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- „Istoria oamenilor “mari: ne: în- 
vaţă că noi pulem face viețile 

“ noastre 'sublime: și să lăsăm după 

moarte urme de trecerea noastră 

pe pământ“. 

(The psalm of life, de Longfellow). 

Un scriitor francez Rene Lalou a scris o carte cu 
titlul „LE CHEF"; în această carte, autorul face ur- 
mătoarea afirmaţiune: Armata este locul unde pa- 
iriolul găsește prilejul de a împăca într'o singură 
voință, râvna mărirei lui şi mărirea ţărei sale. Aci 
se formează șelii, acolo șeful este ca în centrul unei 
uzine". | 
„Da, aceasta este un mare adevăr şi el m-a îndem- 
nat la studiul de faţă, fiind-că trebuie știut și înțeles 
de oricine, că nicăeri însemnătatea acestui cuvânt 
nu este mai mare, ca în armată... Șeijul! Şi despre 
acest subiect, s'a scris aiurea și la noi, mai mult 
sau mai puţin complect; împrumutând dar aproape 
tot ce s'a scris mai de seamă, încerc să definesc și 
să indic într'o ordine potrivit punctului de vedere 
militar, tot ce trebuie să întrunească omul și șeful, 
spre a da icoana adevăratului Șef, închipuit așa în- 
tocmai după ideea ce avem şi trebuie să avem, des- 
pre dânsul,
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N'ar putea dealtfel trece nimănui prin minte, că 
nu este un om, ȘEFUL; dar din combinarea calită- 
ților omului, cu acele ce se cer Șefului militar, iesă 
adevăratul Șef de război, căci pe acest șef îl cere 
războiul. 

“Calitățile ce trebuie să întrunească șeful militar, 
sunt, rezumate în acest studiu, în scopul de a în- 
lesni drumul, și a călăuzi pe dânsul, pe cei ce vor 
crede că pot într'adevăr s'ajungă ȘEFI.
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ȘEFUE 

Ce este șeful militar, să ştie; dar ce trebue să 
lic, aceasta încerc să fac să se ştie. ” 
„Este foarte drept, calitatea de şef pretutindeni 
este „care dă putere, ascultare. și supunere abso- 
lulă“; însă cu totul altceva este șeful militar, acela 
„Care ştie să ordone şi știe să:se iacă în mod ab- 

» solut ascultat, fiindcă își dă seama că el este cu- 
noscul ca stăpân pe viața a mii şi mii de oameni, 
'stăpân pe onoarea subalternilor sei, răspunzător de 
onoarea țărei: sale“, 
Aceasta este însemnătatea persoanei care întru-: 

nește în mâna sa conducerea şi răspunderea con- 
ducerei individuale, a tuturor celor ce sunt sub co-i 
manda sa și cărei persoane numai, i se poate atribui 
şi adresa cuvântul și titlul de Şef. Dar în acelaș 
timp trebuie știut, că însemnătatea de care este 
vorba, nu vine dela lege, regulament, sau învestire, 
ci numai dela dânsa, dela persoana ce poartă acest! 
titlu. Ar trebui însă, și așa să și înţelege, că drep- 
turile la acest titlu să fie numai pentru acei fericiţi, 
cari pct întruni condiţiile de a-l onora şi a se onora. 
cu dânsul; și trebuie să fie instituţia armatei, pentru 

„ca înţelesul de șet să fie în putere de. sus și până 
- la cea mai mică unitate, dusă la glorie sau la 
moarte | Și aceasta, pentru-că oamenii celei “mai 
mici grupări sau unităţi, sunt conștienți de ce este
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șeful și că preţuiesc calităţile lui; și destule dovezi 
suni pentru asta și pentru adevărata idee a senti- 
mentului de încredere a acestora în șef și care 
sentiment este de cea mai. mare valoare în război: 
„cum ne ţinea el în mână, spune despre căpitanul 
seu, sergentul francez Foch, din al X-lea de vână- 
tori, prudent, brav, nu aveai decât să-l urmezi, te 
simțiai sigur cu el. Iată unul care-şi ducea bine 
compania“ 1), .. - 

Chiar cât de mic în grad un șef, căpitanul, „prin 
calități de inițiativă, de ochiul câmpului, de curaj, 
de răbdare, de grijă părintească cerută căpitanului 
ideal”, sunt în serviciul şi folosul reuşitei.. 

Așa se crede, așa se prețuiește și să spune despre 
un simplu comandant de Companie; ce trebue dar 
să se creadă atunci și să se spună, despre Șeful, 
marele Șef de război! 

Nu încape îndoială că așa trebuie să se simtă 
și să simte Comandantul adevărat şef de război, în 
întreaga erarhie militară şi în lumea civilă. De co- 
mandamentele acestea atârnă soarta țărilor. „Neno- 

. Tocirile noastre, se plângeau Ungurii), au origină 
în comandament“. Este adevărat, au avut dreptate. 
Și ca să poată să-și dea cât mai bine seama și să-şi 
facă mai exact părerea în cunoștință de cauză, asu- 
pra ce este un Șef militar, Ren€ Lalou spune: ire- 
cutul îmi va da pe față, cum geniile cu răbdare au 
organizat victoriile acestea, în care ignoranța noas- 
iră vede minuni. Am retrăit minut cu minut toate 
campaniile trecule, am distins colaborarea geniului 
cu norocul,.partea unuia și a celuilalt, am urmărit 
———————— 

. 1) Journal d'un simple Soldat (de: Gaston Riou). 
2) La sfârşitul războiului. ”
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desfășurarea diferitelor ipoteze apărând la ţiecare 
răspântie, am cunoscul care factori materiali sau mo- 
ralj au intervenit în momentele decisive, pentru a 
dobândi succesul“. Să vede dar din ce adânc exa- 
men de oameni și de fapte, a dedus el puterea ge- 
niului, care dă măreţia șefilor de război. 

Dealtiel, toți acei cari au căutat să pătrundă în 
cutele "virtuţilor gloriei, spre a descoperi secretul 
atâtor biruinţi ce numără Istoria tuturor timpurilor, 
au rămas uimiţi de însușirile ce au găsit întrunite 
în persoana marilor generali ce au mânuit artistic 
oameni și mijloace, au mărit sau distrus țări și au 
lăsat urme neperitoare de ce coprinde genialitatea 
omului, spre a scoate din foc, vieţi și moarte, Vic- 
toria !: 

Aceste genii, mari generali, sunt acei cari au pus 
temeliile legilor războiului, legi cari trăesc de atâ- 
tea veacuri şi vor trăi cât vor fi războae. 

