabă către centrul său. 

In acest timp Oyama, deducând intenţiunile ru- 
şilor, lasă pe Kuroki cu o parte din arm. |], a păzi 
flancul drept, ducând „restul forțelor câtre drumul 
mandarin cu intenţia de a lua ofensiva energică în 
această parte, astfel că în seara de 26 se găseşte 
în faţa ruşilor dispus cum se arată în acelaş crochiu. 

  

1) In total acest detaşament aveă 73 B..29 E. 142 tunuri, 32 mitral. _ 
2) Rezerva avea în total 56 B., 20—208 tunuri, şi 30 mortiere.
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Din  dispoziţiunile luate de ambele părţi născu 

bătălia ce urmează : 

Bătălia dela Şaho. 

Se compune, ca şi cea dela Liaoyang, din o serie 
de lupte alternând ofensiva cu defensiva la ambele 
părţi timp de 10 zile. 

Pentru înlesnirea studiului se împart aceste ope- 
raţiuni în trei faze: (A, B, C.) 

A) Atacul pozițiunilor jeponeze. Contra ofensiva 

japonezilor. 
La Est: în ziua de 2%, cavaleria grupei de E. care 

formă o avant-gardă generală, s'a izbit la Baniaputsa, 
de avant-posturile japoneze, de aci s'a îndreptat către 

Uniunine, unde începuse a sosi trupe ruseşti sub 
comanda lui Renenkampf, care trecuse dejă o brigadă - 
peste Taitseu, dirijind'o în spate de Pensiku ; în fine 
s'a îndreptat către Siant-santseu găsind şi aci: trupe 

din C. | rus, angajate cu avant-posturile japoneze. 
In acest timp C, III ajunse la Koataitseu şi în- 

cepuse a debuşă pe platoul dela W. în faţa întări- . 
rilor japoneze dela Pensiku. Până la complecta de- 
buşare a acestui corp, brigada trimisă de Renen- 
kampf în spate de Pensiku sosise aci deschizând 

focul asupra apărătorilor japonezi fără a'i putea 
obligă la retragere. 

La 27 soseşte Samsonov alături de această bri- 
gadă, însă japonezii se menţin în poziţie cu toate 

focurile ce se trăgeau în spatele lor. 
Până la 30 Septemvrie, corpul III şi trupele lui Re- 

aa
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nenkampi au încercat diferite atacuri fără a puteă 
respinge pe japonezi; iar corpul | a rămas imobi- 
lizat de mici detaşamente japoneze în faţa de Tu- 
min şi Tşaoşan. 

La 30 Septemvrie sosind, pe deoparte, ajutoare ja- 
ponezilor şi pe de altă parte, Stakelberg, aflând de 
înfrângerea, ruşilor la centru şi la grupa de W fu silit 
a se retrage cătră Baniaputsa. 

La West. In ziua de 21 grupa de W ocupa loca- 
lităţile Tadusampu şi Ulitaitseu, trecând avantgar- 
dele mult înainte. 

In această zi Oyama execută marşuri ofensive şi 
respinse înapoi aceste avantgarde. | 

La 28, Oku atacă de front dând violente atacuri 

la Santaitseu şi Ulitaitseu şi pronunţând o mişcare 
învăluitoare către Lidiatun. 

“Trupele ruseşti se retrag pe Şiliho. 

La 30 Septembre Oku atacă toată linia Şiliho, 

producându-se lupte violente asupra localităţilor Şi- 
liho—Lunvan—Ersidiasa care fu de: multe ori luate 
şi reluate de adversari. În timpul acestor lupte, ata- 
cul învăluitor se pronunțase astfel că Bildering, fă 
obligat a se retrage înapoi de Şaho, sub protecţia 
unor fracțiuni din comp. IV (rezerva generală) lă- 
sând 3 baterii în mâinile japonezilor. 

La centru corpul IV care a întărit grupul de le- 
gătură se apropiase de minele Yentai, atacând tru- 
pele armatei IV japoneză pe linia Panliatsantseu 
Kukiatseu Ympan, însă, în ziua de 30 Septembre a 
fost respins în urma atacurilor date de Nodzu (A. IV)
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şi în urma retragerilor ce se produsese la dreapta 
şi la stânga sa. 

Astfel Kuropatkin fiind informat de cele ce s'au 
petrecut, renunţă la ofensivă şi hotărăşte a se menţine 
pe Şaho. 

Insă la 1: Octombre grupul rusesc de E., Stakel- 
berg, urmărit de aproape de Kuroki, se retrage 1) lă- 
sând avantgarde la Ufuling şi Koatuling ; grupa de 
legătură (centru) se retrage de asemenea la Nord 
fiind atacat de armata IV, rămânând pe Şaho în 
faţa japonezilor, numai grupul dela W Bildering. Din 
această nouă situaţie naşte a doua fază a batalii 
dela Şaho : 

B) Atacul pozițiunilor ruseşti dela Șaho. Grupa 
dela W Bildering se găseă pe Şaho cum se vede 
în crochiu ll, Oku hotărăşte să atace astfel: la 
dreapta către Kuanhuandian divizia 6; la centru pe 
drumul mandarin divizia 3 ; la stânga între drumul 
de fer şi Şaho Divizia 4. Rezerva, 2 brigade, vor 
merge înapoi pe aripa stângă. 

Atacul a avut loc în noaptea de 30 Septembrie 
1 Octombrie şi toată ziua de 1 Octombrie. 

La centru divizia 3-a prin suprindere a luat un 
întreg grup de artilerie, angajând după aceasta o 
luptă sângeroasă împrejur de Şaho pe care nu-l 
poate luă. 

La stânga Japonezii ocupă Lingsipu şi trec pe 

  

1) In această retragere japonezii au luat numeroase piese de artilerie 
şi mulţi prizonieri.
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celalt mal amenințând: pe ruşi cu învăluirea. Dreapta 
ajunge la Şaho. | 

Ruşii menţin Şaho şi colina Arborele-izolat. 
La 2 Octombre începe o puternică canonadă de 

artilerie şi apoi dese atacuri date de japonezi, pentru 
a ocupă diferite “poziţii şi dese contra-atacuri date | 
de ruşi pentru a-şi luă poziţiile pierdute. 

In timpul nopții japonezii reuşesc a pune stăpâ- 
nire pe colina Arborele-izolat, dar nu pot pune stă- 
pânire pe a doua înălţime ce mai aveă această co- 
lină. (Namakoyamia). 
La 2 Octombrie în urma ordinului dat de Kuro- 

patkin, 12 batalioane ruseşti (R. 80, 87, 88 din Dv. 
22...) atacă cu îndârjire pe japonezi la colina Ar- 
borele izolat, pe care pune stâpânire către seară în 
urma multor atacuri cu baioneta. : 

Aci ruşii pentru prima oară iau 2 baterii ale ja- 
ponezilor. | 

In urma acestor lupte colina sa numit Putilov, 
iar a doua Novogorod. 

In zilele de 3 şi 4 din cauza oboselii trupelor, 
au fost numai mici angajamente. 

Astfel după o luptă de 10 zile, adversarii se gă- 
sesc relativ în situaţia dela începutul bătăliei. 

Ruşii pierd 40.000 din care 1.000 ofiţeri. Japonezii 
pierd 16.000 oameni şi 500 ofiţeri. 

Operațiunile de iarnă în 1904. 

După bătălia dela Şaho, un nou aspect prezintă 
„operaţiunile: adversarilor. Afară de mici întâlniri de 

/
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patrule or soldaţi izolaţi, totul rămâne în complectă 

imobilitate. 
Această imobilitate se datoreşte la multiple cauze, 

din cari mai principale sunt: oboseala, aşteptarea 
de noui întăriri, necesitatea de a se garantă -contra 

frigului, ce se scoboară în aceste părţi până la 30 
grade. 

Frontul japonez formă un vast semicerc cu centrul 
la Lioyang, trecând peste Huenho, Kokentai, Ling- 

sipu, Baniaputsa, Pensiku. 
Frontul rus învăliă aproape acelaş contur. 
La Şaho adversarii au stat aşă de aproape încât 

se stabilise un fel de «modus vivendi». Aşa, pe ici 

colea, treceau unii dela alţii, fără arme, pentru a luă 

apă or adăpă caii, etc. În alte părţi când vre-un 
glonţ tras nu loveă pe nimeni, se scoteă dinapoia 
întăririlor un steag improvizat, pentru a zeflemisi 

exerciţiile de poligon. 
In acest timp se recheamă Alexiev, lăsându-se Ku- 

ropatkin comandant al trupelor de uscat şi apă. Se 
formează în Noembrie trei armate ruseşti şi încep 

a sosi trupe de complectare sau întărire la ambii 
adversari, după cum vom arătă în partea II-a a lu- 

crărei, 

Observaţiuni asupra operaţiunilor între Liaoyang 

şi Mukden. 

1. După victoria dela Liaoyang eră posibilă o ur- 

mărire strategică, mai ales că Kuroki se găseă pe 
flancul stâng rus, dar nu s'a executat fie din cauza
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oboselei, fie din lipsa de muniţie, fie din exces de 
prudenţă. 

2. Kuropatkin pentru ofensiva ce proectase, a îm- 
părţit armata în trei grupe, însă în fiecare din aceste 
grupe a rupt legăturile organice ale unităţilor, pentru 
a formă diferite detaşamente şi grupe mixte. Aceasta 
este o abatere gravă dela principiile artei militare - 
şi, cum s'a văzut, rezultatele au probat gravitatea 
abaterei. 

Corpul V a fost rupt în trei, corpurile IV şi X 
în câte două. 

3. In bătălia de Şaho a fost clasică legătura şi 
lupta cu focuri, a două detaşamente de cavalerie 
rusă!) : 

Cel dintâi compus din 3 escadroane dragoni şi 3 
sotnii, a fost însărcinat a ţine legătura între C.I 
Sib. şi detaşamentul Mistşenko. 

In timpul luptei, pentru a-şi îndeplini misiunea, a 
luptat cu focuri respingând apoi cu baioneta la ca-: 
rabină ?) pe japonezi. 

Cel al doilea sub general Samsonov, a luptat cu: 
focuri contra unei infanterii numeroase în luptele 
dela Pensiku. | 

4. Este de observat doctrina ce aveau coman- | 
danţii japonezi de a se ajută reciproc. In bătălia 
dela Şaho, trupele lui Kuroki au venit să sprijine 
pe ale lui Nodzu. De altfel se observă că de aci îna- 
inte japonezii nu. păstrează rezerva generală, ci lasă 
coloanele să se sprijine reciproc. 

1) A se vedea Niessel, pag. 16—82. 

r agonii aveau carabine cu baionetă.
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9. Luptele îndârjite şi unele victorii ale ruşilor la 
„Şaho, sunt exemple că trupele ruseşti erau capabile 
de eforturi. Dacă şefii ar fi condus bine trupele, de 
sigur că am fi azistat la multe victorii ruseşti. 

6. Se crede că grupul de artilerie rus. a fost res- 
pins din cauză că nu aveă o susţinere specială de 
infanterie. Mulţi autori susţin că artileriei trebue să 
i se deă în totdeauna susţinere de infanterie. 

7. Soloviev spune că, la un atac asupra colinei 
Putilov, japonezii au uitat să pună baioneta la armă. 

8. Pulberea fără fum și mascarea, face foarte grea 
aprecierea ironturilor și a efectivelor. Aşa se explică 
cum un batalion din garda japoneză, a obligat o 
divizie rusească a se desfăşură. De altfel în mane. 
vrele noastre Regale şi în manevrele diviziei V din 
anul acesta, s'a văzut întrebuinţarea unor asemenea 
detaşamente, trimise la câţiva klm. înaintea poziţiilor 
principale de luptă. 

8. Se zice că japonezii la Şaho, aprovizionau ar- 
tileria cu un lanţ de oameni cari treceau obuzele 
din mână în mână. Dacă este adevărat, rămâne să 
înţelegem de unde aveau aceşti oameni. Poate ce- 
reau dela trupele vecine.



CAPITOLUL VIII. 

Operațiunile pe Mare. _ 

I. Forțele navale. | i 

Am arătat la început, că prima condiţie de succes a Japoniei întrun caz de războiu în extremul orient era asigurarea comunicaţiunilor pe mare, şi, invers: condiţiunea de succes a Rusiei era dea tăiă comu- nicaţiunile pe Mare ale Japoniei. 
De aci se explică grija ambilor adversari, cu mult înainte de războiu, de a organiză şi mări forţele pe.. apă. Însă, în preparaţiunea războiului pe apă — ca şi în preparaţiunea pe uscat—Rusia rămâne în urma Japoniei, în ceea ce priveşte forţele pe apă aflate, sau aduse mai târziu în extremul orient. 
La începutul anului 1904 „forţele pe apă ale ad- versarilor erau : 
Japonia. 6 cuirasate: moderne, | cuirasat vechiu „modernizat, 8 crucişetoare cuirasate 1), ] păzitor de 

coastă cuirasat, 18 crucişetoare protejate, 3 vase pentru „ordine, 20 contra-torpiloare şi 89 torpiloare, cu 24 
PO 

1) Unul mai mic, 

Maiorul I. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. 8
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“tunuri de 305, 1 tun de 25, 47 tunuri de 20, 214 
tunuri de 15, în plus artilerie de calibru mic şi un 
efectiv de 33.000 mii oameni, aproximativ. 

In general, vasele erau de creaţiune nouă, erau 

omogene şi aveau bună viteză. 
Toată această flotă a fost concentrată sub Togo 

la 19 Ianuarie formând două grupe: una pentru o- 
peraţiunile active; altu pentru apărarea coastelor şi 

escorta transporturilor. 
Rusia. Avea în extremul orient: 7 cuirasate, 1 cru- 

cişetor cuirasat, 7 crucişetoare protejate, 25 contra- 
torpiloare, cu 20 tunuri de 30, 8 tunuri de 25, 2 

tunuri de 20, 118 tunuri de 15. 

Această flotă formează două grupări: una la Port- 
Artur şi alta la Vladivostok 1) Mai erau 2 bastimente 

şi o canonieră la Tşemulpo, şi câte un vas la Inkeu 
Şanghai, Dalny. In general, vasele erau greoae şi 

aveau viteză mică. 

Comandantul grupelor dela Port-Artur era amira- 
lul Stark, iar al celui dela Wladivostok, amiralul le- 

ssen. La 24 Februarie a fost numit Makarov coman- 

dant al grupei dela Port-Artur. 

2. Inceputul operațiunilor. 

La 25 lanuarie, când Ministrul Japonez părăsea 
Petersburgul, Togo plecă cu flota dela Sasebo es- 
cortat de o flotă de torpiloare şi ducând în acelaş 

timp transporturile diviziei 12. 

  

1) La Wladivostok: 3 crucişetoare protejate şi un crucişetor protejat.
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Escadra Japoneză se desparte în două: cea mai 
mare parte către Port-Artur, cealaltă parte împreună 
cu transporturile diviziei 12 de uscat, către Tşemulpo 
sub comanda contra amiralului Uriu. 

3. Atacul flotei dela Port-Artur. 

„De şi declaraţiunea oficială de războiu s'a făcut la 
30 ianuarie, totuşi primele focuri de tun s'au tras în 
noaptea de 26—27 Ianuarie, de către flota japoneză 
în împrejurările următoare : 

Togo, a rămas cu escadra la 60 mile de P. A. şi 
a trimis cele 18 contra torpiloare să scufunde flota 
rusă dela P. A., în noaptea de 26—27. O grupă de 
5 contra-torpiloare, întâlnindu-se în apropiere de P. 
A. cu o grupă de vase ruseşti ce veneau dela Dalny, 
asvârlă contra lor 10 torpile şi lovesc 3 vase fără 
însă a le scoate din serviciu, 

In urma acestei provocaţiuni, flota rusă dirijară 
proectoarele contra vaselor japoneze şi deschiseră fo- 
cul. Japonezii suferind oare cari avarii fură siliți ase 
retrage în largul mării. 

Togo, aflând că numai două vase ruseşti sunt a- 
variate hotărăşte să slăbească şi să paralizeze forţele 
adversarului în P. A., prin lupta de artilerie. In a- 
cest scop în dimineaţa de 28 lan. (9 Febr.) începe 
bombardamentul dela 7000 =. dar după ce suferi 
oare cari avarii şi perdere de oameni (50 oameni) 
se retrase în larg, deşi a produs câteva avarii ruşi- 
lor (cuirasatului Poltava şi crucişetoarelor Diana, As- 
kold Novik).
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4. Lupta navală dela Tşemulpo. 

La 27 Ianuarie, Uriu a sosit în apropiere de Tşe- 
mulpo unde se găseau 3 vase ruseşti. In port mai 
erau câteva vase streine, pe care încă de dimineaţă 

le anunţă Uriu a părăsi portul pentrua nu suferi 
avarii în timpul când se vor ataca vasele ruseşti. 

Pe de altă parte vasele ruseşti sunt invitate a ieşi 
la larg, dacă nu voiesc a fi atacate chiar în port. 

In ziua de 9 Febr., ora 4 p. m., vasele ruseşti au 

încercat a pleca din port însă curând au fost vă- 
zute, astfel că după o canonadă de 35 suferind 
avarii simţitoare au reintrat în 'pori. 

Unul din aceste vase (Koreietz) a fost asvârlit în 
aer chiar din port. Celelalte două (Variag şi Sungari) 
au fost înecate chiar de comandanții ruşi, pentru a 
nu cădeă în stăpânirea japonezilor. Răniţii şi trupele 
„debarcate au fost luaţi sub protecţia vaselor streine 

cari au refuzat de a-i preda lui Uriu. 

5. Operațiunile în cursul lunei Februarie. 

Togo în cursul acestei luni, a încercat să. atace 

flota rusă din Port Artur, ori s'o închidă în radă 

prin înnecare de vase, pentru ca transportul şi apro- 
vizionarea armatei japoneze să nu sufere nici o 

greutate.
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Incercările de distrugere nu au reuşit, dar a reuşit 
a ţine în loc, flota rusă, toată luna Februarie 1). 

In acest timp sau petrecut oarecari ciocniri între 
flota rusă de Wladivostok şi un detaşament format 
de Togo, sub comanda contra amiralului Kamimura 
(vezi titlu 7, pag. 120). 

Astfel japonezii putură debarcă şi aproviziona tru- 
pele în linişte, în Coreea, pe timp ce escadrele lor 
asigurau libertatea mării. | 

6. Operațiunile din Martie până în August. 

In noaptea de 13—14 Martie, Togo a încercat din 
nou să închidă flota rusă în P. A, însă, n'a reuşit 
căci flota rusă l-a întâmpinat cu mult înainte, silin- 
du-l a se retrage. După aceste încercări, flota japo- 
neză n'a măi apărut către P. A. până către finele 
chenzinei 2-a Martie. | 

In acest timp Makarov, pentru a ridică moralul 
trupelor făceă dese eşiri. ! | 

Togo hotărăşte a'i întinde o cursă, care s'a pe- 
trecut asfel : 

In noaptea de 30—31 Martie, a pus nişte mine 
sub-marine pe drumul obicinuit de întoarcere al lui 
Makarov, şi pentru a'l atrage în această parte tri- 
  
  

1) Intre alte încercări, a fost la 25 Februarie o luptă, în care japone- 
zii au suferit oarecari pierderi, dar au capturat 2 torpiloare. — La 28 s'a 
executat dinspre Laotişao un tir indirect asupra Portului Arthur la 12 
km. fără a se cauză pierderi. — Alt tir indirect sa executat din baia po- 
rumbeilor însă tot fără mare rezultat. S'au făcut şi trei încercări îndrăs- 
neţe de a închide rada prin înecare de vase, însă trenurile ruseşti i-au 
împiedicat şi au fost siliţi să renunţe la o asemenea operaţiune grea,
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mite în dimineaţa de 31, o divizie uşoară câtre P. 
A. urmată la distanţă convenabilă de întreaga flotă. 

Makarov iese cu 3 cuirasate şi 3 crucişetoare în- 
naintea diviziei japoneze, care începe a se retrage 

făcând pe Makarov a urmări până dincolo de locul 
unde se aşezase. minele submarine. In acest timp 
observând Makarov apropierea grosului flotei japo- 
neze, începe retragerea. In retragere s'a izbit de 

o mină, aruncând în aer vasul «Petropawlowsk» cu 
amiralul şi mai tot echipagiul 1). Alt vas «Pobieda», 
s'a isbit de altă mină, însă cu toate avariile suferite 

a putut reintra în port. 

La 1l—12 Aprilie flota japoneză întărită încă cu 
2 crucişetoare, Niki şi Kasuka încearcă o bombar- 
dare indirectă asupra P. A. dar fără succes. 

In fine, în noaptea de 19— 20 Aprilie, japonezii 
reuşesc a îneca, în radă câteva vase comerciale. Prin 
acest mod se asigură libertatea mării pe timpul de- 
barcărei armatelor II şi IV japoneză, 

„ Până la finele lulie, nu s'au mai petrecut. aci lupte 
navale importante. 

La 26 lulie flota rusă din P. A. începe a suferi 
avarii din partea bateriilor japoneze de asediu cari 
ajunsese dincolo de colina Lupului (vezi asediul P. 
A.) de aceea, contra-amiralul Vhithoeft, care înlocuise 
pe Macarov, hotărăşte a rupe blocusul şi a căuta să 
se întâlnească cu flota rusă din Wladiwostock. 

La 10 August ora 8.30 dimineaţa, flota rusă din 
P. A, porneşte către larg. 
  

i) A pierit în valuri pictorul Verezichagin. A scăpat Ducele Ciril, 7 
ofițeri şi 73 grade inferioare
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Amiralul Togo care cunoştea toată această mişcare, 
aşteptă până flota rusă ajunse la 30 mile de coastă 
şi începe primele focuri dela 6000 m. Erau faţă în 
faţă două flote adverse având fiecare câte 10 cru- 
cişetoare curasate şi câte 5 divizii de contra-torpi- 
loare. Lupta în detaliu este împărţită în 3 faze. 

In întâia fază, luptă de artilerie şi manevre la dis- 
tanţe mari. In a doua fază lupta de artilerie şi ma- 
nevre la 1000—3000 m., şi moartea amiralului Vit- 
hoeit de pe vasul Cezarevici a cărui cârmă este a- 
variată şi pus în imposibilitate de a fi guvernat. 

In a treia fază în locul lui Vithoeft a luat co- 
manda amiralul Ustomsky. 

Dintr'o neînțelegere asupra ordinului dat de acesta, 

escadra rusă se împarte în două: o parte (majori- 
tatea crucişetoarelor) intră în largul mărei străbă- 
tând cercul bastimentelor japoneze ; altă parte (cu- 
rasatele şi amiralul) reintră la Port-Artur ). 

Bastimentele intrate în largul mărei au fost rând 
pe rând capturate ori dezarmate în porturile neutre 2). 

Astfel încercarea neisbutită de a părăsi Port-Artyr, 
închee destul de trist campania maritimă: a flotei 
ruseşti din anul 1904. 

Acest dezastru naval, mai antrenează o altă pier- 

dere asupra flotei de Wladiwostok, cum vom vedeă 
sub titlu ce urmează. 

1) Vasele: Retvisan, Sevastopol, Pobsieda, Poltava, Perenret, Pallada. 

2) Askold, dezarmat la Shangas. Diana internat la Sarigon. Novik pus 

pe uscat şi abandonat lângă Korsa-Koosk. Cezarevici dezarmat la Kian- 
tschu.
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7. Detaşamentul Kamimura şi Escadra 
de Wladiwostok 1). 

Incă din Februarie Togo formase detaşamentul de 
mare Kamimura pentru a distruge flota de Wladi- 
vostok, care împedica mult transporturile japoneze. 
Kamimura a umblat în cuisul lunei Fevruarie în 
căutarea flotei de Wladiwostok, însă nu a putut-o 
prinde pentru a dă o luptă navală. 

La finele Februarie Kamimura a bombardat por- 
tul Wladiwostok, pentru a forță flota rusă să iasă 
în larg, însă nereuşind, s'a retras către S stând inac- 
tiv până la Aprilie. 

La 10 Aprilie escadra de Wladiwostok încearcă o 
eşire în care a pierdut vasul «Bogatir», chiar la 
eşirea din port din cauza potmolirei. Cu toate acestea 
cu restul a înaintat până la Genzan, unde a înecat 
un vas comercial încărcat cu orez pentru trupele 
japoneze, iar la întoarcere a întâlnit un transport de 
cărbuni şi o companie japoneză. După un avertis- 
ment de o oră, ofiţerii au fost luaţi prizonieri ; iar 
soldaţii nevoind a se predă au.fost înecaţi împreună 
cu vasul. Aceşti soldaţi au tras focuri după coverta 
vasului până la complecta scufundare. Unii din sol- 
daţii japonezi îşi spintecau pântecele (Hara-Kiri) 
pentru a nu cădeă prizonieri. 

De aci înainte flota de Wladiwostok cu toate că 
eră redusă la trei crucişetoare, totuşi a păstrat li- 
bertatea de acţiune, cauzând multe întârzieri şi pier- 

1) Crochiu general.
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deri transporturilor japoneze şi vaselor străine cari făceau contrabandă de răsboiu 1), o 
La 10 August amiralul Yesse, care înlocuise pe Skrydlov, fiind informat de încercarea de eşire a flotei din P. A. părăseşte Wladiwostokul cu cele 3 crucişetoare şi alte câteva vase mici, pențru a merge în întâlnirea escadrei principale. Insă în acest drum a fost întâlnit de flota japoneză (Kamimura) pier- zând unul din vasele cele mai bune «Rurik». Cele- lalte două vase, în loc de a susține pe Rurik s'au reiras fiind urmărite de fiota. japoneză, Kamimura n'a putut trage profit din această urmărire, se zice, din cauză că nu mai avea combustibil. | 

8. Escadra II-a de Pacific 2). 

Ruşii dela început au recunoscut slăbiciunea  flo- telor în estremul orient, dar nu au putut orga- niză alta. 
| La 3 Octombre, opt luni după declararea răs- 

boiului, formează din flotă de Baltică o escadră sub numele de «Escadra II de Pacific». comandată de Rodjeswensky şi compusă din 7 cuirasate, 2 cruci: şetoare, 9 crucişetoare potejate, 9 contra-torpiloare şi oarecari bastimente de serviciu. 
DN 

1) A capturat vasul englez Allanton cu contrabandă de cărbuni pentru Singapur. 
A capturat vasul englez Cheltentrame cu material de drum de fier pentru Coreea. - 
A capturat vasul german Arabia. A scufundat vasul englez Knighi- Comander şi vasul Thea. 
2) Crochiu 17,
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Mai toată escadra eră formată din vasele cele 
mai bune, însă parte din echipagii erau improvizate 

cu oameni şi ofiţeri luaţi din trupele de uscat. 
Această escadră porneşte din Baltica (portul Lie- 

bau) la 3 Octombre. 
In noaptea de 9—10 Octombre, după ce escadra 

iraversase strâmtorile Daneze, a întâlnit în drept de 
Dogger Bank, nişte şalupe cu pescari englezi, asupra 
cărora vasele ruseşti au început a trage, bănuind a 
fi torpiloare japoneze. In timp de o jumătate oră au 
fost mulţi pescari răniţi şi înnecaţi. Chiar un vas 
rusesc a fost lovit de un obuz de pe alt vas. 

Acest incident a dat naştere la aspre note diplo- 
matice între guvernul Englez şi Rus 1), mai aies că 
escadra rusă continuă drumul fără a notifică incidentul. 

Câtva timp sa crezut chiar că va interveni flota 
engleză, însă graţie stăruinţei altor puteri şi a scu- 
zelor guvernului rus, incidentul s'a aplanat. 

Escadra rusă ajungând la Tanger se desfăcut în 
două: o parte sub amiralul Felkershaim (bastimen- 

tele uşoare) trecă prin canalul Suez; cealaltă parte 
(cuirasatele şi crucişetoarele), sub Rodjeswensky, 

conturnă Africa. 
In primele zile lanuarie, această escadră se adu- 

nase în apele Madagascarului, unde a stat pe timpul 

iernei. 

Vom vedeă operaţiunile acestei escadre din iarna 
şi din primăvara anului 1905, în partea doua a 
acestei lucrări. - 

1) Cestiuni cunoscute sub numele de «incidentul dela Hull».



PARTEA II 

„OPERAȚIUNILE ÎN 1905 

CAPITOLUL |. 

1. Urmare la operaţiunile de iarnă. 

Am spus în partea l-a că în Noembrie 1904 s'au 
format 3 armate ruse. Ea 

Aceste armate au fost compuse : 
A. |. (Linievici) C. II, UI şi IV Sib. Dv. de ez. 

Renenkampf şi Dv. cz. Samsonov. . | 
A. II. (Griepemberg) C. [. Sib. VII, X şi XVI 

“Europa, Br. cz. Caucaz, Br. cz. Oremburg şi trei 
brigade tiraliori Europa. 

A. UL. (Kaulbars) C. V. VI Sib.1 şi XVII Europa. 
Afară de aceste trupe au mai fost altele rupte din 

diferite corpuri şi în fine s'a creiat din nou 10 ba- 
terii de munte !), afectându-se şi mitraliere corpuri- 
lor IV, VIII şi XVI. Trupele arătate aci nu au sosit 

„toate decât către sfârşitul lui Februarie. Japonezii 
prin noua lege de recrutare, au întărit considerabil 
  
  

1) Total s'au făcut 18.
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armata din Mauciuria !) aducând şi Divizia 8-a. In 
chenzina 2-a Ianuarie a sosit şi armata III (Noghi) 
rămasă disponibilă după căderea Portului Artur, mă- 
rind efectivul japonez cu 60.000. 

S'a chemat şi corpul de ocupaţiune din Formoza. 
Sa mărit numărul mitralierelor la 200. Unele bri- 
gade de rezervă au fost transformate în divizii, şi 
sa mai format a V-a armată. In general se pare că 
ambele părţi sperau să ajungă la 300.000 oameni. 
Ruşii erau superiori în artilerie având 1200 piese 

„faţă de 900 ale japonezilor. | 

Raidul lui Mistcenko (26 Decembrie —3 Ianuarie). 

„ Mistcenko, cu 66 escadroane, 22 tunuri de câmp 
şi 4 tunuri automăfice, primeşte misiunea de a înaintă 
către S: a turbura mişcarea armatei a lil-a japoneză, 
care după căderea Portului Artur se îndreptase că- 
tre Nord, a ameninţa comunicațiile japonezilor, a 
distruge calea ferată şi magaziile mari dela Inkeu. 

Mistcenko porneşte la 26 Decembrie dela Synfatai 
30 km. S. W. de Mukden către Niutşuang în trei 
coloane *): General Teleşev, Abramov şi Samsonov. 

Aceste coloane au urmat drumuri separate, sau în- 
trunite după împrejurări, însă, au mers în general 

1) Vezi mai la vale compunerea fiecărei armate japoneze. 
2) General Teleşev, Dv. Cz. Dori (R. 19 şi 20) Br. cav. Caucaz, secţia 

mitraliere, 6 tunuri de câm, 4 tunuri automatice. 
General Abramov Dv. Cz. Ural, (R. 4,5) 1 Reg. Transbaikalian, 6 tunuri. 
General Samsonov Dv. Dragoni (R. 51 şi 52) Regimentul Primorski, 2 

baterii (10 tunuri). IN 
In total 66 escadroane, 22 tunuri, 4 tunuri automatice.
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mai mult în pas din cauza convoiului care trecea de 
1500 trăsuri şi pierzând mult timp cu mici lupte.con- | 
tra detaşamentelor japoneze de puţină “importanţă 
aflate prin diferite localităţi. La 30 Decembrie a ata- 
cat cu artileria şi cavaleria descălicată un detaşament 
mai numeros la Inkeu, unde japonezii aveau magă- 
zii mari de aprovizionare. Artileria a deschis focul 
dela 4000 m. şi a tras 2000 proectile, Ruşii au fost 
respinşi pierzând : 41 morţi (3 ofiţeri), 135 răniţi (15 
ofițeri), 20 dispăruţi (1 ofiţer) şi obţinând ca rezul- 
tat numai incendiarea unor magazii japoneze. După 
această înfrângere ruşii au mai făcut mici raiduri de 
ciocniri. cu detaşamente japoneze prin împrejurimi şi 
apoi au început retragerea tot în trei coloane urcând 
valea Liaho pe teritoriu chinezesc. 

La 3 lanuarie Mistcenko ajunsese înavoi la Kaliama. 
In acest raid, ruşii au pierdut 78 morţi (7 ofiţeri), 

289 răniţi (32 ofiţeri) parcurgând în total 400 km., 
pentru un rezultat aproape nul. 

Raiduri japoneze. 

In acest timp s'au petrecut şi câteva raiduri ja- 
poneze, executate de mici grupe sau unităţi de ca- 
valerie, asupra unor puncte de pe linia de comunicaţie 
a ruşilor. 

4) O grupă de-4 subofiţeri, 45 oameni şi 1 lo- 
cotenent au înaintat în spatele ruşilor până la ma- 
lurile Sungari pentru a distruge telegraful şi lucrările 
de artă de pe liniile ruseşti de comunicaţie. Cum însă 

"erau bine păzite m'au putut produce decât nişte slabe
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distrugeri. Dela 2 Ianuarie la 14 Martie au parcurs 
1800 km. 

b) O grupă de 300 japonezi şi 200 kunguzi au 
atacat la 1 Februarie podul căi ferate dintre Hafu- 
ling şi Fausiatun (240 km. Nord de Mukden) fără 
rezultate hotărâtoare. 

c) La 12 Februarie, escadronul Sasegava "distruge 
linia de comunicaţie la Bodino (150 km. la sud de 
Karbin. A avut un efectiv de 150 călăreţi, fără con- 
voiu. Hrana de 7 zile asupra oamenilor. 

d) La 1 Februarie, comandantul Naganuma cu 150 
călăreţi şi încă 2 ofiţeri, îricearcă distrugerea podu- 
luizde cale ferată de pe râul Sinkai la 250 km. N. 
de Mukden. 

Bătălia dela Sandepu. 

(Crochiul 13) 

„Delia Octombrie 1904 la Ianuarie 1905,—trei luni— 
armatele adverse au stat faţă în faţă, înregistrându-se 
uşoare încăerări de avantposturi şi de trupe înaintate. 

La 1 Ianuarie armatele ruseşti sunt la Sud de 
Mukden. 

Stânga, A. I (Linievici). 
Centru, A. III (Kaulbars): 
Dreapta, A. II (Griepemberg). 
Kuropatkin hotărăşte să ocupe localităţile Sandepu 

şi Kokentai pentru a sprijini dreapta sa aci, în ve- 
derea unei ofensive ulterioare. Cu această operaţie 
a însărcinat pe Griepenberg comandantul armatei II-a.
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Armata Îl-a rusă !) ocupă un front de 30 km. pe 
ambele maiuri ale râului Huen (uenho) cum se vede 
în crochiul 13. 

In faţa trupelor ruseşti se găseă Oku (A. II), însă, 
mult depărtat la Sud, având în apropiere de Lun- 
duku numai divizia 8 şi trupe înaintate în localităţile 
dela Kokentai la Lingsipu. 

Griepenberg a dat, pentru ziua de 12 următorul 
ordin de atac: Corpul | în noaptea de 11—12 va 
ocupă punctele înaintate de pe malul drept de Huenho 
(Huen) şi apoi va atacă Kokentai. 

După luarea acestei localităţi, va detaşă | brigadă, 

bateriile de mortiere şi compania de mitraliere cor- 
pului VIII care va atacă Sandepu cu divizia 14-a 
ajutată de artileria diviziei 15. 

C. X. cu artileria va sprijini de asemeni atacul 
dela Sandepu atrăgând atenţia pe linia Kuandy — 
Futsiasitseu, 

Corpul mixt tiraliori de Europa va formă rezerva 
trupelor însărcinate cu atacul dela Kokentai şi Sandepu. 

Detaşamentul Kosagowski va stă pe loc suprave- 
ghind terenul între Liaho şi Huenho. 

Mistcenko după ce va sprijini C. 1. Sib. în atacul 
punctelor înaintate, va trece Huenho supraveghind 
terenul la S de linia Kokentai, Sandusiku şi luând 
de flanc rezervele japonezilor ce vor sosi. pe aci. 

Luptele urmate după aceste dispoziţiuni au durat 
timp de patru zile şi s'au petrecut în rezumat astfel : 

1) Avea: „Sib._ VIII şi X Eur. corpul mixt de tiraliori de Eur. detaşa- 

mentul Kosagowsky şi corpul cavaleriei Mistcenko — 8500 şi 850 piese 

ariilerie. Unele tratate spun că nu ave mai multca 62 de bâtalioane.



128 

12 lanuarie (25 Ianuarie st. n). În noaptea de 
11-12 pe un mare frig au început mişcările ordo- 
nate şi până seara s'a ocupat Kokentai, s'a detaşat 
la C. VII, de către C. 1, trupele ordonate : Mist- 
cenko a trecut Huenho ; demonstrațiile otdonate s'au 
executat, însă, nu s'a putut luă Sandepu. Japonezii 
au fost surprinşi de aceste atacuri şi abia către seară 
a sosit ca ajutor divizia S-a la Tatai, 

13 Ianuarie. In această zi divizia 14 rusă ajutată 
de trupele ce i se ataşează, atacă Sandepu, însă nu 
îl poate luă căci trupele ce s'au mai trimis ca ajutor, . 
(3 brigade) au fost oprite în loc între Kokentai şi 
Sandepu de către divizia 8-a japoneză care încă din 
ajun sosise la Tatai. In acest timp C. X. şi divizia 
15 din C. VIII continuă canonada şi demonstrațiile 
în direcţiile ordonate. o 

In seara de 13, apărătorii japonezi din Sandepu şi divizia 8-a erau cu toate acestea, în situaţie critică 
nesosindu-le ajutoare. 

14 Ianuarie. Toate atacurile ruşilor asupra loca- 
lităţei Sandepu şi Sumapu, unde erau şi trupe din 
din divizia 8-a japoneză, au fost respinse. 

In această zi soseşte divizia S-a japoneză care înain- 
tase, pe 2 colane, toată noaptea, pe un frig de 25 
grade. | 

“ Kuropatkin la cererea de ajutor ce-i făcu Griepen- 
berg răspunse acestuia a se limită în forțele ce le are. 

15 Ianuarie. Japonezii primind întăriri iau ofen- 
siva dela S şi W atacând Kokentai şi obligând pe  
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ruşi a se - retrage după ce au Opus oarecare rezis- . 
tenţă şi după ce au cerut şi li s'au refuzat din nou 
trimiterea de ajutoare. 

In momentul când aci se prepară retragerea, cor- 
pul X rus, contra ordinelor ce aveă, ia ofensiva ocu- 
pând Siaotaitseu şi Labotai căzând astfel în spatele 
apărătorilor dela Sandepu. 

Ar fi trebuit un efort din partea ruşilor pentru a 
strivi stânga japoneză şi a salva poate soarta cam- 
paniei. - 

In noaptea de 15—16 Ianuarie ruşii încep retra- 
gerea şi astfel criza cea mai grea în care s'au găsit 
japonezii în tot cursul războiului se termină în bine, 
şi am putea zice: «cu binevoitorul concurs al ruşilor». 

Ruşii pierd 10.000 oameni, iar japonezii 9.000 
oameni. Deci bătălia cea mai inutilă cu pierderile 
cele mai mari. | 

Griepenberg, autorizat. de împărat, părăseşte co- 
manda A II, înlocuindu-se cu Kaulbars, care, la rân. 
dul lui a fost înlocuit provizoriu la -A II cu Bildering. 

Deşi trupele ruseşti au avut ordin a se retrage şi 
întări înapoi pentru a relua ofensiva la 10 Februa- 
rie, totuşi din diferite cauze de oboseală, comanda- 
ment şi organizare nu s'a putut reluă ofensiva nici 
la 11 Februarie — zi în care sa pronunţat ofensiva. 
japoneză dând naştere bătăliei din Mukden. 

Observaţii asupra bătăliei. 

1. S'a făcut mare uz de mitraliere şi grenade în 
această bătălie de către ambii adversari. 

Maiorul 1. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. [:]
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2, Aci japonezii au întrebuințat saci de pământ pe 

cari "i purtau la ei şi 'i umpleau cu pământ ras 

pentru a se adăposti în timpul înaintărilor, căci lu- 

crări de sapă nu puteau să facă din cauza îngheţului. 

3. Soloviev spune că rezervele au fost adesea si- 

lite să se desfăşoare pentru a înaintă, astfel că, la câte 

un moment se observaulinii de tiraliori eşalonate înapoi. 

Deci, focul dictează modul de înaintare şi prin 

urmare scheme nu pot să existe asupra acestei în- 

naintări. 

4. Atacul localităţilor nu a fost bine pregătit, 

ceeace dovedeşte că comandanții ruşi aveau un 

dispreţ nejustificat asupra valorii militare a inami- 

cului lor. 
5. Este de notat că între Kuropatkin şi Griepen- 

berg a existat o mare neînțelegere. Din această cauză 

înfrângerea dela Sandepu o aruncă unii în seama 

lui Griepenberg ; alţii în seama lui Kuropatkin.. 

Intre altele Kuropatkin în memoriile sale zice : 
«Dădusem ordin să se lase C. X. ca rezervă ia 

centrul nostru, totuşi Griepenberg trecu acest corp 

peste fluviu şi'l legă cu A III fără ca eu să fiu în- 

ştiinţat». | 

«Aceste mişcări atrase atenţia japonezilor asupra 

scopului urmărit de noi şi astfel ei începu a trimite 

întăriri în spre West». 
«Generalul Griepenberg a neglijat de a intră în 

legătură cu A III pentru a-l susţine la atacurile date. 