Are dreptate Rene Lalou; în armată ca nicăeri și 
ca nimeni altul, șeful este stăpânit de vanitate, însă 
în bine; vanitatea, care-i sporește ambiţiunea, prin 
sentimentul nevoiei care-i pretinde a se desăvârși 
ca om și a-și imbogăţi și mereu complecta, ca șef 
militar, cunoștinţile necesare armelor și conducerei 
războiului; aceasta, ca să-l țină totdeauna cel mai 
distins, cel mai priceput între camarazii sei de ace- 
laș grad. In armată nu intri ca un învăţat; armata 
este o perpetuă şcoală pentru toate gradele și pen- 
tru toate vârstele; nimeni nu trebuie să se simtă 
și nici să se creadă dispensat de a învăța mereu, 
„Amiralul englez Collingwood, acest om care de 
40 de ani nu cunoștea decât războiul și marea, nu 
înceta niciodată de a se aplica la studiul lor, ca la o
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ştiinţă care n'are sfârși. Exersa fără încetare echi- 
pagile sale și veghea asupra lor și pentru ele''!). 

Și această obligaţie este trebuitoare, fiindcă duce 
la ţinta ce vizează succesul, căci „șelul trebuie. să fie capabil a scoate de la el, din substanța sa spi- 
riluală o idee nouă, pe care s'o arunce proaspătă 
în mijlocul oamenilor. Prin urmare să fie născocitor, 
creator, cu aptitudini la inițiativă. lată gestul după 
care să cunoaște un stăpân“. Subalternii nu se en- 
tuziasmează după aparențe și după lăudăroșii și 
bunii de gură, superiicialii; ei străbat omul cu ochii 
minței și nu se lasă înșelaţi. „Numai așa dela prima 
vedere oamenii dintr'odată îl vor saluia ca șer“?). 
Sub acest raport, Stendhal în cartea sa „Vie de Na- 
poleon“, spune despre împărat: „Superioritatea sa 
întreagă zăcea în iacultatea de a găsi idei noi, cu 
O grabă de necrezut; de a le judeca cu o perfectă 

"înțelegere, de a le pune în executare cu o putere 
de voință ce n'a avut vreodată egal”. Să nu se pro- 
ducă nici o prăpastie între voință și putere, căci 
atunci cele mai strălucite concepții dau de mal, din 
cauza falșei preţuiri a mijloacelor de luptă de cari 
dispui. 

Împrejurările în care omul trebuie să ia o hotă- 
Iire şi este lăsată lui aceasta, nu trebuie să stea 
mult pe gânduri sau să șovăiască; el, „explorează 
îndată memoria sa, scormonește în tezaurul CUNOş- 
tințelor sale anterior strânse acolo prin meditaţie, 
cetire, viață“, exemple. Aşa „se armează spiritul 
seu, voința sa, calitatea sa de ei”, acesta trebuie 
să fie rezultatul agonisitei prin propria sa muncă 
n 

Î) Alfred de Vigny. 
” 2) Jean de Vignes Rouges: Deviens un Cher.
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intelectuală, prin deducţiile logicei sale prinderi 
din știință şi aplicaţii. Fiindcă numai exemplul luat 
după alţii, nu-i deajuns să determine aplicaţia oa- 
menilor aleși; ci e nevoie ca și prin ei însăși să 
agiseze, să tindă ca să-i întreacă, deoarece „elanul 
interior este, prin care omul ajunge a produce ideile 
înălțătoare, care-l vor face să fie recunoscut ca Șef". 
Generalul Maurin 1) spune: ca să fii demn să co- 
manzi alior oameni, trebuie să înirunești un număr 
oarecare de calilăți fizice, intelectuale și morale. 
Un șef lrebuie să se impună prin valoarea sa per- 
sonală; ceeace îi va procura însă un maximum de 
autoritate, este netăgăduit valoarea sa morală. 

Un alt scriitor francez, academicianul Henry Bor- 
deaux, în cartea sa Fortul Vaux, are o cât mai apro- 
piată reflecţie asupra adevăratului Șef de război: „Șef, 
"care să domine proba fizică şi riscul, purtând fără 
să slăbească, greutatea tuturor vieților încredințate 
ordinelor lui; căci mânuind oamenii şi lucrurile, va 
învăța meseria sa. Așa se hotărăște valoarea abso- 
lută a stabilităjei puterei. A dura este deja o pu- 
lere“”. Câtă putere simţi în tine, când știi că porţi 
răspunderea atâtor vieţi ce-ţi sunt date în pază ; 
putere, care nu trebuie să te transforme în despot. 
Puterea să nu devie un instrument de apăsare, căci 
este imoral să fii depozitarul unei puteri şi să o 
întrebuințezi prost şi nedrept. | 

Mânuirea oamenilor ? Mânuirea oamenilor „con- 
sistă în a cânta pe clavirul sentimentelor procurân- 
du-le emoţii, idei proprii, a înclina voința lor în- 
irun senz determinat“, Șeful trebuie să-și zică: sunt 
şei de război; în numele unui idea] superior comand 
a 

1) L'armâe moderne.



10 

la oameni. Mi s'a încredințat puterea și energia lor, 
ca să le întrebuinţez cât mai bine în interesul pa- 
triei; „omul nu trebuie considerat ca un mijloc, dar 
ca un sfârșit; subordonații mei nu-s decât instru- 
mente în mâinele mele, eu singur cunosc scopul 
unde îi duc“. Unde îi duci? Acest gând nu să reali- 
zează uşor, dacă nu ești înțelegător și nu știi mai 
întâi ce stăpâneșşti, ce duci și cum sunt aceste in- 
strumente în mâinele tale. Nu trebuie uitat câte 
caractere deosebite, câte firi, sunt într'un grup. de 
oameni, 'cari în faţa Șefului și a ordinelor sale, tre- 
buie: să se alinieze și deopotrivă să se îndrepte spre 
aceiași ţintă, spre acelaș scop. Acesta este efectul 
voinţei și energiei șefului, care în armată nu cere 
nici o explicare, ci numai supunere. „Ascultă și nu 
înțelege, este întâia dată că simt cu adevărat mă- 
reția servitutei militare“ 1). Şeful se nâște, să spune 
mai ales de către cei ce cred în predestinare; însă 
acel ce se simte născut șef, trebuie să facă aşa ca 
să și devie; oamenii de elită trebuie să aibă poftă 
de comandă și un caracter de șef; dacă ai aptitudini 
şi curaj de a îndrăzni, ai dreptul de a comanda, să 
știi însă a afirma dreptul la comandă, drept care se 
întemeiază asemenea pe priceperea ta la treabă, 
adică în materie de Șef; pentru aceasta trebuie ela- 
nul voinţei, pasiunea de a-ţi impune opinia, dorinţa . 
de afirmare, de a se forța, de a comanda. „Un se- 
nior al Vieţei” spune Villiam James. Un adevărat 
șef, nu trebuie să se considere lipsind de modes- 
tie, dacă dă pe faţă aceste însușiri, cât timp ele sunt 
reale. Cei care numai le simulez,:să nu se înșele că 
ar putea fi crezuţi, de subalterni mai ales, fiind-că 

  