Artileria C. V. a intervenit în urmă rugăminţei C. 
“X. iar nu din legătura ţinuta între comandantul ar- 

matelor».
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«Atacul satului Sandepu nu fusese absolut de loc 
preparat, împrejurimile şi întăririle nu fusese recu- 
noscute. Artileria a tras toată ziua asupra satului 
Beitatşi dela West de Sandepu, în loc să tragă asu- 
pra acestui din urmă sat. 

Chiar div. 14 a atacat şi ocupat Beitatşi şi a ra- 
portat ocuparea satului Sandepu, ceeace s'a dovedit 
a doua zi că a fost falş. 

«In ziua de 26, A. ÎI eră întinsă pe un front foarte 
mare şi separată de A. III prin Sandepu care eră 
neocupat, ceeace făceă ca aceste armate să nu-şi 
poată da ajutor reciproc». 

Cu privire la atitudinea în general a lui Griepen-” 
berg, iată ce mai zice Kuropatkin : 

«Atitudinea generalului Griepenberg, în această îm- 
prejurare, a fost deplorabilă, atât pentru inferiorii 
săi cât şi pentru acei din celelalte armate ; ea a fost 
încă de natură a distruge disciplina. Opiniunea ex- 
primată de el cuin că campania trebue socotită ca 
pierdută şi că deci trebuea să ne retragem înspre 
Mukden şi apoi spre Charbin, a provocat o descu- 
rajare periculoasă la cei slabi şi a pricinuit mai mult 
rău decât înfrângerea parţială a unuia sau altuia din 
corpurile de trupă». 

Bătălia dela Mukden. 

(Crochiurile 14, 15 şi 16). 

In întâia chenzină Februatie, forţele ruseşti repar- 
tizate în trei armate, în total 300.000 oameni din care 
16.000 cavalerie, 1.200 guri de foc, 220 piese grele
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şi 88 mitraliere, erau întinse pe un front de aproape 
80 km. la S de Mukden. 

In faţa acestora se întindea armata japoneză 1) care 
împreună cu armata V. creiată, A. Ill-a sosită dela 
P. A. şi o rezervă generală atinsese cifra de 310.000 
oameni, din cari 10.000 cavaleri, 892 guri de foc, 
170 piese grele şi 200 mitraliere. 

In general aceste armate la 7 Februarie se găseau 
repartizate asttel : la 

Rușii. La dreapta armata. II (Kaulbars, 126 bata- 
lioane) dela Syntatai la Yansutitsa pe un front de: 
24 km. La centru armata III (Bildering, 72 batalioane) 

„dela Deliantun la Şahopu pe "un fiânt de 17 km. 
La stânga armata 1 (Linievici, 228 batalioane) dela 
colinele Putilov-Novogorod la Kaotuling pe un front 
de 51 km. Corpul XVI rezervă la Mukden. Această 

ID A. I: Gardă Div. 2, 12, 3 brigade de rezervă == 48 B. +9 
E.-L- 2% B. 

A. II: Div. 4, 5, 8. Corpul de Formoza, 2, br. rezervă. 1 Br. 
cav. independentă — 42 B. + 23 E. + 22 Bir. 4- 45 Btr. 

Repartiza- | A. III: Div. 1. 7, 9. 1 Br, rezervă, 1 Br, cv. independentă, 
rea uni- j. i Br. artilerie independentă —42 B.4+17 E. Ă 
a A. IV: D, 6, 10. 1 Div. rezervă, 3 Br. rezervă, 1 Br. artile- 

tățilorja- | rie independentă — 44 B.-+-5 E. 34 Bir. 
poneze A. V: Div. 11 şi l-a Div. rezervă —20 B.+5 E. + 14 Btr. 

Rezerva Generală : Divizia 3-a şi 4 Brigade de rezervă — 
30 B.+3E.Î+ 7 Br. 

Total General: 226 B.-+ 62 E + 150 Btr. 
Unele scrieri arată că brigadele de rezervă au mărit efectivele ca şi 

"diviziile. Afară de aceasta au sosit pe teatru de operaţii încă 8 divizi- 
de rezervă din cari două (1 şi 2) s'au repartizat cum se arată aci arma- 
telor V şi IV, iar a treia divizie a rămas la dispoziţia lui Oyama îm- 
preună cu trei brigade rezervă care împreună cu: arm. III formau rezerva 
principală. 
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rezervă s'a mărit mai târziu cu C. |. Sib. şi Divizia 72. 
O divizie şi o brigadă de cavalerie întărite cu o 

divizie de infanterie, acopereă dreapta la S de Syn- 
fatai. Un detaşament la Matsiundan ținea legătură cu 
un corp mixt (1 div. inf. şi 1 div. cav.) sub Re- 
nekampf care acopereă extrema stângă la Tsikotşeng 
şi care eră pus sub ordinile A. II rusă, 

Alte două detaşamente erau la Singking şi Tun- 
gasien. In fine, din corpul XVI care eră în rezervă 
se detaşase la N o brigadă pentru a păzi calea fe- 
rată contra Kunguzilor 1). In total Ruşii ocupau un 
front de 80 km. | 

Japonezii. La dreapta armata | (Kuroki) dela Pen- 
siku până în faţă de Fendiapu. La centru armata IV 
(Notzu) cu faţa la N. călare pe calea ferată : la stânga 
armata Il (Oku) întinsă până la Kokentai: la ex- 
trema dreaptă armata V (Kamimura) făceă faţă lui 
Renenkampt ; armata III (Noghi) înapoi la centru 
formă rezerva destinată a execută întoarcerea pe la 
W de Mukden. Rezerva generală mai înapoi de A. 
III. Inapoia stângei către Kuenho eră o brigadă de 
cavalerie. In total japonezii ocupau un front de 65 km. 

Poziţiile ruse şi cele japoneze erau solid fortificate 
şi protejate înainte cu apărări accesorii. 

Ruşii, întrun consiliu de războiu, hotărăsc luarea 
ofensivei cu dreapta înainte pentru a întoarce stânga 
japoneză asvârlindu-i spre E, dar la 12 Februarie când 

  

1) Japonezii trimisese 2 detaşamente de cavalerie la N de Mukden 
peniru a încerca distrugerea căei ferate. Aceste detaşamente erau ajutate 
de Kunguzi. (Vezi Raidurile japoneze pag. 113).
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hotărâse atacul, proiectul suferi modificări din cauza 
ofensivei, luată de japonezi în acelaş timp. 

Oyama decisese a luă ofensiva pentru următoa- 
rele motive: complectase efectivele înaintea ruşilor 

şi nu voiă să dea timp acestora a se mai complectă; 

se ridicase temperatura şi voiă să profite înainte de 
a se ridică prea mult, când de obiceiu, sunt multe 

“ noroaie din cauza desgheţurilor şi a ploilor. 

Pentru .atac, Oyama a hotărât ca cu armatele II, 
IV, ],_V, să. înainteze către frontul_şi stânga. rusă 

pentru a face pe. Kuropatkin să, schimbe, rezervele 
către stânga ; iar în momentul când Kuropatkin va 
facă aCEaStă” greşală armata III, să pronunţe învălui- 
rea pe la dreapta rusă. | 

Bătălia a durat 18 zile în care timp s'au petrecut 
o serie de lupte, pe care, pentru înlesnirea studiului 

le împărțim la trei faze: (A. B. C.). 

  

A) Preliminările. — Schimbarea frontului dreptei 
ruseşti '). Mişcarea japonezilor, pe unele părţi înce- 
pută chiar înainte de 20 Februarie — s'a petrecut 
în rezumat astfel: 

Armata V (Kamimura) înaintează în două coloane 
cu mari greutăţi din cauza terenului. In urma câ- 
torva lupte mici cu cavaleria lui Renenkâmpf şi cu 
trupele de avantposturi, ajunge la 13 Februarie, în 
faţa localităţilor Nanşandan şi Matsiudan unde se 
opreşte până la 21, fie din cauza oboselii, fie din 
alte cauze pe care nu le cunoaştem. 

1) Crochiul 15.
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Armata |. (Kuroki) începe marşurile mai târziu pe 
mai multe coloane şi la 14 Februarie este imobili- 
zată în urma luptelor dela Sokorei şi Tokorei pe 
Şaho între Fendiapu şi Tokorei, din cauza atacurilor 
lui Linievici întărit cu divizia 72 trimisă de Kuropatkin. 

Mişcările armate V şi | japoneză, făcură pe Kuro- 
patkin, să creadă, că pe aci vor da japonezii atacul 
principal, de aceea, la ete ordin să vie în această 
parte, din grosul rezervei 'sale: C. 1 Siberian, divizia 
72 şi 1 brigadă din Div. 6 de trăgători. 

Armata Al (Oku). Pentru a mască mişcarea ar- 
matei III, a înaintat de front până la înălţimea lo- 
calităţii Tşanşan ; iar de aci a lăsat divizia 4 să acopere 

„frontul, luând ofensiva cu cele alte două divizii pe 
ambele maluri ale râului Huen. Atacurile au fost 
respinse, astfel că la 14 Februarie se găseă tot în 
situaţia dela care plecase. 

__ Armata IV (Notzu) nu a înaintat, ci a făcut nu- 
mai işte simple demonstraţii, canonând mai ales 
colinele Putilov şi Novogorod pentru a se fixă asu- 
pra tăriei forţelor ruse din această parte. 

Armata. III (Noghi) se pune în marş pe 4 coloane 
cu stângă Tiâinte acoperită de cavalerie şi legat la 
dreapta cu armata II-a. 

Scopul marşului eră de a învălui armata rusă în 
momentul când aceştia vor deplasă rezervele la stânga 
lor, ademeniţi de mişcările armatei V şi |. 

La 13 se găseau la înălțimea armatei Il-a luând. 
contact cu Synfatai cu dreapta rusă. Cavaleria rusă
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abia în această zi descoperă mişcarea armatei III ja- 
poneză. | 

La 14 continuă conversia acoperită la stânga de 
cavaleria japoneză care atinsese Tamintun cu recu- 
noaşteri până la Sinmiting la 40 km. înainte de fron-: 
tul armatei fără ca cavaleria rusă să încerce ai res- 
pinge. 

In noaptea de 15—16 Kuropatkin fiind ameninţat 
în dreapta de armata III şi forţat de aproape de ar- 
mata ]l, ordonă retragerea dreptei începând cu tru- 
pele din dreapta şi apoi succesiv cu elementele din 
stânga, până la dreapta armatei III ruseşti. 

Kuropatkin, cum am văzut, a fost înşelat de miş- 
cările armatei V şi | deplasând din rezervă, C.I 
divizia 72 şi brigada de trăgători, ceeace a făcut să 
rămână numai cu corp. XVI în rezervă, 

Din acest corp a detaşat 1 divizie la Sinmiting 
apoi tot din acest corp mai trimite alt detaşament 
către Salimpu, dezorganizându-şi rezerva generală. 

La 14 dreapta rusă se retrăsese pe frontul Vusitai 
Tafansitun Madiapu, Kuropatkin observând adevă- 
rata. mişcare a armatei III-a, chiamă înapoi corpul 

-I Siberian luând şi câte patru regimente din corpu- 
rile XVII şi I Europa pentru a-şi constitui o rezervă 
generală. 

In rezumat, japonezii au menţinut frontul rus cu 
A. IV şi II, au executat demonstraţii de învăluire cu 
A. 1] şi V au executat marş mascat cu A. III, pro- 
nunţând apoi cu aceasta armată, o învăluire. Ruşii 
fură înşelaţi de aceste mişcări dezorganizând rezerva 
şi apoi când observă adevărata mişcare a japone-
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zilor, sunt siliți a retrage dreapta, făcând în acelaşi 
timp eforturi pentru a constitui o nouă rezervă. 

B) Desfăşurările decizive. Luptele din această fază 
se petrec dela 15 Februarie până la 21 Februarie, 
în trei părţi deodată şi anume: A. II şi III japoneză 
contra dreptei ruseşti; A. IV contra centrului ; iar 
A 1 şi V contra stângei ruseşti. | 

In trăsuri generale operaţiile s'au petrecut astfel : 

Contra dreptei ruseşti. Până la 16 Februarie ar- 
mata II japoneză urmărind de aproape mişcările de 
retragere ale dreptei ruseşti ajunsese pe frontul Lin- 
sipu, Kukiatceu, Vudiasa ; iar armata III la stânga 
aceştia execută mişcarea de învăluire cu divizia 9 
pivot. Diferitele ariergarde ruse care se retrăgeau 
fără mare rezistenţă, făcură pe Noghi (Il) să creadă 
că ruşii sunt în plină retragere. 

Oyama, luând de bună părerea lui Noghi, dete 
ordin ca învăluirea să se se continue pentru a că- 
deâ pe liniile de retragere ruse, punând la dispoziţie 
încă o divizie. 

Noghi dete ordin diviziilor 1 şi 7 să înainteze res- 
pectiv către Mormintele Imperiale şi Tiatsiatun, însă 
mişcarea nu s'a putut executa, căci trupele ruseşti 
erau întinse mult mai la N. din care cauză, în seara 
de 19 armata III era oprită: divisia 1 la Taşitşao, 
divisiile 7 şi 9 pe frontul Ninsiantun Yunkuntun 
Yansintun, iar armata II dela Ulimpu prin Yeltaiza 
şi S. V. de Tasudiampu la Lingsigu. 

Kuropatkin hotărâse a luă ofensiva la 19 Februa-



138 

rie cu C.I, X şi alte trupe cu efectiv câm de un 

corp de armată, contra armatelor II şi III japo- 
neză. Mişcarea se preparase cu multă prudenţă, însă. - 
nu s'a putut execută, căci, în dimineaţa de 19 di- 

viziile 8 şi 5 din armata II-a japoneză iau ofensiva 
către frontul Yansintun-Madiapu, din care cauză 
Kuropatkin ordonă suspendarea mişcărilor ofensive 
de teamă a nu "i se tăiă retragerea. 

Pentru ziua următoare însărcinează pe Kaulbars a 

luă ofensiva; iar el încercă să'şi mărească rezerva 
cu trupe din corpurile ce luptau precum şi cu re- 
gimentele 9 şi 10 tiraliori cari debarcau la Mukden.. 

Kaulbars în ziua de 20 hotărăşte contra ofensiva 1!) 
în trei coloane între Salimpu şi Yantsitun. Dimineaţa 
160 guri de foc încep o canonadă puternică, însă, 

mişcările infanteriei — nu se ştie din ce cauză — abia 
au început după ora Il. 

Graţie avertizărei dată prin canonada de artilerie: 
şi întârzierea atacului infanteriei ruse, Noghi făcă 

faţă contra ofensivei, deşi la început se găseă în si- 
tuaţie critică din cauza schimbărilor ce ordonase în- 
tre divizii ?). Astfel nici această contra ofensivă rusă 
nu reuşi. 

In acest timp cavaleria japoneză sa ţinut în apro- 

piere de divizia l-a lucrând însă mai emancipat şi 

mai viguros ca altă dată. Cavaleria rusă sa arătat 
fără acţiune în această parte. 

1) Kuropatkin în scrierile lui se plânge că Kaulbars nu a executat or- 

dinele aşa cum i se dăduse. 

2) Divizia V-a să lie înlocuită cu a 3-a care i se trimise ajutor, iar di- 

vizia V-a să treacă la stânga diviziei 7. 

rom 
eta

. 
E
T
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In ziua de 21 în urma diferitelor mişcări execu- 

tate, stânga japoneză se găsea: pe frontul Tiasia- 
tun-Ninsiatun a IIl-a, şi pe frontul Mandiapu, Nin- 
siatun a II-a, întrerupând totodată circulaţia trenurilor 
şi telegramelor către Mukden. 

Intre fronturile acestor armate intrase şi cele 3 
brigade de rezervă pentru a umple golul ce se ivise 
încă din ziua de 20. 

Aceste operaţiuni constituesc faza decisivă la dreapta 
rusă. 

Să vedem ce se petrece pe restul frontului ? 

Contra frontului rus. Armata IV în întâia fază am 
lăsato canonând colinele Putilov şi Novogorod a- 
vând în faţă C. XVII rus legat la dreapta cu C.V. 

Până la 14 Februarie armata IV japoneză nu a pu- 
tutut înaintă având de luptat pe un front bine în- 
tărit de ruşi. In acest timp armata japoneză a recurs 

la lucrări aşa de mari în cât se poate zice că aci 

japonezii au adoptat o formă de luptă «Defensivă— 
Ofensivă». Diviziile 10 şi 6 aflate în prima linie 
înaintau respectiv asupra colinelor Putilov-Novogorod 
şi în spaţiul dintre drum şi calea ferată prin lucrări 
de apropiere. 

Celelalte trupe erau în rezervă la 14 Februarie. 
Se mai alipise acestei armate şi divizia 4-a (din 

A. ID care operă în apropiere. 
Pentru ziua de 15 se hotărăşte un atac: divizia 

a G-a susţinută de divizia de rezervă să atace !) lo- 

    

1) A atacat pe brigăzi acolate.



140 

„ calitatea Şahopu și împrejurimele ; divizia 10 colinele 
Putilov şi Novogorod!). Artileria grea şi cea de 
câmp să precedeze atacul cu un bombardament in- 
tensiv. 

Până în ziua de 18 divizia 6-a abia a putut pune 
stăpânire pe câte-va lucrări înaintate în apropiere de 
Şahopu, iar divizia a 10-a cu toate eforturile ce fă- 
cuse abia ajunsese pe întăririle înaintate de pe co- 
linele Putilov şi Novogorod. Trupele mai ales ale di- 
viziei 10 erau aşa de obosite că dormeau în tranşee 
în timpul luptei. 

In noaptea de 18—19 divizia 6-a lasă puţine trupe 
în faţa de Şahopu şi cu majoritatea începe învăluirea 
pe la Est. 

In fine, după multe atacuri în zilele de 19, 20 şi 21 
dimineaţa, trupele ruseşti încep retragerea către N. 
din ordinul lui Kuropatkin. Astfel pută divizia 10 
să ocupe colinele Putilov şi Novogorod unde ruşii 
rezistase cu atâta bravură. 

Retragerea de aci se făceă în momentele când 
armatele II 'şi III japoneze ajunseseră cu îrontul la 
EE.N. de Mukden. 

Contra, Stângei ruse. Armata V-a în zilele dela 
16—21 Februarie nu a făcut nici o mişcare, deşi 
se găseă imobilizată pe frontul Matsiandan-Nant- 
şandan încă din faza întâia, şi cu toate că Oyama 
dăduse ordin A. [. să sprijine mişcările acestea. 

Armata | în noaptea de 17—18 a trecut o bri- 

1) Atacat pe brigade: una către Putilov, alta către Novogorod.
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gadă (15) din gardă peste Şaho şi a ocupat înălţi- 
mile Tohaton însă de aci nu a mai putut înaintă. 

După primirea ordinului de a ajută mişcările Ar- 
matei V-a, Kuroki a însărcinat divizia 2 cu această mi- 
siune. Divizia 2-a cu o brigadă a ocupat punctele: 
Sekorei, Tikeidirei, Tokorei asigurând legătura cu 

armata V-a, însă, de aci nu a mai putut înaintă din 

cauza că, în acelaşi timp, divizia 12 (A. 1) care 
trecuse peste Şaho a fost atacată şi respinsă către 
Baniaputsa. 

Alte mişcări mai importante nu au fost aci. 

In rezumat la 21 Februarie situaţia adversarilor eră: 
Armata rusă formă un unghiu defensiv cu vârful 

la Hatşepu având laturea de West călare pe Huenho, 
latura de Sud pe cursul superior al lui Şaho şi în 
prelungirea lui, trecând ambele laturi prin punctele 
arătate în crochiu. 

Armata japoneză eră răspândită în toată lungimea 
şi în apropierea fronturilor ruseşti sfârşită de obo- 
seala celor 10 zile de luptă şi dispunând de slabe 
rezerve, mai ales în faţa frontului rusesc de W. ar- 
matele II şi III japoneze, prezentau un slab cordon 
de trupe. 

C) Retragerea. Dela 21 la 23 Februarie, după 
diferite lupte cu succese parţiale deoparte şi de alta, 
armata Il rusă se retrăgeă la N. de Mulkden către 
N. de Siagoza, pentru a prelungi dreapta frontului 
de W; armata | şi Renenkampf se retrăgeă pe Hu- 
enho între Fulin şi Fuşun pe poziţiile fortificate de
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mai nainte, urmărite de aproape pe front de către 
trupele armatelor IV şi I-a; iar pe flanc de armata 
V care înaintează până la Huenho în faţă de Fuşun. 

"La această dată 48 batalioane din corpurile de 
armată retrase erau adunate la Tauan pentru a face 
față spre S. E., pe unde Kuropatkin se temea de 
întoarcerea lui Kuroki!); ariergardele corp V, VI 
Sib. şi XVII Europa ţineau încă capul de pod dela 
Mukden unde rămăseseră câteva trupe din C. III; 
iar ârmata || se menţineă pe frontul de W în faţa 
atacurilor armatei II şi III japoneză. 

Convoiurile începuse a se retrage către N încă 
dela 21 2). In seara de 23 Kuropatkin, dete ordin 
general de retragere, luând dispoziţiunea a garantă 
această retragere în trei părţi: 

a) Să împiedice armata III japoneză de a încălecă 
calea ferată pe la N; 

b) Să ţie în loc armata I şi V, a nu cădea pe 
linia de retragere ; 

€) Să ţie în loc pe Notzu pentru a nu pune mâna 
pe Mukden. 

Retragerea a început în noaptea de 23—24, exe- 
cutându-se astfel: corpurile V și XVII către Puho, 
trecând respectiv pela W şi E de Mukden, apoi 
corpul VI prin marş de flanc către Fulin. 

Aceste 3 corpuri au executat retragerea sub pro- 
tecţia unor fracțiuni ce au lăsat la capul de pod de 
pe Huenho împreună cu trupe din C. III. 

1) Unele tratate spun că aceste batalioane erau destinate contra lui Noghi. 
2) Cu toate acestea în zilele de 24 şi 25, drumurile erau încurcate din 

cauza convoiurilor.
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C. |. Sib. care eră în rezervă şi care nu luptase 
de loc, s'a retras la Nord pe la Est de calea ferată. 

Trupele din dreapta frontului de W, sub protecţia 
arier-gardelor, s'a retras mai către Nord, apoi către 

ziuă a început a se retrage şi trupele din stânga 
frontului de W, cari încă dela '20 rezistau pe frontul 

Yuhuntun-Madiapu. Retragerea acestor trupe a fost 
sprijinită de un detaşament compus din diferite 
trupe, trimişi încă de seara către Siagoza şi Ugun- 
tun, precum şi de batalioanele Siberiene adunate la 
Tauan. In fine, pe frontul de S, trupele din dreapta 
armatei |, începuse a se retrage către Sintun urmă- 
rite de aproape de divizia 10 şi garda ; iar celelalte 
trupe ale armatei | împreună cu trupele Renenkampf 
se menţin pe frontul Siaotai, Kapukai, Fuşun. 

Armatele japoneze urmărind de aproape mişcările 
de retragere ruseşti au ajuns în seara de 25 în po- 
ziţiile următoare : 

Armata II după o luptă înverşunată în Mukden,. 
respinge trupele de aci şi trece la N de acest oraş. 

Armata III înaintase cu o divizie (7) spre mormin- 
tele imperiale, alta (1) către Ludiaku şi alta (9) către 
Siagoza, în care timp ruşii prelungise dreapta mult 

spre Nord, astfel că japonezii nu au reuşit a învălui 
această aripă. 

Armata IV a trecut Huenho şi a îndreptat divizia 
a G-a şi divizia de rezervă la N de Mukden, pentru 

a luă în faţă trupele ruseşti ce se retrăgeau din 

Mukden, iar divizia 10 împreună cu garda din Ar- 
mata | au ocupat frontul Tauan-Puho, Sintun de
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unde canonau trupele ruseşti în retragere între 
drumul Mandarin şi calea ferată. 

Divizia 12 atinse seara după multe lupte înălţi- 
mile dintre Huşimpu şi Sintai unde bivuacă ; iar di- 
vizia 2 bivuachează la Fusun, după ce în cursul 
zilei din cauza unei înaintări fără serviciu de sigu- 
ranţă fusese expusă la mari pierderi. 

Armata V a trecut Huenho către seară şi a bi- 
vuacat împrejur de Fuşun fără a îi luat parte în- 
semnată la luptele de aci. 

In fine, către orele 10 seara bătălia eră terminată. 
iar sfărâmiturile armatei ruseşti din Manciuria se 
retrag la N în direcţia Karbin şi Kirin. Trupele ru- 
seşti cărora li se tăiase retragerea pe la N de Mukden 
străbat rândurile japoneze dar lasă 12.500 prizonieri 
în această retragere. i 

Ruşii pierd 19.000 prizonieri, 58 guri de foc şi 
mai multe drapele, 75.000 răniţi, morţi şi bolnavi 
de oboseala luptei (2118 ofiţeri). Japonezii pierd 
71.000 oameni.!) 

5 După Bujac. Op. citat. 

1960 morţi (75 ofiţeri) 
8893 răniţi (299 ofiţeri) 

| 47 dispăruți (2 ofițeri) 
[ 5.908 morţi (179 ofiţeri) 

A = 22,126 4 16.290 răniţi (511 ofiţeri) 
| 528 dispăruţi (3 ofiţeri) 

3.772 morţi (143 ofiţeri) 
A UI = 18231 ! 13.390 râniţi (417 ofiţeri) 

1.073 dispăruţi (5 ofiţeri) 

f,2.809 morți (102 ofiteri) 
10. 97 răniţi (471 ofiţeri) 

| 308 dispăruţi (3 ofiţeri) 

f 1.168 morţi (50 ofiţeri) | 
AV = 5.938 1 4.663 râniţi (157 ofiţeri) 

l 107 dispăruţi - 

Al = 10.905 

A IV = 13.214 |
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Ruşii mai pierd încă 29 tunuri cu tragere repede, 3 tunuri Krup şi 2 mortiere. Mare parte din aceste 
piese au fost pierdute în timpul retragerii. 

JUrmărirea. (Crochiul 19). A început la 27 de către A Hi J. cu divizia 2 şi 12 însă s'a executat foarte 
încet din cauza oboselii trupelor şi a lipsei de cava- lerie. Adevărata urmărire strategică ar fi fost dacă 
se putea atinge Tienling înaintea armatelor ruseşti ceeace nu s'a putut face căci parte din trupele ruseşti, 
ajunseseră aci până seara. 

Kuropatkin de teamă a nu fi atacat aci, ordonă 
continuarea retragerii în eşaloane, executându-se astfel: 

La 1 Martie armata III se retrage către Kaijuan în care timp armata | şi Il adunate pe Fanho la Sud 
de Tienling cu puternice ariergarde. Aci a atacat o divizie japoneză dar au suferit pierderi însemnate. A circulat ideia de a se primi o luptă ia Tienling, însă unităţile ruseşti fiind dezorganizate din cauza luptelor 
ce au ţinut 2 săptămâni, trenurile şi parcurile fiind 
amestecate în mare parte, mulţi deodată, fiind obosiţi şi rătăciţi, a trebuit să se renunţe la ideia de a primi o luptă la Tienling şi să se continue retragerea. Se zice 
că şi lipsa de muniţiuni a impus această retragere. 

La 4 Martie armata | şi II se retrage sub protecţia armatei III care formează o puternică ariergardă la 
Kaijuan. 

La 5 Martie s'a luat comanda lui Kuropatkin şi 
sa dat lui Linievici. 

Kuropatkin a fost rechemat la Petersburg, însă a cerut şi în curând a obținut autorizarea de a rămâne 
Maiorul 1. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. 10
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în Mandciuria în subordine ca comandant al A. |. 
In locul lui Kuropatkin, a fost numit generalul de 
infanterie Linievici, ca comandant suprem. 

La 10 Martie armata rusă a ajuns la Sipinghai 

fără a fi serios turburată. Poziţiunea dela Sipinghai 

eră cea mai bună din zona şi direcţia de retragere 

dintre Tielin şi râul Sungari. 
Japonezii pentru un moment se opresc la Kaijuan 

pe frontul dintre luliausa şi râul Tunglia, la Sud de 

Pataotun cum se arată în crochiu 19. 

Observaţiuni. 

1. Este de observat că deşi Arm. 1 şi IV japo- 

neză executau atac demonstrativ de front, totuşi către 

finele bătăliei, aceste armate străpung frontul rusesc 

transformându-se în mod natural în atac decisiv, de 

oarece arm. Il nu reuşise a învălui dreapta rusă; 

iar armata V stăteă inactivă. 

De altfel acest procedeu lau întrebuințat adesea 

japonezii, atacând de front şi aripi fără a fixă dela 

început pe unde vor da atacul decisiv. 

2. Este clasic modul cum Japonezii au reuşit prin 

demonstraţia Arm. I şi V să facă pe Kuropatkin a 

deplasă rezerva către stânga precum şi modul cum 

armata III-a a executat marşurile pentru a nu îi văzută. 

De altfel, să se observe că şi la Liaoyang, a reuşit 

Oyama să facă pe Kuropatkin a-şi deplasă rezervele. 

3. Cavaleria rusă dela dreapta nu şi-a îndeplinit 

bine misiunea nici pentru a descoperi mişcările ja- 

poneze din această parte, nici pentru a le întârzia după
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ce au fost descoperite. Se crede că această inacţiune 
provine: fie că după Miştcenko care fusese rănit s'au 
schimbat încă 2 şefi, fie că brigada de infanterie dată 
ca susținere a fost rechemată de arm. Il-a rusă către 
partea unde atacă Noghi, fie că din această cavalerie 
se luase câteva regimente cu care s'a format un deta- 
şament către N de Mukden, pentru a păzi calea ferată 
contra Kunguzilor. 

4. La stânga japoneză acoperind flancul stâng al 
armatei a |ll-a se vede pentru prima oară un grup 
de cavalerie japoneză operând independent. Acest 
grup a fost format din 6 regimente cavalerie, câteva 
baterii de munte, 24 mitraliere şi o susţinere de in- 
fanterie sub general Akiama. 

De altfel este sigur că acest grup nu ar-fi putut 
aduce mari servicii dacă cavaleria rusă de aci. ar fi 
fost mai activă 

5. Schimbarea de trupe de pe linia de luptă, ce a 
voit să o facă Noghi în ziua de 21 Fabruarie în faţa 
trupelor lui Kaulbars, este contra principiilor de artă - 
militară.. | 

6. Este de remarcat ajutorul reciproc ce'şi dădeau 
comandanții armatelor japoneze. Generalul Oku (arm. 
1]) trece succesiv trei divizii în ajutorul lui Noghi 
care execută mişcarea învăiuitoare, 

Niessel spune că procedeul de atac și modul de 
ajutor al diferitelor coloane japoneze, seamănă cu: 
procedeul din ultimile manevre germane. 

1. Se observă în această bătălie multe zile de inac- 
ţiune cu toate că adversarii stau faţă în faţă. Aceasta 
se explică poate prin oboseala mare a luptătorilor.
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8. A fost enorm de mare întinderea de' front la 
care ajunsese japonezii către 18 Februarie (140 km.). 
Această întindere le-ar fi fost în desavantaj faţă de 
un adversar mai activ. Este contra principiului de 
artă militară întinderea de front aşa mare şi fixarea 
de sectoare şi fronturi de atac pe date concepute, 
presupunând pe adversar imobil. Poate că japonezii 
cunoşteau prea bine capacitatea adversarilor lor, căci 
numai aşa s'ar explică o abatere atât de gravă. 

9. Nu numai frontul total a fost aşa de întins, dar 
chiar fronturile parţiale ale diferitelor unităţi erau prea 
întinse şi japonezii datorează numai neactivităţii ruşi- 
lor, că au putut scăpă din aceste situaţii critice. 

Desigur că nu trebue să tindem nici la eşalonare 
excesivă în adâncime, dar trebue să avem mereu în 
vedere că obţinem deciziunea numai prin rezerve. 

10. Kuropatkin a avut dese ocaziuni în timpul de 
la 19—22 Februarie a luă ofensiva. Este greu de 
înţeles pentru ce a părăsit atât de uşor a doua linie 
de apărare între Mukden şi înălțimile Fulin, Fuşun 
pe [Huenho, unde puteă să steă în defensivă luând 
cu trupele disponibile ofensiva contra armatei Ill-a 
japoneză, care în tot acest timp s'a găsit în situa- 
ţiune critică. 

11. In această bătălie, ca şi în precedentele, Kuro- 
patkin dezorganizează unităţile formând diferite de- 
taşamente cu însărcinări secundare, ceeace a fost o 
greşeală slăbind legăturile tactice. 

Sar putea zice că fiecare schimbare de situaţie 
eră un motiv pentru Kuropatkin de a formă noui 
detaşamente, dezorganizând unităţile.
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12. Cu privire la retragerea Ruşilor s'a observat 
că în mare parte s'a executat cu multă pricepere 
tactică. Maiorul Bronsard von Schellendorf, care a 
asistat la armata lui Nodzu împreună cu principele 
Carol de Hohenzollern, spune c'a observat o ati- 
tudine foarte corectă la ariergardele ruse. (Din Bu- 
jac). Dacă însă ne gândim că se făcuse multă prac- 
tică de retrageri în acest răsboiu, apoi este de crezut 
că această regulă în retragerea ariergardelor nu se 
datoră conducerii ori pregătirii din timp de pace, ci 
practicii făcută de fiecare soldat şi comandant rus, 
în timpul acestui răsboiu.



CAPITOLUL II. 

Urmare la operaţiunile pe apă '). 

1. Plecarea escadrei III de Pacific. 

In Februarie se formează o a treia escadră com- 
pusă din 1 cuirasat, 1 crucişetor cuirasat, 3 gard 

„coaste şi vase de serviciu, plecând la Liebau sub co- 
manda lui Nebogatov şi urmând drumul arătat în 
crochiu, până la întrunirea cu -escadra II, când în- 

cep operaţiunile ce se vor descrie mai jos. 

"2. Operațiunile escadrei II pe timpul ernei până la 

întrunirea cu escadra III. 

Pe timpul când escadra Îl] execută marşul către 
Pacific, Rodjeswenski timp de două luni, în apele 
Madagascar (Diego Zuarez), a dresat ofiţerii şi echi- 
pagiile pentru a le pune în stare de luptă. 

La 3 Martie pleacă fără a aşteptă pe Nebogatov, 
trece pe lândă Singapore şi se dirige către N. Cru- 

cişătoarele japoneze însărcinate a supravegheă strâm- 

torile Malaeze, se retrag. 

1) Vezi Partea 1, Cap. VIII.
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După câtva timp Rodjeswensky ancorează în apele 
franceze lu baia Kamrach, ceeace a dat naştere la 
nemulțumiri şi note diplomatice din partea Japoniei 1); 
In urma acestor protestări Rodjeswensky i iese pe larg 
pentru a adăstă pe Nebogatov. 

La 26 Aprilie s'au întrunit cele două escadre şi de 
aci au pornit către N. astfel că la 1 Maiu au trecut 
prin strâmtoarea Baski, între Formoza şi Luqon, in- 
trând în Pacific cu intenţia ca de aci să meargă la 
Wladiwostok, evitând întâlnirea cu flota iaponeză, 
pentru a-şi face aci o bază de operaţie. 

3. Operațiunile în Pacific. 

Până la intrarea escadrelor în Pacific nu se auzeă 
şi nu se ştiă nimic sigur despre mişcările flotei ja- 
poneze (Togo). 

La 14 Maiu se găseă în strâmtorile Coreei. 
L.a această dată escadrele adversarilor erau com- 

puse şi împărţite astfel: 

Ruşii. a) Trei divizii cuirasate : l-a (Rodjestwensky) 
4 cuirasate ; II-a (Felkersheim) 3 cuirasate, 1 crucişetor ; 
Ill-a (Nebogatov) 1 cuirasat şi 3 gard-coaste. 

b) Divizia uşoară (Enquist) 4 crucişetoare cuira- 
sate, 4 crucişetoare protejate. 

Contra torpiloarele erau afectate pe la divizii şi 
escorte. 

In total aveau: 22 vase mari de luptă cuirasate şi 

1) Franţa a ştiut a aplană repede acest conflict.
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crucişetoare, 8 vase transporturi şi 9 contra-torpiloare 
cu 12.000 oameni. 

Japonezii. Trei escadre: I-a (Togo) curasată, com- 
pusă din 9 curasate împărţite în trei divizii; I-a 
(Kamimura) 9 crucişetoare curasate împărţite în trei 
divizii; Ill-a Kataoki) 9 crucişetoare protejate împăr- 
țite în trei divizii. Contra torpiloarele formau două 
grupuri, din cari unul la Masampo pentru ori-ce even- 
tualitate. 

In total, Japonezii aveau: 28 vase mari de luptă 
curasate şi crucişătoare. 20 contratorpiloare şi 8 tor- 
piloare, afară de cele dela Masampo. 

La 14/27 Mai dimineaţa când Rodjesvensky ire- 
ceă printre insulele Quelquepoert şi Gotoshima, 
sau văzut retrăgînduse crucişetoare japoneze cari 
făceau serviciul de descoperire al flotei. 

La această dată flota lui Togo (1) se găseă la 
Mazampo, Kamimura (I) la Simonoseki; Kataoki 
(II) la Sasebo legate între ele prin telegrafie fără fir. 

Bătălia dela Tsushima 1). 

In dimineaţa de 14 Maiu, Togo a fost informat 
că escadra rusă înaintează pe ceața cu vițeza de 12 
noduri ?) către NE fără serviciu de explorare. 

Imediat Togo dă ordin escadrei Ill-a, ca împre- 
ună cu o divizie (Deva) din escadra l-a, să meargă 
către comunicațiile ruseşti pentru a tăiă retragerea ; 

i) Crochiu 19. 

2) Nodul are 15 metri.
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iar celelalte escadre să se întrunească până la prânz 
la N de Okinoshima. (Togo cu Kamimura). Ruşii 
văzând flota japoneză încercară să scape vasele de 
transport, însă, era prea târziu, Togo ridicase sem- nalul care însemna: De această bătălie atârnă 
soarta imperiului ; Jie care din voi să facă tot 
ce-i stă prin putință. 

De la 9:/, dimineaţa escadrele adverse au înce- 
put diferite manevre, iar către ora 12 sau început 
luptele cari s'au terminat a doua zi (15 Martie) şi 
care pentru studiu se împarte în două faze. (A. B.) 

A) Luptele după amiazi de 14 Și noaptea de 14—15 Mai. | 
Către ora 2, în urma diferitelor manevre Togo 

ajunge câtre capul coloanei adversare (NE de Tsus- 
hima), având în spre tribord (dreapta) un singur cru- 
cişetor. | 

Rodjeswensky a deschis focul la 7—8000 m. cu 
cuirasatul Suvarov, însă japonezii nu: au răspuns de 
cât când s'au apropiat la 6000 m. concentrând fo- 
cul asupra curasatelor din cap, ast-fel că la ora 3 
a scufundat un cuirasat rus (Osliabia), alte două 
(Suvarov. şi Alex. III) au eşit din luptă din cauza 
avariilor. In acest "moment, distanţa între escadre 
era de 3—4. mii de metri, şi bătălia devine din ce 
în ce mai pronunţată. Rodjeswensky rănit pe Kneas 
Suvarof pe care începuse flacări, a trecut pe cuira- 
satul Borodino încercând în tot acest timp prin ma- 
nevre când la N când la E sau W.a se opune 
adversarului.
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La ora 3,15 când torpiloarele japoneze intrau în 
acţiune, Rodjeswensky după diferite manevre revine 
către 8 pierzându-se în fum şi ceaţă. 

Japonezii urmăresc pe Ruşi cu crucişătoarele ; iar 
curasatele a căror viteză eră superioară se dirijează 

către N. 

Aceste curasate către ora 6 întâlnesc pe Rodjes- 
wensky cu l-a şi l-a divizie, din care pierduse deja 
un cuirasat, şi în urma unei canonade continuată 

până seara Rodjeswensky mai pierde încă i patru cu- 
rasate 1). 

Rodjeswensky rănit din nou fu transportat pe un 
contra torpilor (Buiny-Borodino), apoi pe Biedovy, 
cedând comanda lui Nebogatov. 

Când se petreceau luptele descrise aci, divizia u- 
şoară Enquist, cu toate încercările brave ce făcuse, 
şi cu toată viteza ce aveă, eră pusă în desordine de 
bastimentele uşoare japoneze, când din nenorocire 
apără aci: Nehogatov care pentru un moment uşu- 
rează situaţia lui Enquist, cauzând chiar avarii se- 

rioase japonezilor. 
Dar avantajul acesta nu ţinu mult, căci la ora 9*0 

sosi aci Kamimura, obligând pe Nebogatov a se re- 
trage către N. 

Divizia Enquist se împărţi în două: o parte către 
S şi altă parte către Nebogatov. (Nord.) 

La 7 seara, flota rusă este risipită şi lăsată la voia 
întâmplării. 

Nebogatov fiind înştiinţat de luarea comenzei, a- 

1) Suvarov, Orel, Borodind, Alex. III.
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dună bastimentele ce mai erau în stare de a luptă, 
îndreptându-se către N E fără a fi urmărit imediat, 
căci la această oră Togo ordonase (prin telegrafia 
fără fir) ca toate escadrele să se adune în vederea 
urmăririi, până dimineaţa, în apele dela Matsushima, 
lăsând torpiloarele a desăvârşi opera de distrugere 
pe timpul nopţei. 

In total erau aci 60 de torpiloare japoneze, cari 
formează trei grupe şi atacă din trei părţi flota ri- 
sipită rusă. Vasele lui Nebogatov cu ajutorul proec- 
toarelor au dejucat unele din atacuri cauzând pier- 
deri însemnate torpiloarelor japoneze. Cu toate acestea. 
în cursul nopţii a pierdut încă 2 curasate ) şi 1 
crucişător curasat *). Către ziuă a fost înecat lângă 
coasta Coreei încă un crucişător 5). S'a zis de unii 
autori că contra-torpiloarele japoneze au atacat de: 
toate părțile, în această noapte, întocmai ca nişte 
viespi. 