1) Marcel Dupont( En Campagne. Impressions).
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şi aceștia pretind a se înfrupta din rezultatul cali- 
tăţilor șefului, de efectul strălucirii lor, pe care ei 
le atribuesc aptitudinelor șefului, ştiinţei lui, capa- 
cităței lui, acesta ştie carte, este învăţat, spun ei. 
„Toate ramurile științei militare, spune Generalul 
Mangin 1), formează un mănunchiu de raze și acest 
concurs de lumini reunite în spiritul unui singur om, 
îl va constitui general, adică apt de a comanda ar- 
mate“. Toate ramurile ştiinţei militare, adică ale 
acestei științe complexe și în acelaș timp compli- 
cate cu aproape întreg șirul de ştiinți nemilitare, 
iată concursul de lumini de care vorbește generalul 
Mangin; aceste lumini, îndrept pașii celor chemați 
a ne asculta și a ne urma, ori unde în activitatea 
lor militară şi. cu deosebire în război, 

Academicianul francez Gabriele Hanotaux, carac- 
terizează astfel pe șef, omul de război, comandan- 
tul: „tot ce este mișcare militară, este firul unei 
idei, este această idee care se găsește orcum fiind 
pe teren, ca cea mai frumoasă a armelor care ilu- 
minează tot de strălucirea sa; prin ea devine strălu- 
citor merilul șefilor, valoarea soldaților, prin ea se 
descoperă măreţia omului căruia națiunea îi încre- 
dințează deștinele ei și tot ea însuilețește totul îm- 
preună: corpuri şi suflete, e regeneratorul prin ex- 
celenţă... Generalul !"' Persoana Șefului, a acestui 
fel de șef, e totul. „Napoleon a adus pe câmpiile 
de bătălii, geniul seu, nimic decât geniul seu, dar 
tot geniul seu. El a subjugat armata mai mult prin 
geniul seu decât prin indulgență, halâruri personale. 
El ridica lecţiile la înălțimea sa și le hrănea cu pă- 
trunderea sa. Luminile şi cunoștințele, adică doc- 

  

1) Napol6on, homme de guerre.
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trinele şi metodele". Persoana ? Napoleon numai că 
se arăta trupelor pe timpul luptelor și victoria era 
asigurată. „Admirajia unui șef militar, spune Alfred 
de Vigny în cartea sa: Servitude et grandeures mi- 
litaires, devine o pasiune, fanatism, frenezie ce face 
din noi sclavi, iurioşi, orbi“. 
„Aceeace face pe omul mare de război, spune Ren€ 

Lalou, este înainte de toate echilibrul armonios în- 
tre inteligență și voinţă, între facultatea de a în- 
jelege ușor şi aceia de a voi”, a avea știință şi a 
o şti aplica. „Calitățile lui Napoleon, sub acest ra- 
pori, merg mai ales prin echilibrul armonios care 
rezultă din daruri naturale, veritabile, excepțio- 
nale. El mi-a dat măsura de ce trebuie să fie omul 

„de război, inteligent, deprins, nu în ambiţie, dar în 
artist, arta războiului. Măreţia precizărilor, iujeala 
magică a execuţiei sale, siguranța ordinelor sale, 
judecata sa sănătoasă, pătrunderea sa în negocieri, 
exactitatea ideilor în consilii, grandoarea sa în bă- 
tălii, calmul seu în pericole, constanţa sa în pregă-. 
tirea întreprinderilor, mândria sa în atitudini“, iată 
calităţi de mare șef, mare Căpitan ! 

Iată de ce Napoleon nu a fost întrecut de nici un 
şei de război până acum, deși au fost destule răz- - 
bcaie cu victorii și înfrângeri și iată de ce acei 
care vor s'ajungă a-și socoti puterile demne de con- 
ducerea oamenilcr și a mijloacelor, în haosul răz- 

„ boaelor de astăzi, trebuie. să studieze. și să mediteze 
războaele sale, care au strâns în ele tot ce. arta și 
știința militară au pus în ştiinţa și arta tuturor ma-: 
rilor căpitani la un loc, dinaintea sa. „Napoleon s'a 
exallat celind viața eroilor iluștri, el a mediat asu- 
pra psiltologiei lor și a pulut asiiel să-şi dea o edu- 
cație de şct“. Şi cum Napoleon a trimis pe urmași |
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la studiul războaelor și a marilor căpitani din tre- 
cul, el însuși formează un mare şi continuu exem- 
plu de la el încoace. Și ai sei din timpul lui și de 
după dânsul, colaboratori în războaele purtate sub 
conducerea sa și adversarii cari au luptat contra lui, 
au mărturisit calitățile lui strălucite, au primit și au 
urmat învățămintele sale. Pe temeiul descrierilor 
ale celor ce au studiat sub toate aspectele și a ce- 
lor ce continuu studiază pe Marele Împărat, să cu- 
noașie de acei ce voesc să-l copieze și să dobân- 
dească victoriile ca dânsul, ce trebuie să facă şi ce 
condițiuni să îndeplinească. Sistemul ? 
Când studiezi un război, considerăte ca la un joc 

de șah și așazăte conducător interesat a uneia din 
părți. Gândește-te asemenea că numai dacă ai carte 
bună și știi să joci, nu perzi niciodată. 

Se zice că oamenii mari să fac singuri când pot, 
când natura și circumstanţele îi ajută și îi favori- 
zează, când sunt predestinaţi să fie mari. Aceștia 
la .rândul lor creiază școala învățăturilor din care 
să formez și camenii abili spre a fi perfecţi, în al 
doilea rând, sub ordinele marilor generali... Napo- 
leon şi nimeni și nimic altceva, a format pe mare- 
șalii și generalii sei, cu care a cucerit lumea. Acea- 
sta însemnează că pentru unii dotați, şefia este o 
evoluţie naturală în timp, că ea se poate remarca 
la unii de vreme prin manifestări precise şi caracte- 
ristice; da, așa este, asemeni însușiri să remarcă la 
unii foarte de timpuriu; sunt copii care la jocuri 
între dânșii să impun ascultării celorlalți, nu prin 
forță, dar prin spirit, prin îndrăsneală și curaj, ini- 
țiativă, prin energie, prin voinţă, prin inspiraţie, 
punând înainte un început de experienţă a lor pro- 
prie. Și cu privire la dorința descoperirei unor ase-
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menea remarcări şi predestinări, știința de astăzi a 
instituit laboratorii psihologice unde cu date şi în-. 
cercări anume de percepere, parvine, cel puţin așa. 
crede ea, a afla determinarea predispoziţiunilor ori- 
cui pentru cariera în care poate fi de folos, adică 
personalitatea fiecăruia în alegerea și indicarea ca: 
rierei de îmbrățișat. Insă nu trebuie nici comtat în- 
mod absolut, căci să nu scape nimănui din vedere, 
marea influenţă ce are mediul asupra omului și 
meseriei sale; pentru-că lipsește şi o știință, un în- 
văţământ, care să pună pe om la adăpost de in- 
iluențele tentațiunilor și de contact. Câţi nu plec 
la drum hotărîţi s-ajungă repede și bine la capătul 
drumului şi nu-l pot face cum credeau, din cauza 
piedicelor ce survin în cale. In armată și până 
acum și cu privire la război, care-i ţinta carierei, 
timpul de pace rar indică pe acei cari ca șefi vor 
deveni. gloriile războiului; ba realitatea de multe 
ori a prezentat cazuri, în care lumea a fost surprinsă 
a nu se fi așteptat înșelată în speranţele puse în. 
câte o crezută superioritate. In nici un război, na-. 