“B) Urmărirea în ziua de 15. Din toată flota rusă 
rămăsese două grupe: Enquist spre S şi Nebogatov 
spre N. Toate celelalte vase erau distruse ori rătăcite. 

Nebogatov avea intenţia să ajungă la Wladiwostok 
unde se mai îndreptase un crucişător izolat (Almaz). 

La 10% Nebogatov fă înconjurat de escadrele ja- 
poneze la sud de stâncile Liaucurt. 

EI ridică semnalul capitulării convins că nu mai 
poate spera la nici o scăpare, fiind pătruns şi de un 
sentiment de umanitate. 

1) Sosol Veliki, Nakimov. 

2) Monomack. 

3) Sventiana.
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Rodjesvensky şi Nebogatov au fost luaţi prizonieri. 
Procedarea lui Nebogatov nu este demnă pentru 

un om de războiu şi pentru un popor războinic. 
Soldatul japonez îşi spintecă burta când nu mai pu- 
teă scăpă, iar poporul japonez se entusiasma şi ri- 
dica la cult pe asemenea viteji. De aci trebuia să 
ia exemplu Nebogatov. 

Enquist a scăpat către S împreună cu un cruci- 
şător şi un contra-torpilor. 

Ruşii pierd 3.500 morţi, 7.000 prizonieri. 
Japonezii pierd 116 morţi şi 538 răniţi, 
Astfel se închee cea mai mare bătălie navală cu- 

noscută în istorie, şi care se petrece exact la 100 
de ani după marea victorie a lui Nelson în apele 
Trafalgarului (1805). 

Observaţiuni şi învăţăminte. 

]. Atât în operaţiunile navale de coastă cât şi în 
cele din largul mării s'au intrebuinţat toate mijloa- 
cele maritime de distrugere, afară de submarine, cari 
nu şi-au făcut apariţiunea în acest războiu. Deci, stra- 
tegia, tactica şi tecnica navală, pot trage mulie în- 
văţăminte din acest războiu. 

2. Este în adevăr, de admirat grija şi energia des- 
făşurată de flota japoneză în prima parte a opera- 
țiunilor, pentru a asigură stăpânirea mărei şi a pune 
flota rusă în imposibilitate de a întrerupe transpor- 
turile şi aprovizionările armatei japoneze. De aci se 
poate vedea cât de serioasă a fost pregătirea de 
războiu a marinarilor japonezi.
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3. Cu privire la minele submarine este de observat 
că s'a făcuto mare întrebuințare a lor, însă, nu se 
poate spune că a folosit cu totul trupelor, cari le 
utilizau. Aşa, Ruşii au presărat marea cu aceste mine 
pentru a împiedica apropierea flotei japoneze la P. 
A., dar, tocmai aceasta a adus avarii şi pierderi chiar 
vaselor ruseşti. Sar puteă zice că prin aceasta au 
ajutat ei însă-şi pe japonezi de a-i închide în P. A, 

Japonezii la rândul lor au suferit pierderi şi ava- 
rii din cauza minelor şi torpilelor submarine aşezate 
de ei însă-şi. 

Este de observat însă că japonezii au suferit mai 
puţine nenorociri din cauza acestor mine, de oarece, 
ei dragau marea înainteă marşului vaselor, pe când 
Ruşii nu întrebuinţau dragarea. 

4. Trimiterea escadrei a doua şi a treia rusă, în 
apele Pacificului a fost mai mult o manevră poli- 
tică şi un rezultat al vocii poporului rus care ce- 
rea o victorie mare şi pedepsirea japonezilor, decât 
o măsură militară bine chibzuită. 

9. In luptele navale, Rusia, din 27 vase mari de: 
luptă, are 17 înecate, 4 predate şi 6 scăpate prin 
fugă. 

6. Togo, în scrierile sale, atribue succesele aces- 
tor bătălii, virtuţilor împăratului Japoniei şi spiritu- 
lui strămoşilor nevăzuţi, cari au veghiat asupra des- 
tinului flotei japoneze. | 

Negreşit că este aci o bună parte din adevăr, căci 
fără cultul şi respectul strămoşilor nu poate să existe 
o forță morală puternică, dar, mai trebue adăogat 
că această forță morală a devenit de neînvins
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graţie. geniului şi pregătirii morale şi ştiinţifice a 

lui Togo şi a secondanţilor săi. 
7. Să se observe că în luptele mai serioase na- 

vale, tunul a avut cuvântul hotăritor. lată dar cât 

de important este armamentul de artilerie al flotei, 
şi ce preţ trebue să se pună în pregătirea pentru 

utilizarea lui. Generalul Linievici, în raportul său a- 
supra bătăliei dela Tsushima zice : focul japonez eră 

sigur şi acoperea literalmente toate vasele rusești, 

cu proectile. Ori, această presupune O serioasă pre- 

gătire din timp de pace. 
Generalul Rodjenswesky spune din contra: că fu- 

narii ruşi nu cunoşteau principiile elementare ale - 

tirului. 
8. Dacă ruşii ar fi avut câteva submarine, ar fi 

înlocuit mult slăbiciunea celorlalte vase şi ar fi pu- 

tut înspăimântă poate pe japonezi, pentru a se stre- 

cura la Wladiwostok. 
9. Telegrafia fără fir a adus mari foloase ambilor 

adversari şi s'a putut vedeă că este indispensabilă 

răsboaelor maritime. 

10. Se observă că regulile dreptului internaţional 
mai ales cu privire la neutralitatea statelor, n'au fost 

respectate. Franţa a dat azil vaselor ruseşti la Ma- 
dagascar şi în baia Kamrach. Anglia furniza Japo- 
niei material de răsboiu prin vasele de comerţ, iar 
faţă de Rusia păstra o atitudine mai puţin favo- 

rabilă. Americanii de asenieni lucrau pe față şi fără 

nici un scrupul.



CAPITOLUL III. 

Ultime operaţiuni. : 

1. Urmare la operațiunile după Mukden 

Dela finele Martie la finele August, situaţia în Man- 
ciuria nu s'a schimbat dar efectivele sau mărit: Armata 
rusă primeşte întăriri considerabile : C. IV, XIX, IX: 

Europa şi ceva din XIII, brigadele de tiraliori de 
Europa transformate în divizii, constituesc încă 2 
corpuri ; s'a format C. VII Sib. cu trupele lui Re- 
nenkampf, 16 baterii de obuziere, 3 baterii cu tra- 
gere repede. Garnizoana Wladiwostok a fost întărită 
prin creiarea unei divizii de tiraliori de Siberia. Japo- 
nezii de asemeni primesc întăriri complectând efec- 

tivele celor 18 divizii (din care 5 de rezervă) şi 

celor 18 brigade de rezervă. Aproximativ ambii ad- 
versari atinseră cifra de 500.000. 

In acest timp s'au petrecut mici ciocniri între avant- 
posturile adversarilor, din cari mai important este 
cel ce urmează : 

Al doilea raid Miştcenco. 

Adversarii se găseau în situaţiunea arătată în cro- 
chiul 19. Linievici dă ordin lui Miştcenko să înain-:



160 

teze către flancul stâng şi spatele japonezilor pentru 
a recunoaşte forţele şi poziţiunile lor. 

La 3 Mai Miștcenko cu div. Cv. Caucaz, div. Cz. 
Trs. Bc. şi 2 baterii călăreţi, eră adunat la Liaoyan- 
voping. La 4 trece Liaho, pe la stânga diviziei 7-a 
japoneză bivuacând noaptea între Kalamintun şi Kun- 
nipian. La 5 după ce face oarecari distrugeri luând 
şi prizonieri, bivuachează la W de Fakumen. 

La 6 atacă pe jos cu cazaci un regiment japonez 
(Reg. 49) fiind sprijinit la timp de artilerie, şarjează 
2 companii şi respinge pe japonezi luându-le 2 mi- 
tralieze. 

După aceste operaţii socoteşte misiunea îndeplinită 
şi începe a se retrage prin Siofanşen, Kalamitun 
ajungând la 11 Mai în locul de unde plecase. 

2. Operațiunile la Nord de Coreea şi în insula Sakalin !). 

Armata VI japoneză (Hasegava) formată şi mo- 
bilizată cu două divizii de rezervă, operă în ultimul 
timp în Nordul Coreei între Tumen şi coastă, cău- 
tând a depărtă complect pe ruşii din Coreea. 

In acest timp un corp de expediţie japonez, a de- 
barcat la 24 lunie în sudul insulei Sakalin la Kor- 
sakovsk şi de aci a înaintat succesiv către N. res- 
pingând detaşamentele ruseşti, ce întâlnea. 

La 30 lunie bombardează oraşul Alexandrowsk şi 
trei zile în urmă debarcă alte trupe la Alcova?). 

1) Crochiu general. 
- 2) Alcova este port mai jos de Alexandrowsk. 

.
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Garnizoana rusă strânsă de toate părțile fu obligată a se predă la 18 Iulie cu 3000 oameni. 

3. Ultima situaţie a adversarilor. Tratatul dela 
Portsmuth. 

Situaţia adversarilor în August era cea arătată în crochiu 19, iar organizaţiunea şi forţele lor erau cele arătate în primul aliniat al acestui capitol. 
Din efectivele considerabile ce se găseau faţă în faţă, sar fi părut că vor urmă alte Operaţiuni şi alte “Surprize, însă, pentru ambii adversari războiul deve- nise o sarcină grea, din cauza finanţelor şi mai ales 

pentru Rusia din cauza nimicirei flotei şi din cauza revoluţii sociale din interiorul Imperiului. 
De aceea, intervenirea diplomatică cu titlul de «bune oficii» a statelor unite a fost bine primită de ambii 

adversari şi astfel, la 22 Septembrie, după multe dis- 
cuţii între plenipotenţiarii Witte şi Rosen din partea 
Rusiei, cu Komura şi Takakira din partea Japoniei, 
sa semnat tratatul de pace în care s'a prevăzut con- 
diţiuni onorabile pentru ambii adversari !), însă nici 
de cum complect satisfăcătoare. 

Viitorul va probă, că pacea de la Porstmuth a fost 
numai o odihnă pentru cei doi adversari, cari se 
deosibesc prin rasă şi se urăsc din cauza intereselor 
opuse. 
II 

1) Condiţiunile tratatului, armistițiul şi ratificarea păcii a se vedea la Anexa C. 

Maiorul 1. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. : “ar
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“4. Observafţiuni şi concluziuni penale. 

1. O mare cauză a inferiorităţii tactice în luptele 

infanteriei ruseşti stă în cadrele sale rău instruite, 

fără încredere în ele şi fără iniţiativă 1). 

Afară de aceasta soldatul rus a fostobişnuit a merge 

şi lucra numai în fața şefului, din care cauză sa 

produs multe pierderi în cadre şi ofiţeri şi sa pier- 

dut multe ocaziuni unde iniţiativa ar fi adus folos. 

De aci, trebue să înțelegem pericolul educaţiunii 

şi - instrucţiunii prin centralizare. De altfel la noi 

se vorbeşte multe despre desceniralizare însă — trebue 

să o spunem — se aplică foarte puţin cu toată buna 

voință ce se găseşte pe ici colea. | 

2. Ruşii în acest războiu ca şi Francezii în 1870 

au voit a găsi în teren o forţă, iar trupele să fie 

complimentul acestei forţe. 
Numai aşa se explică de ce se decideau la retragere 

imediat ce erâu puţin deplasaţi de pe terenul ce or- 

ganizase defensiv. 

- Asemenea concepţie duce fatal la înfrângere. 

3. Fără pretenţiunea de inovaţiuni în strategie, 

dacă privim totalul operaţiunilor japoneze, pare a fi 

un fel de împingere strategică combinată cu bătălii 

şi lupte parţiale pentru a consuma treptat forţele 

adversarului. 

Negreşit că asemenea procedeu s'a potrivit numai 

aci, unde Ruşii nu erau capabili de ofensivă. 

In alt caz — adică 'un adversar mai activ — ex- 

1) Vezi anexa D.
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cesul de prudenţă al Japonezilor, ar fi fost prilej de 
izbândă pentru adversar. - 

4. Când a fost vorba de întreţinerea trupelor, asi- 
gurarea traiului, măsuri de retragere, etc., Kuropatkin 
a luat în totdeauna dispoziţiuni excelente, însă, pen- 
tru conducerea trupelor la luptă, spre a profita de 
momentele critice strategice şi tactice în cari Sa 
găsit adversarul, n'a luat nici odată dispoziţiuni ex- 
celente sau complecte din cauză că aştepta să i se 
dea şi aci date sigure ca în administraţie. 

Deci, cu drept cuvânt se poate zice: Kuropatkin 
a fost un excelent administrator de câmp, dar nu 
un general de câmp !). | 

Generalul de câmp nu aşteaptă informaţiuni şi 
situaţiuni pe cari să le verifice. cu roşu şi cu albastru, 
pentru a nu trece o centimă de ici dincolo, ci com- 
plectează cu firea lui artistică, cu energia, cu tem- 
peramentul şi cu curajul lui, ceeace informaţiunile nu” 
au putut să-i deă în acelaşi timp scurt în care trebue 
să se ia o soluţie de luptă ?). 

5. Cu privire la una din cauzele cari au contribuit 
la succesele mari japoneze, iată ce găsim în «Revista 
Infanteriei»: 

«Cauza succeselor mari japoneze trebue căutată în 
«prima linie, în spiritul lor războinic şi numai în a 
«doua linie în metoda lor de luptă. 

1) Vezi buletinul Armatei şi Marinei pe luna Ianuarie. (Articolul Ge- 
nera! Crăiniceanu). 

=) Martinov; Organizator de frunte acest general comandant de câ- 
peienie era incapabil de a se orienta repede, a lua deciziuni spontanee 
energice, ca toţi acei generali cari se pierd în detalii şi în grămădire de 
hârtii nefolositoare,
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«In cursul războiului Ruşii au copiat pe Japonezi 
<în multe privinţe ; cu toate aceste ei n'au obţinut 
«succese, fiindcă lipsea mai întâi şefii capabili, apoi 
«adevăratul spirit militar şi în fine, erau lipsiţi de 
«sufletul unui întreg popor. 

«Noi nu avem de loc .intenţiunea să contestăm 

«aci importanţa metodei de luptă. Atât ofițerii cât 
«şi soldaţii nu vor cunoaşte eficacitatea reală a ti- 

„«rului inamic, decât când se vor găsi sub ploaia 

«gloanţelor sale şi ar fi imprudent să aşteptăm ca. 

«aceste gloanțe să vină să înveţe pe toţi cum ei. 

«trebue să se comporte şi să se lupte apoi. 

«Insă, dacă ofiţerii cunosc meseria lor, toate forma- 

«ţiunile, toate metoadele vor deveni de întrebuințat, 
«vor deveni maniabile, bune chiar, fiindcă ei vor şti 

«să aleagă din arsenalul cunoştinţelor lor, lucruri pro- 
«pice, iar trupele instruite şi comandate de asemenea 
«şefi vor fi ele la înălțimea lor». ă 

6. In acest războiu, din cauza deselor atacuri cu 

baioneta s'a deschis din nou discuţia între partizani 
pentru şi contra baionetei: unii susţin că baioneta 
este un scop şi focul este mijloc, alţii susţin contrariu. 

7. Armamentul modern a dat mai mare soli- 

ditate şi mai multă importanţă detaşamentelor izolate 
şi recunoaşterilor ofensive !). 

8. Conducerea luptelor a devenit mai dificilă şi 

sa mărit mult nevoia de acţiune personală a tuturor | 
subordonaţilor. 

9. Complicaţia luptelor cere atenţiune specială a- 

i) Punctele 7, 8, 9, 10, sunt inspirate din lucrarea Neznamov, op. cit.
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supra recunoaşterilor, rapoartelor şi dărilor de seamă - 
urgente şi la timp. 

Fără acestea şefii superiori nu vor puteă conduce 
lupta, sau da ordine la timp pentru operaţiile ur- 
mătoare. 

De aceea, credem că afară de o largă preparaţiune 
a şefilor de toate gradele, pentru a înţelege mani-. 
festarea luptelor, a judecă sănătos şi a luă decizii 
în conformitate ca evenimentele, trebue a ne sili să 
desvoltăm şi să facem să se înţeleagă importanţa ra- 
poartelor şi dărilor de seamă date la timp. | 

Tot în legătură cu aceasta, trebuie să înțelegem 
de câtă importanţă este pregătirea semnalizării, şi a 
diferitelor mijloace de legătură şi corespondenţă între 
trupe. 

10. Luptele de noapte âu luat adevărata lor im- 
portanță și, de aceea, pentru preparaţiunea lor din 
timp de pace, trebue a se pune deosebită grije. 

1]. Cu privire la modul de înaintarea infanteriei 
în luptă iată ce găsim în «Revista lifanteriei» : 

«Linia de tir eră ici cu intervalele îndeşite, colo 
«cu intervalele rărite, ici risipiţi uniform, dincolo ne- 
«regulat, deci focul decideă aceasta». 

Goluri mai mari ca 1000 paşi, nu erau de loco 
raritate în ansamblul liniilor japoneze. Bătaia mare 
a armelor moderne este suficient pentru a astupă 
aceste goluri. 

Salturile ici scurte, colo lungi, ici de mici grupe, 
dincolo de plutoane, de companii şi câte odată de 
linii: întregi. 
12. Cavaleria rusă, n'a ştiut să îndeplinească nici
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rolul strategic nici pe cel tactic. -De cele mai 
multe ori comandantul şef — Kuropatkin — n'a ştiut 
prin cavaleria lui, unde se găseşte adversarul. Nici 
comandanții armatelor ruse n'au fost bine informaţi 
de cavaleria lor. (Rolul strategic). | 

La Liaoyang, la Şaho, la Mukden cavaleria n'a 
intervenit în luptă, nici n'a susţinut retragerea după 
Mukden (rolul tactic). Nici cavaleria japoneză nu a 
fost mai bine. | 

13. Lucrările de sapă au căpătat şi vor căpătă 
importanţă în raport direct cu perfecţionarea arma- 
mentului. Japonezii au făcut mare uz de aceste lu- 
crări în ofensivă. Să nu se creadă însă că au între- 
buinţat mult timp pentru instruirea trupelor. Din 

perioada de instrucţie individuală, numai 12 ore 
afectau pentru aceste lucrări. Gradaţii erau însă in- 
struiți mai mult. 

14. Caracteristic, în-luptele actuale este legătura 
strânsă între artilerie şi infanterie, în toate fazele 
luptei. Prin combinarea focurilor acestor arme, scotea 

pe adversar afară din adăposturi şi poziţii şi apoi 
tot prin combinarea focurilor, căutau ele a'] distruge. 
„15. Dacă condiţiunile strategice, geografice, etno- 

grafice şi climaterice în cari s'au găsit adversarii, 
„au fost mult deosebite de acelea în cari ne-am 
putea găsi noi şi prin urmare dacă învăţăturile trase 
din acest războiu, cu privire la aplicaţiunea știiaţei 
militare, trebuesc privite cu oarecare rezervă şi mai 
ales adoptate după multă gândire, trebue însă, a 
ține seama de câteva învățături din acest războiu, 
al căror caracter permanent pentru orice timp şi
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orice spaţiu nu se se mai pot pune Ja îndoială, şi 
anume : 

a) Războiul nu se poate improviză, el trebue pre- 
parat fizic şi intelectual, armonizând aspiraţiunil e cu 
cerinţele !). . 

b) Abaterea dela principiile artei războiului duce 
la înfrângere. De aceea ruptură legăturilor organice 
răspândirea forțelor în vederea scopurilor secundare, 
limitarea dreptului comandanților, nehotărârea, au 
condus pe Kuropatkin la înfrângere. 

c) Avantajul ofensivei în domeniul strategic şi tac- 
tic rămâne necontestat. 

d) Soarta bătăliilor şi luptelor se decide ca şi în - 
trecut, concentrând forţe superioare pe direcţia sau 
punctul decisiv. 

€) Isbânda tactică se obţine prin concentrarea fo- 
cului. Perfecţionarea armelor schimbă numai mijlo- 
cul de concentrare ; iar nu principiul concentrării. 

Aşă de exemplu cu tunul modern se poate re- 
„nunţa la massa de artilerie, dar rămâne în picioare 
concentrarea focului. - 

/). Succesul bătăliei sau luptei este rezultatul unui 
plan bine conceput, iar coordonarea eforturilor se 
obţine numai când toată lumea jidecă şi apreciază 
situaţia la fel, întrebuinţând mijloace variabile, dar 
convergente către scopul comun. La acest rezultat 
se ajunge prin o serioasă educaţiune şi instrucţiune 
profesională şi printr'un antrenament corespunzător. 

1) Vezi «Revista Infanteriei» No. 104—106 din 1905, cum se prepară un 
războiu.
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„16. Cu privire la Kuropatkin iată ce mai zice 
Dragomirof : 

«Când a fost vorba cine să fie comandantul su- 
prem, Kuropatkin a prezentat o listă de 3 persoane 
punându-se pe el în cap. Negreşit el a fost numit, 
dar nimeni n'a dus armata rusă la o ruşine mai 
-mare decât acest carierist (Credem că-i prea aspru 
Dragomirof). La Jalu a avut o poziţie strategică ad- 
mirabilă, dar el s'a condamnat de bună voe la o 
atitudine pasivă. 

«Eră prima întâlnire şi era de datoria lui să se gă- 
sească acolo. : j 

«La Şaho n'a ştiut să profite de situațiunea critică 
a japonezilor, la Sandepu de asemeni, etc.» 

Noi credem că, în adevăr, Kuropatkin n'a avut 
calităţile unui general de câmp, dar a arunca toată. 
vina întrângerilor pe el, este o greşeală. Precum ar- 
mata rusă nu a putut progresa din cauza persoa- 
nelor, tot aşă îndreptarea ei nu se va face aruncând 
greşeala pe o singură persoană. 

Este în Rusia o stare socială patologică — ce are 
înfluenţa ei fatală asupra armatei — şi această stare 
nu 0 putea îndrepta un om pe câmpul de luptă. 
Cine va face o paralelă între greşelile şi defectele 
Rușilor în 1877 şi între cele din 1904—1905, va 
putea să observe uşor că, aproape nimic nu a fost 
îndreptat în timp de 27 ani strecuraţi dela un răz- 
boin la altul, căci, asemenea . îndreptări sunt opere 
ale timpului, ajutat de dorinţa de bine a cât mai 
muiţi patrioţi, iar nu a unuia singur. Timp, a fost; 
patrioţi, nu.
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17. In fine, pentru încheierea lucrării şi observa- 
ţiunilor, ne facem datoria a reveni încă odată asupra 
învățământului moral ce trebue tras din acest răz- 
boiu şi anume: | 

Când vom gândi toți la mărirea şi gloria ţării, 
iar nu la mărirea şi gloria personală, atunci ar- 
mata va fi bine pregătită de războiu : iar fara în- 
reagă va fi gata pentru sacrijicii şi fapte mari.



. SCHEMA C. 

Modul cum săpau adăpostul japonezii în timpul luptei. 

 
  
 

  
   
 

din Meunier. 

SCHEMA D. 
Ţinuta de campanie a japonezilor. 

 
 

    
  

 
 

din Meunier



ANEXA A. 

Descrierea Geogratică a Teatrului de operaţie pe uscat. 

- MANCIURIA. 

Poartă acest nume dela tribul Manciuns care domnea aci. 
Manciuria este muntoasă prezentând 2 lanţuri principale : 

la N. marele şi micul Kingan ; la E. Tşamboşan despărţit de: 
celdintâi prin bazinul Sungarii. 

Tşamboşan atinge 100 m., la frontiera Manciuriei cu Co- 
reea. De aci iau naştere cele țrei mari artere fluviale ale: 
țărei: Sungarii, Yalu şi Tumen. 

Partea de S a Manciuriei meridionale care înaintează către 
Marea Galbenă se numeşte peninsula Liao-Toung, ea e ase- 
menea acoperită de masivi muntoşi puţin ridicaţi, cari îi dă 
un aspect puţin sălbatic, extremitatea sa meridională cu solul 
stâncos dar cu văile argiloase, poartă numele de peninsula 
Kuangtung în care se găseşte Portul Arthur şi Dalny. 

Traducerea, cuvintelor chinezeşti geografice şi. topografice, între- 
buințate mai des în lucrare. 

King = Capitală. 

Fu = Provincie şi oraş cl. [. 

Tşa — District. 

Tşeu == Sediu unui guvernor. 

Tiu = Sediul unui comisar de poliţie. 
Şuang => Sat. 

Tşau = Releu de postă. - 
Seu == Sat în care se face târg. 
Ling = Detileu E 
Ho şi Kiang = Riu. (Sun. Bao-Ho = oraşul de lângă apă Sun Bao)



“Chiao = Pod şi punte, 

Şan =— Munte. (Sun-Bao-San — Oraşul de munte Sun Bao) 
Po = Bae. (Tsemul-po-Masam-po), 

Warn — Radă (Ta-iien-Wan) 

"Tao = Insula. 

Pe == Nord. 

Tong = Est 
Nan = Sud 

Su = Vest. 

Da =— Mare 

Hoang — Galben 
Şang = Deasupra 

Hia — Dedesubt 

Hidrografia. Coastele. Regimul la N şi E în Manciuria 
este asemea celui din regiunea Siberiană vecină; zăpezile 
în timpul topirei lor, ploile abondente vara, formează nume- 
roase cursuri de apă cari inundă mari întinderi ale ţărei. 

Toate râurile aparţin sistemului fluvial al Amurului şi acest 
fluviu e marea arteră vitală a regiunei, complectată prin 
cursul Sungarii afluentul său. 

Manciuria la S W e supusă influenţei Mărei Galbene care 
o scaldă pe o mare întindere. 

Cele două mari artere fluviale suat: Liaho şi Yalu care 
servă de frontieră cu Coreea. 

In Kuangtung râurile au un caracter torențial şi seacă în 
partea călduroasă a anului. Lipsa de apă se simte în această 
Tegiune : 

Comunicaţii. 

Comunicaţiile sunt mediocre. În timpul desgheţului şi ploi- 
lor se transformă pe unele locuri în bâltoace şi smârcuri. 
Intre cele mai principale sunt: 

a) Marele drum Mandarin ; Mukden la Peking. Dela Muk- 
„den acest drum se prelungeşte la Kirin, Ninguta la Wladi- 

wostok. Tot dela Mukden porneşte un drum principal în 
“Coreea. 

Calea ferată manciuriană presintă 3 ramuri principale, por- 
mind toate dela Karbin:
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a) Prin Ţiţicar către Europa ; b) Prin Nicolaesk, Wladi- 
vostok către Pacific; c) Prin Mukden, Niutşang, către P A o. 
ramură şi către Peking altă ramură, 

Din ramura Wladiwostok se detaşează o linie până la Ka- 
barosk, iar din ramura Peking se detaşează o linie către 

- Sinmiting. 

Căi fluviale. Sungari. Amur şi Yalu. 

Climatologia. Manciuria de Nord este în general frigu- 
roasă şi termometrul se scoboară până la 45 sub zero în 
bazinul inferior al lui Sungari. 

Navigaţiunea nu e posibilă pe acest râu decât dela 15 
Aprilie la finele lui Octombrie ; durata iernei de 5 — 6 luni 
primăvara şi toamna sunt prea scurte, marile călduri de vară 
urmează aproape fără tranziţie frigului celui mare. 

Vânturile de S şi S E aduc asupra Manciuriei o mare 
cantitate de ploi din lunie până în Septembrie. 

larna, vânturile uscate de N. şi N E împedică zăpada de 
a îi abondentă în N şi E de Manciuria, afară de vârfurile 
marelui Kingan. 

Manciuria de S W şi mai cu seamă peninsula Liaotung, 
ale cărei coaste de S E sunt supuse acţiunei curenților calzi 
venind din Coreea, au clima mult mai dulce. 

Populaţia Manciuriei poate fi evaluată la 13 mil. locuitori. 
Regiunea cea mai populată e bazinul Liao. Această popula- 
țiune e compusă din Chinezi, Manciuri, Coreeni, Buriaţi şi 
Daurieni. 

Afluenţa chinezilor s'a mărit considerabil dela jumătatea 
secolului XIX. Această populaţie este compusă din agricul- 
tori, criminali fugiţi şi aventurieri atraşi de gisimentele au- 
rifere ; transformându-se cea mai mare parte în kunguzi !) sau. 
hoţi cari înspăimânta regiunea. 

Chinezii sunt mai numeroşi în provincia Mukden. 

1) A nu se confunda Kunguzi cu Tunguzi cari sunt un fel de slătari 
fără nici un căpătâi răspândiţi şi trăind cu hoţia în Siberia orientală.
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Centrul Manciuriei diferă prea puțin ca cultură şi produc- 
ţiuni de provinciele vecine Chinei. 

Religiunea predominantă este budismul cu diferitele sale 
rituri, 

Productiuni. ludustrie. Guvernământul chinez a pus în 
ultimii ani ai secolului XIX, o atenţiune cu totul particulară 
desvoltărei agriculturei în Manciuria meridională, care pro- 
-duce în abondenţă grâu, orz; hămei, ovăz, meiu, porumb şi 
-orez iar pe coastele Liaotung opium. Tutunul fumat de am- 
bele sexe şi bumbacul se .află în toată partea de S. W. 

In Manciuria de S W se cultivă foarte mult Gaolian, un 
fel de păpuşoi înalt de 3 m. şi cu firu mai gros ca porum- 
bul. Această cultură a servit mult pentru mascat mişcările 
irupelor şi chiar pentru foc, etc. 

- Creşterea animalelor se practică mult în toată Manciuria. 
Chinezii mănâncă puţină carne, animalele cornute fiind în- 

trebuințate la lucrările de câmp şi transportul greutăților. 
Caii în Nordul Manciuriei au o reputaţie bună. 

Comerciul în Manciuria este concentrat în provincia Muk- 
«den. Importul predomină în porturile meridionale. 

In general comerciul. de import este în mâna Americanilor 
şi Ruşilor. 

Administraţia. Direcţiunea administrativă a Manciuriei are 

-o formă prea complicată. 

Cele trei provincii sunt supuse fiecare la un guvernator 
-cu reşedinţa la Ţiţikar, Kirin şi Mukden. i 

Ura şi spionagiul, incriminările, sunt peste tot răspândite. 
Perceperea impositelor se face într'un mod cu totul arbi- 

rar ; puterea judiciară mare nimic determinat. Hoţiile rămân 

nepedepsite ; străinii sunt continuu expuşi la înşelătorii, con- 

“cesiunile domnesc în toate gradele ierarhiei administrative.



ANEXA Ab. 

Paralelă între planul pe campanie al japonezilor în 1894 contra 
Chinei şi în 1904 contra Rusiei, 

Războiul Chino:Japonez Răsboiul Ruso-Japonez 

  

Julie 1894. Inecarea unui tran- 27 Ianuarie. Atacarea flotei ruse 
sport chinezesc fără declarare dela P.A. fără declarare de răsboi. 
de răsboiu. Februarie. Debarcarea trupelor 

Julie 1994. Debarcarea trupelor japoneze în Coreea la Tşemulpo, 
japoneze în Coseea la Fuzan, Fuzan, Mazampo. 
_Mazampo şi Genzan. Februarie. Concentrarea diviziei . 

August 1894. Concentrarea divi- 12-a la Seul. 
- ziei 5-a la Seul. Pebruarie-Martie. Atacul llotei 
16 Septembrie 1894. Bătălia na- ruse la P. A. - , 

“vală dela Yalu. Martie- Aprilie. Trecerea fluviului 
31 Octombrie 1894. Ocuparea Jalu şi ocuparea punctului Pen- 

punctului Fenghoaşeng. ghoaşeng. 
24 Octombrie. Debarcarea unei Aprilie. Debarcarea armatelor II, 

a doua divizie în peninsula III şi IV. Investirea Portului- 
Kuakiung (Oyama). - . . Artur. 

ANEXA B. : 
  

«NANIVA> BASTIMENTUL MAJESTĂŢEI SALE IMPERIALE JAPONEZE, 

” Rado Tşemulpo, 8 Februarie 1904 (si. n). 

Domnule, 

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că ostilitățile în- 
tre Imperiul Japonez şi împeriul Rusesc sunt declarate în mo- 
mentul de faţă. 

Eu trebue să atac cu forţele ce am la dispoziţiunea mea, 
vasele de răsboiu ale guvernului Rusesc, cari staţionează în 
prezent în portul Tşemulpo, în cazul că comandantul for- 
țelor navale ruseşti din Tşemulpo, ar refuză invitațiunea mea 
a părăsi acest port inaintea de ora 12 din ziua de 9 Februa- 
Tie 1904.
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Vă rog respectos a vă ţine departe de teatrul de acţiune 
din port, pentru ca să fie înlăturată orice primejdie pentru 
vasele ce D-v. comandaţi. 

Atacul. anunţat mai sus nu va aveă loc înainte de ora 4 

p. m. a zilei de 9 Februarie 1904, pentru a vă dă timpul 

necesar de a satisface cererea mea de mai sus. 

Pentru cazul că în: portul Tşemulpo s'ar găsi vase de tran- 

sport sau de comerciu ale naţiunei D-voastre; vă rog a le 

comunică notificarea de mai sus. 
Am onoarea, Domnule a îi al D-voastre cel mai supus 

servitor. 
URIU 

Vice Amira], Comandantul unei escadre 

din flota Imperială Japoneză “ 

«NANIVA> BASTIMENTUL MAJESTĂŢEI SALE IMPERIALE JAPONEZE 

8 Februarie 1904. 
Domnule, 

Cum ostilitățile între guvernul japonez şi guvernul rusesc 
sunt declarate în momentul de faţă, respectuos viu a vă rugă 
să părăsiţi portul Tşemulpo, împreună cu forţele de sub co- 
menda D-voastră înainte de ora 12 a. m. a zilei de 9 Fe- 
bruarie 1904, căci în cas contrar aşi fi nevoit să vă atac 
în port. 

Am onoare Domnule a fi al D-v. cel mai supus servitor 

PROTESTUL VASELOR STREINE. 

Tşemulpo, 9 Februarie 1904. 
Domnule, . 

Noi subsemnaţii comandanţi ai bastimentelor de răsboiu 

ale Angliei, Franciei şi Italiei, atestăm primirea scrisorei D-v. 
din 8 Februarie 1904 prin care ne arătaţi intenţiunea D-v. 
de a atacă mâine la ora 4 p. m. bastimentele ruseşti aflate 
actualmente în port. ” 

Avem onoare a vă atrage atenţiunea asupra celor ce ur- 

mează :
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Considerăm, că conform regulelor stabilite de dreptul in- ternaţional, portul Tşemulpo fiind un port neutru, nici o putere nu are dreptul de a atacă bastimentele unei alte puteri şi acea putere, care ar contraveni acestei regule întrun ase- menea port, este pe deplin responsabilă de pierderile, ce s'ar causa în oameni şi material (bunuri). 
De aceea protestăm energic contra unei asemenea violări a neutralității şi am fi bucuroşi să auzim hotărârea d-v. în această cestiune, , 

ANEXA C. 
  

Câteva notițe biogratice asupra comandanților armatelor 
adverse. 

COMANDANȚII RUŞI. 

Amiralul Alexieff. Născut în 1843, a urmat şcoala cade- ilor de marină. In 1889 a fost numit ca ataşat naval la Paris unde a stat 8 ani. In 1892 trece ca şet de Stat Major general al flotei, iar în timpul războiului Chino-Japonez a comandat escadra de Pacific, In 1901 a fost numit ajutor de câmp general, şi în 1903 vice-rege în Extremul orient. 

Generalul Kuropatkin. Născut la 1848. A urmat şcoala militară şi academia de războiu Nicolae. Este fiul unui simplu amploiat. 
Căpitan a fost trimis în Algeria unde a luat parte la o expediţie în Sahara. 
In războiul din 1877 a fost şei de Stat Major al lui Sko- belev. A publicat în <Vayenny vornic», memoriile sale re- lative la acest războiu, primite cu o deosebită atenţie în Ii- teratura rusă. In 80 — 81 a luat parte în expediţia dela Turk- mens, unde a fost acoperit de glorie cu ocazia atacului dela Geok — Tepe. La 33 ani Lt.-General, ia guvernământul Trans- kaspian. In 1897 a fost numit Ministru de războiu. 
Maiorul 1. Manolescu. — Războiul Ruso-Japonez. . 12
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Generalul Makarov. Născut la 1848. A avansat repede 
graţie bravurei şi caliăţei sale de care a dat probă şi în 1877. 

Se bucură de multă stimă în armată, de aceea pierderea lui 

a adus mare descurajare în trupele de apă ruseşti. 

" Vice Amiral Skrydlow. Născut 1844. Intrat armata 1860. La 

1877 a comandat canoniera Schufko şi a aruncat un vas tur- 

cesc de pe Dunăre. In 1900 a fost numit comandant al Di- 

viziei de Pacific. In ultimul timp fusese comandant al Esca- 

drei din M.-Neăgră. 

General Stoessel. Etate de 54 ani. Pasionat pentru armată 
şi iubitor de subordonații săi. 

General Griepenberg. Născut în 1838. Avansat ofiţer în 

timpul răsboiului din 1854 şi ajuns General-Major în 1878. 

General Kaulbars. Născut în 1844. Eşit din şcoala de ca- 

valerie în 1861 şi avansat general locotenent în 1894. 

General Liniewvici. Născut în 1838. in 1900 a comandat o 

coloană internaţională de 15.000 oameni ocupând Peking. 

Inainte de începerea războiului ruso-japonez comandă tru- 

pele circumscripției Amur. 

COMANDANȚII JAPONEZI. 

Mareşalul Oyama. Comandantul armatelor japoneze din 

Manciuria, 60 ani. Constituţie şi sănătate deplină, având talia 

şi forţa herculiană. 

In războiul din 70 eră în Franţa unde a urmărit peripe- 

țiile războiului. In 1894 a făcut un alt voiaj de studii în 

Europa. In 1894 a comandat a doua divizie în peninsula 

Kuangtung. 
Multe reviste se îndoesc de rolul efectiv jucat de el în 

acest războiu, aducând laudă numai şefului său de Stat Ma- 

jor Kodama (50 ani), şi mai ales subşelului de Stat Major 

Fukuşima.
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Generai Kuroki. Născut în 1844 din clasa Samurailor. 

In serviciu Mikadoului la 1871. In 1872a şi comandat primul 
batalion de gardă. A luai parte la represiunile contra miş- 
cărilor din 1877. In 1904 director al serviciului mobilizărei. 
Apoi şef al Diviziei 6, al gardei, în fine, în 1904 membru 
în consiliul superior de răsboiu. 

General Noghi. Etate 62 ani. A avut şef de Stat Major 
pe general Matsumaga. 

General Oku. Etate 55 ani. A avut şef de Stat Major pe 
Geneial Oseko. 

General Nofu. Fiate 63 ani. A avut şef de Stat Major pe 
General Uysera. Aceşti generali de şi au fost oarecum bă- 
trâni şi poate deveniți rutinişti în cunoştinţe şi metode, to- 
tuşi au condus armatele lor la rezultatele cunoscute. 

De sigur că între alte calităţi au avut şi pe aceea care a 

afirmat'o într'o zi Generalul Yamagata către instructorii fran- 

cezi: «Sunt deja prea bătrân ca să mai învăţ ceeace arătaţi 
«tinerilor noştri ofiţeri, dar caut a cunoaşte bine valoarea 
«fiecăruia şi a-i întrebuinţă în consecinţă». 

- Amiralul Togo. Născut la 1855. Descendent din rasa răz- 
Doinică a Samurailor. 

A primit educaţia maritimă în Anglia unde a stat dela 
1872—78. 

Marinar cu mare putere de muncă şi deciziune, 

In 1894 a luat parte activă la războiul contra Chinei. 
Războiul actual l'a trecut între cei mai mari oameni de 

războiu. 

Proclamaţiunea lui Kuropatkin dela 2 Octombrie 

1905 la Sud de Mukden. 

«Este mai bine de şapte luni, inamicul ne-a surprins prin- 
Zrun atac trădător contra PortArturului, înainte de ori-ce- 
declaraţiune de războiu. De atunci trupele ruseşti au înde- 
plinii pe teren numeroase acţiuni eroice de care patria
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poate tocmai să fie mândră. Cu toate acestea inamicul nu 
numai că nu este îngrozit, dar continuă, în presumpțiunea 
sa, de a visa într'o complectă victorie. 

«Trupele armatei din Manciuria, a cărui curaj n'a înce- 
fat de a fi kotărât, nu erau până aici numeric destut de 
tare pentru a bate armata japoneză. Trebuia un timp con- 
siderabil pentru a trece peste toate dificultățile materiale şi 
pentru a întări armata activă atunci când ar fi în stare 
prin massa sa, de a îndeplini cu piin Succes misiunea grea 
dar glorioasă care îi este dată. 

«Tocmai pentru aceasta, cu toate că Qin respins atacurile 
japonezilor contra pozițiunilor noastre de mai multe ori, la 
Ta-Che-Kiao, ia Liau-Diau-Sau, la Liaojang, totuş n'am cre- 
Zut, după aceste succese, să procedez la marșul înainte şi 
am ordonai retragerea până ne vom întări numericeşte. Aţi 
părăsit eroiceşte poziţiuni fortificate lăsând acolo mormane 
de cadavre inamice, fără ca să fiți îngrijați de adversarul 
nostru, şi v'afți retras amenințători, sata la o luptă nouă 
pe pozițiuni din nou preparale. 