„țiunile nu au fost scutite de asemeni decepțţiuni, 
căci de bună seamă, acei cari au calitatea a apre- 
cia omul în cariera militară, nu cunosc metoda: 
dreptei şi realei aprecieri: și iau adesea unele de: 
fecte drept lipsuri și nu știu că ele pot fi scontate 

.
 

în viitor. Formarea personală este rezultatul studii- 
lor teoretice și de gândirea sa adâncă, apoi și de 
experienţă, și mai ales, cu deosebire mai ales, de 
caracier. Caracterul ? de lipsă de caracter suferă 
multă omenire, pretutindeni și multe! rele ..decurg” 
din aceasta; militarul lipsit de caracter, este distru-: 
gătorul camaraderiei, al moralului: și al disciplinei. 
Când e vorba. de. Șef, drepturile-și onoarea subal-.
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ternilor sunt o jucărie în mâna sa puternică, prin 
efectul disciplinei, care nu îngădue o apreciere de 
voință și o judecată de fapte din partea lor, dar 

„Nici nu concepe ideia lipsei de caracter, 

Studiile sunt primele jaloane în formarea per-: 
sonală și ele s-așează de-adreptul peste însușirile 
omului. Jomini spune: „teoriile bune, bazate pe 
principii adevărate şi justificate de iapie, unind la 
ele și învățămintele Istoriei, sunt adevărata școală 
de comandament, de conducere“. Prin urmare, nu 
numai simpla ta experienţă, dar și aceia făcută de 
alții, sunt factori de învățământ și de școală în ma- 
terie de șefie, de conducere; prinde mult deci și 
exemplu după alţii. 

Napoleon când a statornicit nevoia studiului răz- 
boaelor marilor căpitani, a indicat prin aceasta un 
învățământ: „cunoștința părților, înaltelor părți ale 
războiului, nu se capătă decât prin studiul războae- 
lor și bătăliilor marilor căpitani și prin experienţă". 
Aceia ce și-a impus sie-și, o impusese tuturor: „Ce- 
lirea vieţii eroilor iluștri, meditaţia asupra psiholo- 
giei lor, asupra acțiunilor lor“. 

Războaele sunt rari și dela unul la altul, tactica 
are destul timp să fie învățată; singure mijloacele 
de luptă, tehnic, sufăr schimbări și adaptări de 
amănunte, care în general nu schimb principiile tac- 
ticei în interiorul căreia ele se folosesc. Deaceia 
trecutul stă totdeauna prezent în ansamblul ei, prin 
făptuitorii acelor îndrăsneţe acţiuni victorioase de 
pe câmpul de luptă, toate acestea se găsesc în cărți 
şi studii. Ori care devin mijloacele, mișcarea, ma- 
nevrarea lor, rămâne aceiași: combinarea de atacuri. 
și. de rezistenţe asupra punctelor şi în punctele alese,



16 

după regulele de tactică rămase în vigoare; tactica generală, este acea care conduce tacticele fiecărei arme, p& câmpul de luptă, ca și până acum. lată dece să cere cetirea vieţei eroilor iluștri trecuţi și a acțiunilor lor; dar pentru a prinde bine cetitoru- lui și a fi înţelese, „este nevoie de claritatea spiri- tului seu, care-i permite să-și dea seama imediat și. când e pe teren, care-i punctul esenţial ce citește; iar mai târziu, în manevre, de a mânui ideile tot așa de ușor ca și faptele“ și viceversa. 
Adevăratul șef este acela, care dă deodată subal- ternilor sei impresia, că cuncaște meseria sau arta sa. că posedă toată tehnica, a explorat toate col- țurile ei. Asta este știința dobândită prin studii şi care-ţi dă încredere în tine și în propriele-ţi mij- 

loace. Șeful. care își ştie îndeplinirea atribuțiunilor, nu lasă pe nimeni să-l înveţe meseria. „Nu risc să am la Rennes, spune Lyautey, șef de Stat major care vine dela şcoala de înalte studii și care m-ar învăța: meseria mea“, 

Am spus dela început, că șeful este un om și că la calităţile omului, se adaugă calităţile ce se cer șefului. Calitățile omului? Nu ar exista omenire 
mai perfectă şi mai mulțumită și mai demnă de me- 
nirea ce-i-a dat divinitatea, decât dacă oamenii ar 
fi dotați cu aceleași calităţi morale și sufletești, de 
aceleași bune însuşiri. Doar cum aceasta s'a dovedit 
cu neputinţă, atunci omul născut a fi șef trebuie să 
aibă strâns în el, tot ce lipsește celorlalți pentru a 
fi perfecţi. „Instrumentul puterei Șeiului este inte- 
ligența,. căci ea nu numai îi conferă un prestigiu special: el e:omul care' pricepe, această calitate îi 
dă un fel de putere neobișnuită“. Şelul să fie tot- 
deauna obiectiv, purtarea sa neorientată de consi-
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derațiuni personale şi egoiste, atunci subalternii vor 
imita exemplul seu, creind asliel această atmosferă 
de binevoitoare dreptate și de iubire a datorie, care 
poale însuileți masele de azi, rău dispuse prin tem- 
perameniul de a asculta fără ezitare şi fără mur- 
mur”, 

Inteligența omului ce va fi şef, în practica vieţei, 
este totdeauna spre căutarea motivelor concrete 
care vor face să deslănțuiască activitatea oamenilor. 
Lumea știe că sunt oameni inteligenţi, dar care în- 
trebuințează inteligenţa lor în rău, sau în acţiuni 
restrânse, limitate, sau nu au răbdare a aștepta rân- 
dul lor a se produce. : 

O inteligență de șef, trebuie să aibă orizonturi 
mai vaste și să fie capabil a judeca asupra înlăn- 
țuirei efectelor cu cauzele care le dă naștere; om, 
care mânuește idei concrete, nu teorii; cunoștințe 
precise, întinse și bine clasate; agilitatea de spirit, 
permițându-i de a situa o idee la locul ei în erar- 
chia idelor generale și de a cunoaște toate amă- 
nuntele, logică puternică și care înlănțuește feno- 
menele; iată inteligenţă de om care devine şef; in- 
teligență care terorizează spiritele mediocre, entu- 
ziasmează pe cei cu bunăvoință, face să se plece 
frunţile. Cu alte cuvinte „să împiedici victoria celor 
mai puţin Sscrupuloși, mai puțin delicați ca line: 
ajungi lu pentru a împiedica pe alții să ajungă. Inte- 
ligența este o suverană abstractă, înaintea căreia 
oamenii să pleacă lotdeauna cu respect; ei simt 
instinctiv că toate condițiile morale fiind egale, deo- 
sebit, șeiul care-i va conduce mai sigur la succes, 
este tipul ţanţoș, diavol, învăţat”. 

Actul de comandament este îndesarea unei perso- 

  

?nalități în alta; desigur că aceasta e un re- 
2) CX 
a < 
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18 

flex. neplăcut celui ce i se cere să se supuie. Erar- 
hia militară are o regulă absolută de ascultare și 
supunere. Adevăratul șef este un om de ordine, care 
ştie că nu se poate fără erarhie, de aceia trebuie. 
urcat trepte spre a deveni șef. Adesea poate și şeful 
va pune punctul seu de onoare a se supune; dar 
aceasta este o supunere justificată înaintea inteli- 
genţei, în care omul păstrează un fel de înlesnire 
superioară, o demnitate astfel că îl simte încă șef, 
Chiar când se supune în întregime. Acestea sunt 
întâmplări ce se petrec câteodată în carieră, 

Omul ce va deveni Șei să se ridice deodată la 
idei generale, la legile care domin materia şi atunci 
problemele îi apar în logica lor goliciune. Inainte 
de a deveni Șei, adevărat Şei, omul trebuie să fie 
puternic și conștient de datoriile sale. Competinţa, 
voinţa, inteligența, nobleja morală, îi vor da ade- 
Vărata superioritate“ „Napoleon, spune Stendhal, 
avea iubire de glorie“. : 

„Șeiul să aibă o pasiune arzătoare, credință în mi- 
'siunea sa, căci credința mută munţii“. 

Când un om ajunge la așa stare de credință, ra- 
diază dintrânsul o forță care antrenează pe alijii; 
mulțimea îl urmează cum magnetul atrage pilitura 
de fer. Numai așa poți face să sufere și câte odată 
să moară; acest lucru este atât de natural în răz- 
boi. E vorba aci de repurtat victorii, adică ae a 
ucide vrăjmași, alt mijloc de a atinge acest rezul- 
tat, nu este; doar războiul este ecoul acestor im- 
puneri luptătorilor, atât de des auzit în lupte: ţineţi 
aceste tranșee, muriţi până la unul, pierderea po- 
ziției, a terenului, nu-i admisibilă decât în cazul dis- 
irugerei totale a trupei care le apără, etc... 

Mulţi au crezut și mai cred poate, că în cariera
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militară domnește puterea ordinului și a asprimei, 
că nu există sentimente de bunătate, de prietenie, 
de iubire, între cei. mari și cei mici; că însăși acel 
“sentiment pe care regulele militare îl evoc și-l nu- 
mesc camaraderie, ar fi pur și simplu o prescripţie 
'regulamentară ce asumă numai o dorinţă, iar nu o 
realitate. Şi cu toate acestea realitatea este, iar îi o eroare ce fac toţi cari socot că' sufletul militar, nu 
se potrivește cu a: oricărui om, Adevărul este, că 
armata nu despoae pe om de calităţile lui sufle- tești, ci din contră -i le pretinde, i le complectează 
și le foloseşte în serviciu şi pe dânsele îi clădită 
instrucţia de război şi prin trânsa șeful de război 
„poate dispune de viaţa subalternilor sei, în toată 
libertatea şi cu toată siguranţa. Nimic nu se cere 
mai mult, decât subordonați supuși. Căci și în ar- 
mată există convingerea, că rezultatele nu se obțin 
prin severitate, dar prin încredere, prin stăruitoare 
convingere. Aci stă supremul secret al marilor con- 
'ducători de oameni. Omul când îmbrățișează ca- 
riera armelor, vine cu însușirile sale sufletești pe 
care le are și pe care nu le schimbă decât cei care 
nu cred în nevoia și folosul lor. Iar când este vorba 
de Șef, el nu ar putea deveni mare Șef de război, 
dacă în timp 'de pace nu și-a manifestat la prile- 
jurile ce i se pot da, însușirile sale sufletești și 
dacă la război nu ar uza de ele în măsura necesi- 
tăților și a datoriei. Și nu trebuie nici uitat că, ro- 
mânul, de exemplu, este de felul lui blând, încre- 
zător, drept și Oomenos, aşa că nu i se poate atribui 
că tocmai într'o instituție morală ca armata, ar fi 
silit ca să se schimbe. 

Cât de frumos și de bun e dea fi şef, dacă știi 
"să nașşti entuziasm în oamenii, tăi, entuziasm. ce -
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transformă pe subordonați în colaboratori fanatici. 
Și cum aceasta? Făcându-te iubit de cei pe care-i , 
comanzi şi aceasta, mai ales, când ei vor ști că 
şi tu îi iubeşti. „O vorbă de dreptate, de încura- 
jare, îs un balsam peniru suflete; ei vor zice în- 
trânșii: ce inimă mare la şeful nostru, să iniere- 
sează de noi, vine la noi, ne susține... să ne ceară 
asemenea șei viața și o dăm bucuroși“. Dar să fie 
bun în realitate șeful, bunătate nu din slăbiciune, 
„Căci slăbiciunea samănă anarhie în trupă”, prin- 
urmare măsură și numai binele serviciului; și sub- 
alternii te înţeleg și nici nu pretind acea ce ar fi 
contra disciplinei și-a bunei orândueli în toate. 
Trebue să fi fost şef de război în lupte, 'pentru a 
şti cum poți iubi subordonații tăi și în acelaș timp 
cât de mare nevoe. este 'să fii iubit de dânșii. 
„După necontenitele lupte, regimentul, peste mă- 
sură obosit, doarme. Singur, liniștit, flegmatic, în 
picioare, în mijlocul drumului, Colonelul veghiază, 
el pare păziiorul toldeauna băgălor de seamă, a 
vastei sale .trupe. In asemenea momente, trebuie 
ca șeiul să știe a închide ochii asupra acestei de- 
lasări, desmățul, prăbușirea trupei. sale“ 1). Oamenii 
simt, cunosc şi iubesc, la rândul. lor, pe asemenea 
şefi. “Viaţa de front pe timpul războiului, oferă fel 
de fel de acte de devotament și mici și mari, din 
partea subordonaţilor către șefi și reciproc. Câte 
descrieri înduieșătoare de iubire sinceră, dovedite 
acte de curaj, devotament, de sacrificiu, să petrec: 
în lupte, depășind datoria și punând în evidență 
dragostea către conducători, sinceră, curată, recu- 
noscătoare. Şi câte asemenea episoade. rămân ne- 

  

1) Lt. Pericard (En' campagne. Impressions). -
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ştiute, perzându-se în ace] vălmășag al luptelor, 
când numai -privești, simți şi amuţești de groază. 
„lubirea este legea umanilăței și orice :sarcină în- 
deplinită fără drag, are rădăcinile arse, Iubind pe 
aceșii oameni ce ie înconjoară, fiind peniru ei ca 
un părinte, vei micşora izolarea lor, vei face mai 
puțin grele necazurile osienelilor și vei spori cu 
asta capacitatea lor de luptă“. Iată de ce ți se cer 
toate aceste obligaţiuni ca să le îndeplinești, ca să 
poţi avea curajul de a impune suferințe, Șeful să 
facă în acelaș timp, ca inimile slabe să se înalțe 
şi să privească drept spre cer, în loc de a căta la 
Pământ. Şeful să evite violența, căci „cei violenți 
numai prin dominajiunea atotputernică: a voinţei si 
a:spirilului, au potolit, au disciplinat această vio- 
lență“”. 