După o luptă de 5 zile la Liso-Jaug şi o apărare lrium- 
Jantă a tuturor pozițiunilor înaintate şi principale, aţi făcut retragerea voastră spre Moukden în condițiunile cele mai 
grele. Atacaţi de armata lui Kuroki, ați mers pe un noroi 
mare, ați combătut o zi după alta, chiar noaptea, piesele 
voastre de artilerie, le-aţi tras cu mâna și ați ajuns la Moukden fără să fi părăsit un tun sau un rănit, fără avă lăsa să fiți făcut prizoniev un singur om scăpând şi păzind 
compleciamente, echipajele voastre militare. 

«Cu inima plină de supărare ordonasem retragerea, dar CU convingerea nestrămutată că retragerea eră necesară pentru a aduce victoria noastră întreagă şi decisivă asupra inamicului când momentul oportun va sosi. 
«Ţarul a destinat Pentru lupta contra japonezilor impor- tante forțe militare Pentru a ne asigură victoria. Toate di- ficultăţile existente pentru a face să parvie aceste forțe la o distanță de 10,000 verste au fost trecute cu o abnegaţie
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hotărâtoare, cu talentul voit, de către Ruşi de toate profe- 
siunile, de toate rangurile, de toate elasele, trimese cu ele 
pe teatrul de războiu. 

«Dificultatea ce există, e încercarea ce nici odată nu s'a 
prezentat până aici, de a transporta sute de. mii de oameni, 
zeci de mii de cai, milioane de balotri de material întrun 
mod neîntrerupt, cu calea ferătă, timp de şapte luni din 
Rusia Europeană şi din Siberia în Mandciuria. Dacă regi- 
mentele dejă expediate nu vor ajunge încă, noui regimente 
vor fi trimise, căci voința nestrămutată a țarului este dea 
bate adversarul, şi vom execută nestrămutat această dorință. 

Până aicea inimicul, în operațiunile sale, sa sprijinit pe 
mari contingente de trupă ; resfirând armatele sale, ne în- 
conjurau şi căutau, după voință, momenlul cel mai favora- 
bil pentru a ne atacă. Dar acum momentul după care toată 
armata oftează, în fine a sunat, momentul a venit pentru 
noi de a lua ofensiva şi de a forță pe japonezi să facă 
cea ce voim noi. Căci forța armatei Mandciuriei este acum 
destul de importantă pentru ca noi să trecem la atac. 

<Trebue în acest timp să vă convingeți bine şi nici odată 
să uitaţi că, pentru a triumfă contra adversarilor puternici 
si valoroși, trebue, pe lângă altele un. număr suficient de 
trupe, că totul să fie animat, de ta cel mai simplu soldat 
până lacei mai înalți şefi, cu ferma hotărâre de a smulge 
victoria care va cere încă sacrificii. | 

Gândiţi-vă bine la importanța acestei victorii pentru Ru- 
sia. În pariicular, gândiți-vă cât e de necesar de a fi vic- 
forioşi pentru a elibera mai repede pe frații noştrii închişi 
în Port-Arthur, care conservă eroicește de 7 luni fortireafa 
încredințată apărărei fior. 

«Armata noastră, tare Prin unirea sacu farul şi cu toată 
Rusia, a îndeplinit în toate bătăliile, acțiuni eroice pentru 
patrie şi şi-a câștigat de la toate. popoarele un renume 
meritat. 

Gândiţi-vă în fiecare oră, că voința țarului va încredin- 
at apărarea demnităței Rusiei și a intereselor sale în Ex-



182 

“remut-Orient; gândiți-vă în fiecare oră că vouă, din toală 
armata rusă vi s'a dat apărarea onoarei şi renumelui Rusiei, 
Augustul conducător al patriei noastre şi a Rusiei întreg: 
şi cu el întreoga Rusie se roagă să împlinim însărcinarea 
dată în mâna noastră fără ezitare şi cu o deciziune hotă- 
râtă de a îndeplini datoria noastră până la capăt fără a 
menajă viața noastră. 

Dumnezeu să fie cu noi toți. 

ANEXA D. 

Note şi învăţăminte culese de ici colea!) 

Felul de luptă al adversarilor. 

„ Japonezii au întrebuințat formaţiuni simple şi mlădioase. 
Elementele de căpetenie ale luptei japoneze sunt: dorința 

neînfrânată de a câştigă cu orice preţ teren înainte: un foe 
din cele mai puternice, ochit bine şi de multe ori concen- 
trat; întrebuințarea nemărginită a formelor terenului şi în- 
jghebarea adăposturilor vremelnice ; întrebuințarea întuneri- 
cului nopţii pentru a se apropia de vrăjmaş; înşelarea şi sur- 
prinderea acestuia ; păstrarea celei mai desăvârşite taine asu- 
pra măsurilor luate; mişcări învăluitoare, serviciu de recu- 
noaşteri şi spionaj din cele mai bine organizate; o luptă 
lungă şi cerbicoasă pentru dobândirea superiorităţei, focului, 
care se urmă până la distanţele cele mai mici de vrăjmaş şi 
apoi asaltul cu baioneta dat cu bărbăţie. 

Inaintarea lor de regulă eră înceată dar sigură. Arătau o 
tenacitate aproape supra omenească pentru a păstră terenul 
cucerit şi nu făceau un nou pas înainte, fără să-l fi pregătit 
mai întâi cât mai bine prin focuri. 

Companiile din cap se desfăşurau de multeori întregi, îm- 
părțindu-se în grupuri -mici, cari se folosesc cu îndemânare 

  

1) In special din lucrarea: Pilde şi învăţăminte de D-l Col. Geor- 
gescu Crisiodulo.
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de toate adăposturile pentru a câştiga teren înainte, alternând 
focul cu mişcarea; iar când sunt siliţi să se oprească, fie te- 

renul acoperit ori descoperit, ei se aruncă la pământ şi sco- 

besc repede adăposturi. Pe dată însă ce pot plecă înainte, fac 
un nou asalt, iar eşelonul care urmează se aruncă la rândul 

său în adăposturile scobite de eşelonul premergător, adân- 

cind la trebuinţă aceste adăposturi. 
Inapoia acestor grupuri merg rezervele, în formaţiuni mai 

mult ori mai puţin adunate, dar totdeauna ascunse cu îndă- 
mânare de vederea vrăşmaşului. Aceste rezerve când trebuiau 

se intre în zona unde lucrau trupele liniei de foc, nu numai 

că aveau aceleaş formaţiuni ca şi trupele acestei linii; dar 

încă întrebuinţau chiar şi adăposturile făcute de dânsele, a- 

ceasta fiind singurul mijloc pentru ele de a se menţine la 

distanțe mici de vrăjmaş fără să sufere pierderi simţitoare. 

— Infanteria japoneză când se destăşoară poartă o deo- 

sebită grije peniru a se eclera înainte şi pe flancuri cu cer- 

cetaşi, 

— Tragerea începeă adesea şi dela 1500 m. — Dela 3500 

m. infanteria nu mai putea înaintă în coloane de marş sub 

focurile artileriei. 
— La distanţe mici sub focurile de şrapnele înaintau în 

linii de trăgători la 4 paşi. Adesea —se vedeau linii de îră- 

gători unele după altele. Asalturile japonezilor au pornit dela 

500—50 m. Uneori chiar dela 20 m. 
Japonezii au întrebuințat obişnuit focul de voe. La distanţe 

mari au întrebuințat focuri rare, focul de salvă însă cu uni- 

tăţile din susținere şi rezervă. Intrebuinţau focul de salvă după 

sosirea pe poziţia inamicului, pentru urmărire, şi pentru a 

ține oamenii în mână. Odată focul început i se dădea cea 

cea mai mare intensitate. 
— Efectele focurilor de infanterie s'au simţit chiar de la 

2000 m. | 
— Nu s'a simţit nevoe de adunarea trupelor înainte de 

începerea luptelor. Mai întotdeauna, unităţile se dirijeau că- 

tre obiective, din coloana de marş. 
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— Fronturile de luptă erau adesea foarte intinse. Com- 
paniile atingeau 250 m.; batalioanele 800 m. 
— Sa dovedit că nici un atac nu avea succes fără aju- 

torul baionetei.— Baioneta face uneori în câteva minute ceeace 
focul nu putuse face în 2—3 zile. 

Urmând acest procedeu cu o progresiune mai mult sau 
mui puţin repede, care câteodată dură mai multe zile. Japo- 
nezii ajungeau în sfârşit la distanţa de asalt, adică: 50, 100 
200 şi chiar 400 m. de pozițţiunea vrăşmaşă, când toată lu- 
mea năvăleă la atacul cu baioneta cu sau fără pregătire prin 
focuri. 

Dacă asaltul isbuteă, învingătorul se fortifică pe dată pe 
terenul ocupat şi aducea cât mai repede mitralierele şi o parte 
din tunuri, aşa ca să poată face faţă unei întoarceri ofensive. 

Ruşii înaintau pe fronturi înguste şi adânci. Ei intrebuinţau 
foarte puţin terenul şi cea mai bună dovadă despre aceasta, 
a fost mirarea ce i-a cuprins, când au văzut că vrăşmaşul 
se adăposteă atât de bine, în cât nu putea fi zărit cu nici 
un preţ. 

Ca focuri, au întrebuințat obişnuit salvele, iar când întin- 
derea frontului sau alte împrejurări nu îngăduiau întrebuin- 
țarea acestui foc, au recurs la focul prin pachete de mai 
multe încărcătoare, care seamănă întru câtva cu focul prin 
cartuşe numărate, întrebuințat în unele armate din Europa ; 
dar îace să se cheltuiască mai multe cartuşe. 

Focul de salvă tras de oameni adăpostiţi după parapete, 
cari prin firea lucrurilor nu puteau vedeă bine terenul din- 
nainte, nu a putut avea de cât o folosinţă cu totul Mică; iar 
când Ruşii au luat câteodata ofensiva ori au trebuit să dea 
vreun contra-alac, focul lor eră obişnuit călăuzit astfel: 

Un grup înaintă pe când altul trăgeă focuri, grujul din 
urmă care făcuse asaltul porneă înainte, în loc să se oprească şi 
să pregătească înaintarea prin focuri. 

Linia de luptă era de la început foarte siab alcătuită; aşă 
că nu i-se puteă cere să zdrobească pe vrăjmaş prin focuri: 
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Această linie trăgea focuri de salvă, cari nu numai că prin 
însuşi felul lor nu puteau fi bine ochite, dar încă din pricina 
greşitei aplicaţiuni a fortificaţiunei pe teren, nu le îngăduiă 
să bată tot terenul dinaintea uvrajelor pe întinderi destul de 
mari. 

In ofensivă salturile nu erau pregătite prin focuri, 
Această din urmă împrejurare a făcut mai cu seamă, ca 

pedestrimea rusească să nu poată ajunge niciodată la dis- 
tanţa hotărâtoare a focului, care după regulamentul lor de pe 
atunci, eră la 400 m. de vrăjmaş. 

Afară de acestea, rânduiala lor de luptă privită în întregul 
ei, eră prea deasă, ceeace a făcut ca să sufere pierderi foarte 
mari când au intrat sub focul vrăjmaşului ; iar răul acesta 
a venit de aeolo, că în timp de pace pedestrimea rusească 
nu făcuse de cât exerciţii şi atacuri de paradă cu terenuri 
cu totul netede. 

Unităţile nu erau precedate de recunoaşteri sau cercetaşi, 
cari să lumineze terenul, 

Comandanții de trepte mai înalte intrau în amănunte cari 
după regulament chiar, cădeau în sarcina subordonaţilor ; 

Şefii marilor unităţi nu erau ținuți la curent cu ceeace se 
petreceă în unităţile de sub ordinele lor, iar; şefii acestor uni- 
tăţi din pricina orientării neindestulătoare date la începutul 
luptei, de comandamentele de trepte înalte, nu operau tot- 
deauna potrivit scopului urmărit de aceste comandamente, 
pierzându-se de multeori legătura şi neputând dobândi con- 
lucrarea laolaltă ; 

Limita de acțiune a armelor aduverșilor începea la 2700 
paşi de artileria adversă. La această distanţă salvele pe secții 
în contra bateriilor, dădeau rezultate bune. 

S'a constatat eă infanteria nu se putea ridică din adăpost 
din cauza rafalelor infanteriei adverse, de aceia pentru a di- 
stră pe adversar se recurgea la subîmpărțiri importante, care 
trăgeau în el pe timpul când alţii făceau înaintarea. 

S'a constatst că la 150—75 paşi de poziţia adversarului,
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atacul suferea pierderi foarte mici: explicaţia este de natură 
psihologică. 

Consumarea muniției a fost foarte mare la ambii adversari. 
Artileria. Tunul japonez cântărea la 1640 kgr. deci uşor 

pentru zona muntoasă; dar cai aveau foarte proşti de aceia 
schimbările de poziţie le făceau greu. Artileria de munte cu 
măgari puteă trece pe ori unde. Reculul limitat cu sapa de 

„călcâi, rezort şi frâu de coarde. luţeala tragerei 2-—3 lovituri 
de şi teoretic susține că ar fi 10 pe minut. “Cartuşul deosebit 
de obuz. Focos cu dublu efect. Obuze brizante cr un-fel 
de melinită. 

Ruşii la început au avut mult material vechi, apoi treptat 
au adus materialul cu tragere repede. N'aveau obuz uz brizant. 
şi a simţit mult lipsă în preparaţia atacului. - Materialul în 
general, mult superior celui japonez. Au simţit lipsa bate- 
riilor de munte şi de aceia în cursul campaniei au adus 18 
batătii 

Lipsa de scuturi a fost simțită în ambele părți de aceia 
sa recurs la lucrări de pământ. Japonezii aflau prin spioni 

locul unde se găsea aceste lucrări, astfel au putut adesea să 

'reguleze bine tragerea. Ambii adversari reperau tirul. In ca- 
-zuri normale regularea se făcea repede. 

Tirul indirect s'a întrebuințat mult La început Ruşii se 
mascâă puţin âttel că lumina tunului demască poziţia. 
Mai târziu s'au defilat cu 4 m şi 8 m. Adesea s'a văzut ba- 

terii ruseşti la 500 m. înapoia crestei şi defilate de 20 m. 
însă, de aci decurge inconveniente că comandantul bateriei 

trebuiă să se depărteze mult, recurgând la semnale şi telefon. 
Artileria japoneză dela început intră toată în linie. Artile- 

  

ria rusă lucră bine insă a fost adesea pusă în inferioritate: 

prin aceea că o parte rămâneă la rezerva generală.. 

Se zice că metoadele de tragere preconizate de Francezi au 
avut o largă aplicaţiune. 

Artileria trebue să intrebuinţeze foarte bine terenul din 
cauza violenţei focurilor. Japonezii ţineau la concentrarea efec-
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telor indiferent de concentrarea bateriilor pe poziţii pentru a 

nu le expune la pierderi. 
Abuzul tirului indirect pentru a micşoră vulnerabilitatea n'a 

permis artileriei să intervină în toate incidentele luptei. 

Japonezii deschideau focul la 4—5.000 m. 
La î ăsboiului Japonezii_intrebuinţau lupta de ar. 

tilerie, însă mai târziu artileria rusă devenind superioară, Ja. 

ponezii evitau lupta de artilerie încetând focul câteodată pentru 

a-l începe la ocazii favorabile. 
La preparaţia atacului luă parte toată artileria disponibilă, 

S'au întrebuințat vijelii cu durata până la o oră. 

Efectele materiale nu erau aşă de mari pe cât se aşteptau. 

Efectul moral al obuzului brizant eră foarte mare la în- 
ceput, din cauza fumului şi spărturilor numeroase, însă mai. 

târziu trupele se obişnuiau căci spărturile asupra omului culcat 

nu erau omorătoare. Impresia şrapnelelor eră mai puternică 

şi continuă, din cauza efectului omorâtor. 

Şrapnelul produceă efect slab contra lizierelor şi retranşa- 

mentelor. 
In general efectul artileriei eră slab contra celei mai mici 

cute de tren. 

La tragerea progresivă Ruşii întrebuinţan trei înălțătoare ce 

    

  

băteau o adâncime de 600 m. 

„S'â întrebuințat tragere de noapte pe zone reperate, şi contra 
satelor cu direcţia reperată pe ziuă. 

- Ruşii întrebuinţau tragere progresivă şi de secerare contra 

câmpurilor acoperite cu gaolian. 

apomezi s'au servit de artileria grea chiar dela_trecerea 

“Ruşii au intrebuințat a adesea obuzierul de 15, trăgând cu 

el obuzul brizant pe care nu-l aveă la artileria de câmp. 

Consumarea muniţiunilor a fost foarte mare însă nu se 

cunosc cazuri de încetarea focului din lipsă de muniţie. 

„La Japonezi antetrenurile erau înapoia tunurilor. 

La Ruşi aneti erau adăpostite. 

In multe împrejurări Japonezii întrebuinţau pentru aprovi-
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zionare un lanţ de oameni trecând proectilele din mână în 
mână ; iar Ruşii întrebuinţau un cărucior tras cu un cablu. 

Preparaţia atacului se obţine prin continuarea focurilor ar- 
tileriei şi infanteriei. 

Infanteria înaintând trebue să fie mereu susținută de arti- 
lerie, mai cu seamă la poziţiele organizate solid unde se în- 
trebuințează obuzul brizant. 

Artileria trebue să lungească tragerea, când atacătorul a 
ajuns la 300—400 m. de poziţia inamică, însă deciziunea nu 
poate fi obţinută decât cu o manevră combinată înainte. Ar- 
tileria are absolută nevoie de a fi susținută de infanterie. 

Cavaleria. Cavaleria rusă şi japoneză a avut misiunile stra- . 
tegice arătate în cursul lucrărei. Cercetarea şi descoperirea se 
făceă după prescrierile regulamentare. 

Japonezii întrebuinţau pentru descoperire patrule de ofiţeri 
şi de descoperire, dar a întrebuințat pe scară mare spionajul 
care se făceă cu înlesnire, căci Chinezii țineau Ja Japonezi. 
Cu alte cuvinte sângele apă nu se face, 

Ruşii au întrebuințat mult lupta pe jos, mai ales Cazacii 
de Caucaz şi Transbaickalienii aveau deosebită aptitudine de 
infanterie călare. În luptele pe jos cavaleria a atacat chiai 
sate cu călăreţi pe jos şi cu artileria călăreaţă. 

Nu vedem luptând masse mari de cavalerie, înainte, în 
timpul sau după lupte, cauza trebue căutată şi în terenul im- 
propriu. 

Numai 2 Regimente ruseşti au avut mitraliere cumpărate 
pe spesele lor. Ca luptă călare nu sa produs de cât foarte 
puţine încercări de lave şi sotnii izolate. 

S'a produs la ambii adversari cazuri izolate de lupte de 
cavalerie, combinate cu lupte pe jos şi călare, mai ales asupra 
avantposturilor, 

Subofiţerii. | 
Subofiţerul rus.nu a avut nimic din prestigiul armatelor 

mari, nici ţinuta, nici deprinderile, nici alitudineă, nici co- 
manda nu-l făceau să reiasă faţă de soldaţi.
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In ultimele retrageri ale armatei ruse, soldaţii îşi părăseau 
batalioanele, rămâneau în urma coloanelor şi se dădeau la 
tot felul de violenţe şi prădăciuni asupra indigenilor de oarece 
subofiţerul ne având nici un prestigiu, eră incapabil să ajute 
pe ofiţeri în menţinerea disciplinei marşului. 

Lipsit de instrucţiune subofiţerul rus nu puteă asigură în 
timp de pace educaţiunea militară a soldatului; iar în timp 
de războiu nu puteă face uz de calitatea de comandă şi con- 
ducere, acolo unde cerinţele o impuneau. 

Recrutarea subofițerilor ruşi a fost grea din cauza numă- 
rului mare de analfabeți. 

Ruşii au adoptat formațiunile strânse şi focurile de salvă 
şi din cauza lipsei de subofiţeri capabili. Tot din această cauză 
au avut şi pierderi mari de ofiţeri. 

Cu totul altfel s'a prezintat subofiţerul japonez : 
Instruit şi pregătit, a fost la înălţimea tacticei întrebuin- 

țată de ei cu atâta succes. Ținta lor eră atacul; iar ca mijloc 
de apropiere întrebuinţarea coloanelor de asalt în mici grupe, 
a căror conducere eră încredinţată subofiţerilor. Numărul gru- 
părilor eră foarte mare şi dacă ar fi lipsit inteligenţa şi pregă- 
tirea subofiţerilor, ordinea şi armonia mişcărilor s'ar fi trans- 
format în dezordine. : 

Frau inteligenţi şi purtau în sac hărţi topografice; urmă- 
reau operaţiunile, le înțelegeau şi'şi dedeau seama de tot 
ceiace se făceă. Ştiau să facă schiţe şi rapoarte. Inlocuiau 
uşor şi cu pricepere pe ofiţerii răniţi şi morţi. Graţie instruc- 
ției subofițerului japonez, ofiţerii puteă să facă bine şi cu pri- 
cepere funcţia sa de conductor, 

Soldatul rus : nalt, voinic, curagios, îndrăsneţ, tenace, însă 
lipsit de limpeziciunea judecății, lipsit de iniţiativă, nu puteă 
lucră de cât în jurul şefului, îşi perdeă uşor sângele rece. 
Neglijent, neexect şi nemoderat la băuturi. 