“Iubirea și devotamentul subalternilor nu vin in- 
direct și nici dela sine, numai că au auzit că le 
eşti șef; ele să capăt direct prin contact des cu 
dânșii, prin grijă de dânșii, prin ascendentul ce se 
câpătă asupra oamenilor prin: persoana ta simțită 
superioară; dă-le acest prilej ca 'să te cunoască. 
„Să intri în intimitatea oamenilor, sforțându-te: a 
le iace oarecare servicii fără mare însemnătate, dar 
a căror valoare să multiplică. cu întreaga distanţă 
ce desparte pe şei, de subalternii sei“. Am arătat 
aiurea, cât de iubit era Napoleon, de soldaţii sei. 
El îşi memora. bine întâmplările şi oamenii. Primul 
Consul adresându-se unui toboșar pe care-l cunoscu 
din luptă: tu. ești care ai. sunat șarja la Zurich, 
având braţul străpuns de un glonț? Da! răspunse 
omul. Trebue să achit datoria patriei, zise Napo- 
leon și-l înaintă în grad. Nu este un adevărat bal- 
sam pe suflete necăjite, când credincioşii subal-
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terni aud pe şeful lor amintindu-și de ei şi de fap- 
tele lor? Altă dată, adresându-se unui front cei 
se părea sub oarecare grijă, sau apăsare, Napoleon. 
le zise privindu-i îndelung: „Nu-mi ascundeţi nimic, . 
nici una din nevoile voastre; eu sunt acole pentru . 
a face dreptate tuturor, cel mai slab, mai ales, tre- 
bue protejat de mine“. In sute și sute de pagini, 
trăesc astăzi descrise amintiri de lapte și întâm- 
plări, în care persoana împăratului stă ca o icoană 
vie în sufletele soldaţilor Franţei !1). 

Șeful „om care trebuie să șlie că pentru a co- 
manda, este nevoe să simtă sentimentul special : 

* dorința de a fi iubit, ascultat, voință energică, în- 
credere în el, tărime“ 2). „Să devii șef dacă încar- 
nezi superioritatea morală, pasiunea de a domina, 
voință, forță sugestivă“ 3). „Să ai expresiunea. se- 
veră, care prin atitudine, gest, cuvânt, să pară că 
proclamă: sunt sigur de mine, de inteligenţa mea, 
de relaţiile mele, de puterea mea'' 4). Viitorului Şef 
trebuie să i se desemneze în expresiunea fiziono- 
miei, în gesturile sale, totul să enunţe o inimă bo- 
gată de voință, de energie, de inteligenţă, ' astea. 
toate ca să i se descopere din timp şi pe rând și 
câteodată chiar simultan, încrederea în sine, ardoa- - 
re pasionată, credință într:o idee, voinţă. şi iar. 
voinţă... de acolo vine prestigiul ! „căci prestigiul 
este forța irezistibilă prin care șeful va face să i se: 
plece voinţei sale, voința altora“ 5). Dacă suntem 
capabili de a dobândi calitățile șefului: pasiunea 
comandamentului, gustul inițiativei, „ acceptarea. 

  

1) La Grogne, de Georges D'Esparbes. . 
2, 3, 4).Deviens un chef (Jean d. V..R)... - ai 
5) Jean 'des Vignes Rouges (Deviens un. Chef)... ;
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stoică a responsabilităţilor, curajul de a înfrunta 
riscul,. tărie de inimă, prestigiul va veni dela sine, 
altfel nici nu ar sta bine unui ostaș și nici nu ar fi 
înțeles în misiunea sa, dacă înfățișarea lui nu ar fi 
în armonie cu cerința uniformei, a situaţiei sale în. 
erarhie, a gradului şi misiunei sale; toate acestea 
să simt în el, să întăresc în coprinsul carierei şi 
cu urcarea treptelor; da, să simt şi încă foarte pu- 
ternic. „„Niciodală şi nici un om, spune Alfred de 
Vigny; nu posedă Ja un grad mai înalt, această 
pace interioară ce ia naştere din sentimentul sacru 
al datoriei şi modesta grije a soldatului căruia pu- 
jin îi pasă, dacă numele .seu are să rămâie cele-" 
bru”. Un frumos exemplu ni se dă în generalul fran- 
cez Curely: „urmat de soldaţi oriunde a voit să-i: 
ducă; și 'când ești drept, poți Îi asemenea sever; a 
lost sever, fiindcă astiel cerea menținerea discipli-. 
nei. Insă rar șef să îi fost mai ascultai, mai temut, 
mai respectat și mai iubit“, 

„O. dreptate -neînduplecată,.un sentiment de va- 
loarea sa personală dus până la mândrie, până la 
orgoliu chiar, în cel mai frumos sens a] acestui - 
cuvânt, însă ascuns în viața obicinuilă, de o ne-. 
crezulă timiditate”. Şi toate elementele de succes ca” 
și cele de nereușită la Șeful de .pe uscat, sunt la 
fel la îndemâna Şefului marinar, care pe mări și: 
pe oceane, pe vremuri și pe ape liniștite, sau pe fur- 
tuni vijelioase, își poartă vasul și pe subalternii sei 
ca un brav și iscusit comandant, ca un mare Căpi- 
tan. „Curajos și înţelept, calm și îndrăzneţ, prevă- 
zător, prompt în judecată, iute în a executa ceeace 
nevoia momentului i-a inspirat, sigur pe ochiul lui, - 
chibzuit. și .cuminte ca să nu devie prea: îndrăzneţ 
până la imprudenţă; tare că: să: lupte :cohtra situa-:
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ţiilor grele, stăpân pe el însuși şi pe vaporul pe 
care-l comandă, adevăratul om de mare; cu age- 
rința minţei lui face faţă împrejurărilor grele. Răs- 
punderea lui pentru vaporul ce comandă, siguranța 
pentru această părticică de forță și o parte de va- 
loare, de preţ, a puterei militare; viața marinarilor 
este în mâna lui, enoarea pavilionului care e sin- 
bolul puterei, al mărirei, al gloriei, al onoarei ţărei. 
Dușmanii sei periculoși: stâncile ascunse, bancurile 
necunoscute, vântul iscat ca din senin, furtuna în- 
dărătnică, marea furioasă, curenţii repezi, ceața, 
munții de ghiață neprevăzuţi, trăsnetul care aprinde 
şi sfarmă, apoi câte și câte peripeții şi greutăţi pe. 
care el comandantul le stăpânește, le biruie, cu 
mintea lui, cu destoinicia sa, cu fizicul seu de fer, 
cu .via sa inteligenţă, judecata rece, sănătate de- 
plină“ 1). | 

Cu aceste însușiri și calități, omul ajuns șef tre- 
buie să-și dea pe faţă aceste calităţi ale sale, ca- 
lități special cerute funcției sale. Tot despre gene- 
ralul Curely, sub acest raport, să spune: „un spirit 
serios, pozitiv şi practic, neîntrebuințându-și timpul 
şi osteneala, decât la acea ce-i prezinta un scop de 
real folos. O severitate cumpătată în serviciu, prin 
dreptate și bunătate, iar în intimitate prin landreţă; 
în aiară de luptă, şef cu grija de amănunte, băgălor 
de seamă și prevăzălor, judecând că viața unui om 
valorează mult; în luptă înfocat, cutezător, chiar 
îndrăzneţ, însă în cunoașierea cauzei și totdeauna 
pentru buna judecată, servindu-se de om ca și cum 
viața lui nu conta nimic, când era vorba. de scăpa- 

  

„1) Contra-Amiral C. Negru (Din aspectele mărei şi din viața 
marinarilor. Conferinţă ţinută în Sala, Dalles). -
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rea tuturor. Oferind mai ales prin strălucitele. și 
solidele sale calități, model de om onest, ca şi cum 

“viața lui nu conta nimic, de soldat voinic și de şef 
“incomparabil”, NE 

Voința să sclipească în trăsăturile feţei sale, a 
şeiului. EI trebuie să vegheze la dreptate şi adevăr, 
singurele bunuri ale subalternilor. Să poate da ca 
exemplu, sub acest raport, „generalul francez Cure; 
„el lua apărarea oamenilor sei. Un așa șef și oa- 
meni, erau demni unii de alții, tari de experiența 
lor și încrezători în viilor. Inaltul Comandament le 
putea da sarcini cât de delicate, șlia că le va în- 
deplini întocmai“, A 
Dreptatea pentru cei de sub ordinele sale, trebuie 

să fie grija de tot momentul a șefului care vrea să 
se ştie că poate conta pe dânșii. Când generalul 
Nivelle, rău informat, în timpul marelui război, asu- 
pra situaţiei Corpului 9, face un ordin observator 
nedrept acelui corp, prescriindu-i că-i interzice ori- 
ce dare înapoi și că forţele vrăjmașe, nu sunt aşa 
de numeroase, cum se crede. La acest ordin, gene- 
ralul Cure, comandantul Corpului 9, răspunde: 
Nu-mi este cu pulință să nu proteslez sus și tare, 
conira celor două iraze din. nota D-voastră, Permi- 
teți-mi să vă spun, că trupele Corpului 9 n'au avul 
niciodată frică de inamic. Ele au dovedit pe Marna, 
la Montdemeni, la Loos, la Cinq-Chemins, sub Ar- 
ras. Ele au dovedit la 4 şi 5 Mai din urmă, stând 
lerme și nemișcate până la moarte, sub cel mai teribil din bombardamente, decât să părăsească 
postul încredințat pazei. lor, Necrezând că pot ac- 
cepla reproșurile ce faceți trupelor de sub ordinele 
mele, am onoarea a cere să iiu ridicat dela coman- 
damentul meu“. Cât spirit de jertiă din partea unui
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șef, pentru dreptatea subalternilor lui. Autorul cu 
drept cuvânt închee:: cum oare vechii sei soldaţi nu 
ar păstra despre şeful lor, în cel mai profund colj. 
al inimii lor, o amintire mişcătoare, respecluoasă şi 
adânc recunoscătoare. 

Spiritul de dreptate la șef este cel mai deadrep- 
tul drum la inima subalternilor sei; veghetor ne-: 
adormit la drepturile lor, își asigură deplina ascul- | 
tare și îndeplinire a ordinelor sale, chiar când a- 
ceastă ascultare și executare duce la sacrificiul vie- 
ței lor. 

Generalul Colbert a cerut lui Napoleon pentru. 
Curely, a i se da gradul următor, ca recompensă 
pentru serviciile sale și ca o reparaţie a. timpului 
de 14 ani pierduţi de șefi incapabili: a-l înţelege, 
sau prea egoiști a se lipsi de serviciile sale, dacă 
l-ar fi înaintat. Stăruința generalului Colbert este o 
onoare pentru dânsul. „Ce bucurie mare este, când. 
se știe că onorurile și gradele nu aparțin numai pri- 
vilegiaților. şi ce întrecere ar fi atunci pentru a le 
culege pe câmpurile de bătaie, făcând să-ți crape: 
pielea“, -  -. 

Numai omul cu inimă bună nu abuzează de su-. 

perioritatea ce-i dă titlul sau funcțiunea. Ingânfa- 

rea nu stă bine Șefului; din contra, îi ştirbește din 

prestigiu; nu este îndoială, că cel mai mare poate 
fi luat totdeauna de exemplu, dacă într'adevărr este 

exemplu. „Dar sinceritatea nu trebuie să fie înde- 
părtată dela cei care lângă noi aştept sfaturi, învă-. 

țături, orientări, în felul îndeplinirei : serviciului. . 

Insă trebuie știut, căci este adevărat, că: dacă le 
vorbești cu un ton de profesor de pe înalta lui ca- 

tedră, ei se dau la o parte, sau se descurajează şi: 

în urmă.nu execulă, sau nu pun inima la execu-:
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lare. Aci este principalul obstacol. Este indispen- sabil a-i vedea fără încelare, de a-i întări, de a-i anima“, SCI " 
„Când vei vorbi oamenilor, vorbele tale să fie astiel ca să treacă în inimile lor ca o săgeată. In- 

trebuințează dulceaţa, răbdarea, înduplecarea, de: 
preferinţă severităţei şi violenţei. Aceste calităţi să 
cer cu deosebire șefului, căci sunt cazuri când tre- buie să realizeze echilibrul între milă și asprime, 
deci dovedești că ai într'adevăr inimă de șef”, 

Curely era exigent în serviciu şi pedepsea sever greșelile, dar niciodată oamenilor de sub ordinile 
lui nu le lipsea nimic. Când se prezenta într'o exe- 
cutare de ordin, oamenii pe care-i comanda erau totdeauna cei mai odihniţi, cei mai gata de luptă 
decât alții şi acțiunea: lor se resimțea. A profitat 
de armistițiu, ocupând oamenii sei în exerciţii şi - 
manevre în fiecare zi, așa că deveni comandantul 
celui mai frumos și bim corp din armată. Regimen- 
tul seu, cel mai numeros din armată. El parveni: 
prin sforțările îngrijirilor sale, hrănindu-i cu pâine 
albă, supă și vin, să-şi salveze toţi oamenii sei. 