Soldatul juponez: mic de statură, deştept, vioi, întreprin- 
zător, şiret, destoinic, exact, neobositor, multă stăpânire de 
sine, milos, iubitor de adevăr, credincios tronului, Frugai, 
abstinent, curat şi cu simţul ordinei şi al frumosului.
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Îmbrăcăminte. Japonezii, pentru luptă erau echipați cum 
se vede în schema D. Greutatea totală eră aproximativ de 
29 kgr. pentru marş şi 16—18 kgr. pentru luptă. Ofițerii nu 
se distingeau de trupă decât prin galoanele purtate pe mână. 
Culoarea erâ uniformă pentru toate armele. 

Cu privire la ţinuta de campanie, experienţa a probat că 
trebue să se renunţe la culorile multiple şi aparente precum 
şi la garnituri, coifuri, nasturi de metal etc., eic. Dacă ase- 
menea ţinute au raţiunea lor .pentru timpul de pace nu au 
nici o rațiune şi nu aduc nici un folos pe câmpul de bătaie. 

Acest război a demonstrat că nici un fel de cizmă nu este 
destul de practică şi de aceia trebue să ne gândim cum s'ar 
puieă înlocui cu o încălțăminte mai solidă, mai uşoară la 
purtat, mai uşoară de uscat şi mai bună pentru a evită ro- 
săturile. Pare că bocancii şi jambierele de piele ar puteă în- 
locui cu folos cizma. 

Atât Japonezii cât şi Ruşii au fost siliţi a da trupelor îm- 
brăcăminte de iarnă ca cojoace, dolmane, saluri, flanele, ciorapi 
de lână, căciuli, galoşi, etc. Cojocul pe sub mantă îngreuiă 
mişcările soldaţilor. 

Câteodată japonezii, la atacurile de noapte, îmbrăcau efec- 
tele albe de pânză, peste cele de postav (atacul colinei Puţitor). 

Japonezii întrebuințau pânza de cort pentru pelerină şi 
pentru format adăposturi. 

- 

Serviciul subsistenţelor. 1) 

Japonezii. Serviciul intendenţei la cartierul general ai ar- 
matei dădeă direcţia întregului serviciu de subzistență de pe 
teatrul de operaţie (zona de operaţie şi a etapelor). 

Serviciul intendenţei dela cartierul generel al diviziei dădeă 
direcţia serviciului de subzistență din zona ocupată de divizie. 

  

1) Din lucrarea d-lui adjutant Căpitan I. Achimescu «Mijloacele şi dis- 
Pozițiunile ce au servit la hrănirea trupelor în răsboiui Ruso-Japonez» 
0 lucrare foarte importantă.
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Serviciul subzistenţelor pe zona etapelor aveă în sarcina sa, 
a aflui aprovizionamentele la staţiunea cap de etapă de drum, 
după dispoziţiile comandantului general de etapă, bazat pe 
ordinul comandandului armatei, care făceă cunoscut nevoile. 

Fiecare om duceă în sacul de merinde 2 raţii de hrană de 
Tezervă ; iar pe raniță o marmită de aluminiu pentru prepa- 
rarea mâncării calde. | 

Fiecare unitate duceă 1 zi hrană pe samare sau în trăsuri 
de hrană, constituind astfel trenurile regimeutare, a căror 
compunere am dat-o mai nainte. 

Hrana diviziei pe efectivul său de mobilizare se iransportă 
în 4 coloane formate de trăsuri, pentru diviziile de câmp şi 
din samare pentru cele de munte. 

Din aceste coloane, 3 duceă hrana zilnică pentru fiecare om 
şi cal, iar a 4-a hrană de rezervă numai pentru oameni. 

In afară de aceste coloane, sa mai dat fiecărei armate 
câte 2 convoiuri d€ subzistență, care transportau câte 7 zi 
de hrană, 

Felui de traiu al poporului japonez şi caracterul lui sobru 
a înleznit mult grija intendenţei. 

În general soldatul aveă pe zi, 0,900—1 gr. orez, 100—400 
gr. carne preparată ori substituită cu 200 gr. peşte sărat sau 
afumat, 200—400 gr. legume. Apoi ceai, zahăr, tigan, ouă, etc. 

Pe timpul marşurilor şi luptelor distribuţia eră menţinută 
prin rezerva de hrană adusă în sac, zice «Buletin de la Presse 
et de la Bibliographie militaire». Raţia eră compusă din două 
părţi. O parte coprindeă orez fiert cu mirodenii pentru con- 
sumat zilnic ; iar cealaltă parte coprindeă o rație de pesmeţi 
de orez, 2 raţii de orez conservat şi conserve de carne, zahăr 
şi ceai, în total 1 kgr. 700 gr. 

După intrarea în campanie, comandamentul, convingân- 
du-se că raţia nu este suficientă pentru ca soldatul să poată 
recâştigă forţele perdute, a mărif raţia articolelor de primul 
ordin ca orez şi carne şi a căutat să mai adaoge şi alte 
articole mai hrănitoare. 

Se mai dădea 3 mese pe zi.
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Soldatuiui îi eră indiferent dacă hrana eră caldă sau rece. 
In principiu mâncă cald numai seara, la celelalte două mese 
mâncă rece şi chiar seara de multe ori numai încălzi mân- 
carea, 

Raţia de furaj pentru cai se compuneă: 31/, kgr. ovăz, 2 
kgr. paie şi 2 kgr. fân. 

In afară de marmitele ce purtau soldaţii, fiecare batalion, 
escadron sau baterie, dispuneă de 2 sau 4 cazane de fier 
pentru prepararea hranei, care se transportă pe trenul regi- 
mentar. 

Pe timpul campaniei, căzând în mâinile japonezilor 214 
trăsuri-bucătării ruseşti şi recunoscând utilitatea lor, au in- 
stalat pe trăsurile regimentare, chiar în timpul campaniei, 
după tipul acestor trăsuri, cazane colective pentru a fierbe 
apa, cum şi orezul şi legumele. 

Lemnele necesare se procurau din localitate; iar la nevoe 
se întrebuinţă strujeanul gaolianului. 

Ruşii. Pe lângă comandantul şef, se află un intendent prin- 
cipal de campanie. La fiecare corp de armată funcţionă o 
direcţiune a intendenţei, înfiinţată ca mobilizare. Corpurile de 
armată aveau un convoiu administrativ din 5 secţii. La di. 
vizii nu se cunoaşte bine ce avea la organ şi personal de 
intendență, aveau însă un tren divizionar în 3 secţii. Fiecare 
regiment aveă 1 ofiţer cu aprovizionarea. 

Fiecare armată avea 1 intendent, cum şi fiecare corp de 
armată şi divizie, iar un altul la serviciul etapelor. 

Serviciul de intendenţă s'a format din personalul luat din 
circumscripţia Amur şi din interior şi ofițerii detaşaţi din cor- 
purile de trupă şi chiar din elevii cursurilor de intendenţă, 
formându-se astfel mai mult o împestriţare decât un serviciu 
special. 

Fiecare regiment eră dotat cu 32 trăsuri, socotite câte 2 
de companie, | de aprovizionare şi | pentru hrană de re- 
zervă înhămate cu câte 2 cai. 

Aceste trăsuri mai duceau bagajele şi efecte de schimb 
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Fiecare companie de mitraliere avea 10 trăsuri şi 10 sa- 
mare. 

Fiecare escadron de cavalerie avea câte ] trăsură pentru 
merinde, ustensile şi bagaje, înhămată cu ] cal; iar regi- 
mentul aveă 5 trăsuri de hrană-regimentară, aprovizionare şi 
bagaje înhămate cu 2 cai, 

Fiecare regiment de artilerie montat avea: - 
2 trăsuri-bucătărie şi 24 trăsuri pentru hrană şi efecte. 
Fiecare baterie de munte: 54 samare de hrană. 
Fiecare baterie călăreaţă : 1 trăsură de intendenţă. 
Fiecare baterie montată siberiană: 106 samare de inten- 

denţă. 
| 

Fiecare -baterie de mortiere : 3 trăsuri de intendenţă. 
Din tabloul de mai jos, se pot vedeă cantităţile de hrană 

purtate pe oameni, cai, trăsuri regimentare şi divizionare. 
Acestea din urmă făcând parte integrantă din convoiurile ad- 
ministrative ale corpului de armată, rezultă dela sine că nu- 
mărul raţiilor de hrană nu sporesc, 
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Carnea în vite pe picioare, după împrejurări, eră în urma 

corpurilor de trupă, se socoteă pentru 8 zile. 

La trenul regimentar al infanteriei se mai duceă 2 zile fân 
şi 3 zile ovăz pentru caii săi, 

Cavaleria duceă pe cai: 1 zi de ovăz, iar pe trăsurile tre- 

nului regimentar câte 1 zi fân şi 3 zile ovăz numai pentru 
caii trenului, 

Artileria duceă 1!/, ovăz pe trăsurile regimentare, 

Pentru caii de tren se duceă câte 3 zile ovăz pe trăsuri. 
Raţia de hrană se compunea: 

După locot.-colonel Neznamof. : După maiorul R. Meunier. 

300 gr. seara 
100 gr. divrineaţa 

1 livră 1/, carne. 

4 livre pâine şi alimente diverse, 

ceeace corespunde cu datele lo- 

cot.-col. Neznamof. 

Carne 410 gr. ( 

Pâine 910 gr. 
Pesmeţi 230—300 gr. 
Ceai şi zahăr 35—39 gr. 
Huruială de hrişcă 8—17 gr. pen- 

tru a se pune în supă, în lipsă 

de făină. 

Ruşii aveau foarte multe bucătării de campanie Brown, cari 
au înlesnit în totdeauna pregătirea hranei calde. 

Aceste trăsuri se înhamau cu 3 cai sau chiar cu 2 cai buni. 
Ele se compun din o trăsură pe 4 roate împărţite în an- 

tetren şi tren construite de metal. 

Antetrenul duce ustensilele de bucătărie şi combustibilul, 
trenul formează vatra cu coş şi cu 2 cazane astupate erime- 
tic cu câte un capac. i 

Intr'un cazan se ferbeă supa de buruiană de grâu negru 
(hrişcă), iar în celalt supa cu varză şi carne. 

Hrana se prepară în timpul marşului. Inainte de a porni 
trupa, se umpleă cu apă, apoi se puneau legumele şi carnea 
necesară. Focul se întreţineă pe tot timpul marşului, astfel 
că mâncarea eră gata înainte de bivuacare. Când trupele ajun- 
geau în staţiune, se puteă distribui mâncare caldă şi substan-
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țială. Trăsurile acestea duceau hrana până în apropiere de 
linia de luptă. 

In afară de acestea mai aveă avantajul de a puteă da apă 
Hartă pentru ciaiu sau pentru băut, mai ales vara când se 
găsiă numai apă stătătoare. 

Pe timpul transporturilor strategice, ruşii au adoptat şi va- 
goane bucătării — actualmente dispune de 41 asemenea 
vagoane. 

Ofiţerilor nu li se da raţii de hrană în natură. De hrana 
lor se îngrijeă ofiţerul cu aprovizionarea sau vreun întreprin- 
zător cărui i se puneă la dispoziţie un vagon special, care se 
ataşă la trenurile ce se trimiteau din Rusia. 

ANEXA E. 

Tratative de pace. 

La 8 lunie Preşedintele Staielor-Unite Roosevelt, trimise 
câte o notă diplomatică guvernului rusesc şi japonez, prin 
care exprimă dorinţa încetării răsboiului şi le învită a începe 
tratativele de pace. Rusia răspunse că în principiu nu are 
nimic contra. Japonia răspunse favorabil, arătând că hotărâ- 
rile de pace trebuie să se ia de ambele puteri beligerante şi 
că armistițiul se poate iarăşi rezolvi de delegaţi întruniţi în 
conferinţă. 

Se alese ca loc de conferință Portsmuth. Se numesc de- 
legaţi japonezi Ministrul de externe Baronul Komura şi mi- 
nistrul japonez din Waschington, Takakira, pe lîngă care se 
deleagă mai mulţi diplomaţi şi ofițeri. 

Ca delegaţi ruşi se avea la început în vedere a se numi 
ministrul din Roma Contele Murawiew şi Ministrul din Was- 
chingston Baronul Rosen. (Acesta din urmă fusese ministru 
la Tokio la declararea războiului). Mai târziu fu numit în 
locul Contelui Murawiew preşedintele comitetului ministerului,
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Witte ; la aceştia se ataşează diplomaţi şi ofițeri. Witte avea 
puteri limitate şi supus direct persoanei Țarului. 

Conferinţa la Portsmouth a început prin examinarea hâr- 
tiilor de acreditare a diplomaților. Condiţiunile japonezilor 
sunt următoarele : 

1. Recunoaşterea influenţei japoneze în Corea. 
2. Evacuarea de îndată a Manciuriei de către trupele ruse 

şi japoneze. 

3. Predarea peninsulei Liaotung, a Port-Arthurului şi Dalny 
Japoniei. 

4. Retrocedarea Manciuriei, Chinei întrun timp de 1] an 
şi jumătate. 

9. Cedarea insulei Sakalin, Japoniei. 
6. Predarea fără plată Japoniei, a docurilor, magaziilor, 

clădirilor militare şi de marină din. Portul Arthur şi Dalny. 
1. Predarea căei ferate Karbin-Port-Arthur, Japoniei. 
8. Stăpânirea de Ruşi a căei ferate de la hotarul Manciu-. 

rian până la Pogranştşaja (staţie de frontieră din teritoriul 
Usuriisk). 

9. Plata cheltuelilor de războiu Japoniei. 
10. Predarea vaselor de războiu ruse aflate in porturile 

neutre. - 
1]. Rusia să nu aibă în apele din Extremul Orient ca flotă 

de cât câteva crucişătoare. | 
12. Japonia să aibă dreptul de a pescui pe coastele Sibe- 

riene dela Nord de Wladiwostok. 
Asupra punctelor 1—4, 6—8 şi 12 s'a ajuns repede la o 

înţelegere, pentru celelalte puncte, delegaţii Rusiei nu consim. 
țiră, arătând că au fost bătuți dar nu învinşi. 

Tratativele continuară cerând hotărârile Tarului şi Mika- 
dului şi în cele din urmă se închee pacea sub următoarele 
condiţii: 

1. Rusia recunoaşte Japoniei interes preponderaut în Co- 
reea din punct de vedere politic. militar şi economic, având 
în unire cu guvernul coreean dreptul de control în Coreea. 

2. Evacuarea Manciuriei de Ruşi şi Japonezi în maximum
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18 luni, nelăsându-se decât soldaţi pentru paza căei ferate 
(15 soldaţi de kl. de linie). 

3. Rusia să transmită Japoniei drepturile ce posedă relativ 
la Dalny şi Port-Artur. 

4. Calea ferată Manciuriană să fie exploatată” de Ruşi şi Japonezi pentru comerț şi industrie, punctul de joncțiune în- tre cele 2 ţări fiind Kuaugsesing. 
5. Rusia cedează Japoniei partea meridională a insulei Sa- kalin (până la 50 gr. latitudine N.) şi libertatea navigaţiei în băile Perusa şi Tartaria. 
6. Dreptul Japoniei de a pescui în apele ruse dela Okholsk 

şi Bering. 

7. Obligaţia pentru ambele ţări de a reînoi tratatele de co- 
merţ datate din înainte de războiu. 

3. Schimbul prizioriierilor de războiu plătind costul real a 
întreţinerei lor. 

Incheerea armistițiului (14 Sept.). In gara Şohetzi (Nord 
de Sutu) s'au întâlnit conform înţelegerei, generalul rus Ova- nowski cu Principele gener. Fukuskia, ambii însoţiţi de ofi- țeri şi soldaţi ca escortă. ” 

Tratativele au urmat 9 ore şi au intrat. în vigoare la 16 Septembrie. 

Diverse. 

— In acest răsboiu au fost utilizate produsele tehnice moderne şi au fost rezolvate multe chestiuni ale ştiinţei răs- 
boiului. 
— Cercetarea pe câmpul de luptă de către patrulele da 

luptă mai ales de infanterie a primit sancţiunea cu acest răs- 
boiu. Aceste patrule vor trebui să fie foarte numeroase şi dese. 

Japonezii chiar în defensiva se foloseau de ori-ce ocasiune 
pentru a lua ofensiva şi a zdrobi pe adversar. 

—  Intinderile mari ale fronturilor de luptă la micile uni-
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tăţi au influentat şi asupra întinderi fronturilor de luptă ale 
armatelor. — Dau aci următorul calcul din Meister. 

Conduşi de tendința celei mai mari eficacităţi posibile a 
focului, va trebui să admitem pentru lupta decisivă, densi- 
tatea de 1 pas de fiecare puşcă ca maximum. La stabilirea 
forţelor de Iuptă trebue să ne îngrijim şi de posibilitatea de 
a inlocui perderile ce se vor produce în lanţ, până în mo- 
mentul deciziunei. Dacă admitem aceste perderi de 50%/, 
din totalul forţelor, ceaace este o excepţiune rară, vom găsi 
că 2 puşti de pas vor fi maximum forţelor ce vor trebui să 
punem în acţiune, şi pe care am puteă să le întrebuințăm 
în luptă. 

Plecând dela aceste consideraţiuni, găsim la Japonezi de 

fapt, o întindere de 5 km. pentru o divizie de infanterie, 
ceeace reprezintă la un efectiv de 12 batalioane o densitate 
de 2 puşti, de fiecare pas din frontul de luptă. 

La Mukden, unde se găseau mai mult de 260 batalioaue 
în luptă, lungimea totală a frontului de luptă a celor 5 ar- 
mate, eră aproximativ pe 120 km. o întindere care nici nu 
atinge densitatea maximală de 2 puşti de fiecare pas, de- 
dusă mai sus. 

— Tot din Căpitan Meister reproduc următoarele cu pri- 
vire la comandament : 

Influenţa comandantului suprem asupra evenimentelor şi 
rezultatului final, într'o bătălie, s'a manifestat în principiu în 
stabilirea planului, fixarea frontului de luptă, gruparea forţe- 
lor pe acesta din urmă, în reținerea şi întrebuințarea rezer- 
vei generale, în grupări de forţe etc. Marea întindere a fron- 
turilor de luptă, despărțirea mare ca timp şi spaţiu a dife- 
ritelor acţiuni, îngreunează foarte mult contactul comandan- 
tului suprem cu şefii :săi în subordine. Intrebuinţarea cât 
mai largă a telegrafului (telefonului), a dirijabilelor şi baloa- 
nelor captive precum şi a celorlalte mijloace de comunicaţie 
de tot felul, ale tehnicei militare moderne, vor oferi mijlocul 
de căpetenie cu ajutorul căruia comandantul suprem, nu nu- 
mai că va puteă fi pus la curent la timp, de toate întâm-
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plările de pe teatrul de răsboiu, dar va aveă şi posibilitatea 
să aducă fără întârziere la cunoştinţa subalternilor săi che- 
maţi să le esecute, hotorârile şi dispozițiunile sale. 

In tot cazul, numai o pregătire priincioasă a personalului 
de comandament superior şi o organizaţiune elastică a ar- 
matei, pot să garanteze aceă unitate de vederi, care să fie 
în stare să anihileze frecăturile naturale inerente luptei mo- 
derne. 

Se stabileşte între armate o zonă neutră D de 4 kl. Se 
opresc actele ostile. 

Ratificarea păcei. La 14 Oct. 1905 răsbouiul e terminat 
în mod oficial, prin faptul că în această zi a fost semnat 
tratatul de pace de către Țar şi Mikado. 
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CROCHIUL 9. Din E, BUJAC. Op. Citat, | CROCHIUL 9 bis: i CROCEHIUL, 10. | 
Chrochiul imprejurimilor Liaoyang. i Bătălia dela'Ligoyang. . Terenul şi operaţiunile intre Lisoyang și Mukden. . 
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CROCHIUL 1. 
Bătălia dela Șaho 
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| PLANŞA VI. 
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CROCHIUL 12. 

Raidul lui Miștcenko. 
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CROCHIUL 13; 

Bătălia dela Sandepu. 
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CROCHIUL No. 14. 
Bătălia dela Mukden. (Situaţia inițială). 
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PLA NŞA_ VII. 
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„  CROCHIUL No. 15. 

Bătălia dela Mukâen. (Desfășurările decisive). 

  

CROCHIUL No. 16. 
Bătălia dela Mukden. (Continuare la desfășurările decisive. Retragerea). 
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PLANŞA VIII. 
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CROCEHIUL No. 17. - . 

Operațiunile pe apă. (Escadrele de Pacific). 

CROCHIUL No. 18. 
Operațiunile pe apa «Tsushima». 

    

    

  

  | cROCEIVL No. 18. 

Ultima situație a adversarilor. SOT EG 4: 
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