Nu trebuie crezut că subordonații nu știu şi nu-și dau seama, de răspunderea șefului, când este vorba 
de executarea ordinilor sau a acțiunilor, ce și lui 
îi sunt impuse de ordine, de nevoi, sau de con- ştiinţă. Este un sentiment de convingere la dânșii, 
că aceea ce le pretinde un șef, dela supunerea și 
ascultarea lor, este numai în binele serviciului și 
al patriei. Şi subt acest raport nu există nici o în- 
trerupere a legăturei dintre şei și acei de subt or- dinile lui. Un așa șef care s'a bucurat de absoluta 
încredere a oamenilor sei, a fost şi generalul Curg,; : 
„el era 'lângă oamenii sei, realizând prin inimă a-
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ceastă unire pe care diferențele de grad și exr- 
gențele autorităței, împiedică să se manifeste în 
afară. Acesta era gest de șef. Nici unul din sol- 
dații sei n'a căzut, lără ca șeful lor să nu resimtă 
o rană. Durerea celui ce comanda pe acești oa- 
meni, a fost prea curând uitată de cei care comen- 
tează bătăliile sale“. „Cine a trăit această viață în 
mijlocul subordonaţilor sei și a fost înfeles de dân- 
șii, înțelege de ce înadevăr când te apropii de un 
grup de oameni și când simţi inimile lor cum se 
înclin într'o mișcare de admirație şi de respeci, 
șelul încearcă o stranie senzaţie, simte că se înalță 
în proprii sei ochi. Da, iubește-i deci pe acei cari 
prin sforțări neîncelate, construesc inima la de şei. 
Ei îți fac cu adevărat un dar regal“. 

Şefii care se bucură de așa iubire din partea 
subordonaţilor lor, dobândesc cu timpul un titlu și 
drept de continuitate a serviciului Și comandei lor. 
Soldaţii lui Napoleon, după fiecare bătălie îi da 
un titlu, începură cu acel de Micul Caporal, atunci 
când a fost făcut general. Asemenea șefi trebuie 
să aparţină armatei peste rigorile legilor și să fie 
păstraţi cadrelor și comenzei, pentru cazurile de 
mari nevoi şi ca pururi exemple. Generalii care au 
procurat armatelor franceze atâtea victorii în răz- 
boiul cel mare, au fost în cea mai mare parte re- 
aduși în rânduri, din poziţia de retragere și re- 
zervă. „A arunca în întuneric şi descurajare — 
este vorba tot de Curely. — oameni obișnuiți a 
conta pe poziția lor, să-i trimită în vigoarea vârstei 
şi în toală pulerea talentului, este contra intere- 
sului armatei și războiului. La punerea sa în re- 
tragere, inima sa.— spune de Brak — nu-i din a-. 
cele care să nu doară; ea era rănită, bolnavă, ea
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își cheltuise viața sa și sbura ca să se reunească 
cu cele ale nobililor îraţi de arme, morți pe câmpul! 
de bătae. Armata ar fi proiilat de exemplele sale, 
de eforturile sale, de experiența sa, afară din cale. 
Ce mai cuprinzătoare lecţie de îiilosofie practică şi 
de resemnare; ce mai şcoală bună pentru datorie“. 
„Șelul este omul care ia direcția eforturilor tuturor, 
el este sufletul — se spune în cartea „Deviens un 
Chef''1); fără dânsul, totul s'ar prăbuși, perfectă 
compelință, înaltă moralitate”, 

Autcrii cari au ajuns la concretizările ce fac pe 
marii șefi, au fost călăuziţi de exemple de mari șefi 
de război, mari căpitani, a căror nume se află tre- 
cute în Istoria Militară a lumei, din toate timpurile 
de când sunt războae și de când să cunosc ispră- 
vile lor bine dovedite, bine justificate şi întărite, 
consfinţite, de rezultate. Peste numele lor au dat 
toți acei care au învăţat arta şi istoria militară, 
Dacă observi calităţile omului separat de cele 

închipuite deajuns șefului pe calea teoretică, atunci 
poți concepe noțiunea adevăratului şei de război, 
căci se zice: să știi a duce doctrinele tale în prac- 
tica războiului, adică aceia ce ştii, să ştii și aplica. 
„Intre un teoretician militar și un general, este — 
spune Generalul Mangin 3)” — aceeași distanță ca 
dela un critic: de artă şi un pictor, e întreaga pră- 
pastie care se așează între concepție şi practică", 
Și aceasta impune ca armatele să crească șefi pen- 
tru război, dar: nu după normele trecutului ca să 
dovedească cunoștințele gradului următor, dar pre- 

» _gătindu-i ca șefi de război, servindu-ne în timpul 

  

1) Jean de Vignes Rouges, 
2) Napoleon, Homme de Guerre.
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de pace și de acest timp, de exemplele de mari 
generali pe care-i indică Istoria şi de calităţile care 
i-au împodobit pe aceștia ca oameni și ca Şefi, spre 
a merita acest titlu. 

Totul să fie cunoscut în jos pentru ca încrederea 
să fie desăvârșită. Șetul să întrețină un contact 
permanent cu executanţii, prin o colaborare inteli- 
gentă, amicală, chiar afectuoasă; așa se poate ob- 
ține maximum de ceace pot ei da. S'au văzut multe 
cazuri de refuz de serviciu. cu anumite elemente, 
sub cuvânt că nu ne înțelegem cu dânsele, sau că 
nu ne plac. Principiul este „să iei oamenii cum sunt, 
nu cum am voi noi ca să fie''. In aceasta, trebuie 
ținut seama, că timpul creează o obișnuință care 
pentru unii e greu să se lase de dânsa. Meritul ade- 
văratului șef este de a-i câștiga, a-i apropia, iar 
nu a-i îndepărta. Atâta se cere neapărat, să fii 
prevăzător în însărcinările ce li se atribuie și în 
care șeful dovedește deosebit tact, dacă are în ve- 
dere aprecierile sincere ce face el însuşi, asupra ca- . 
lităţilor executorilor. „Conrad von Hătzendorii, co- * 
manda -lără- să ţină seamă de trupă, adică peste 
capul ei, uilând că orice hotărire nu devine „ac- 
țiune, decât prin forța vie a masei”. „Orice trupă 
căreia îi ceri fără încetare mai mult decât poate 
da ea, cu cea mai mare bunăvoință pierde ardoa- 
rea și încrederea sa“'1).. — „O săptămână de repaos 
înapoi — spune locot. Pericard în cartea sa, Face ă 
Face — timpul pune pe amintirile sângeroase voa- 
lul azuriu a câtorva zile fericite, şi veţi vedea cres- 
când din nou buna dispoziție şi acea a camarazilor 

“ 
mei”, 

  

1) General A. von Cramon (Quatre ans au - G. Q. G. Aus- 
tro-hongrois),
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Ardant de Pyc, spune și el, că a cere trupei im- Posibilul, este a o antrena la indisciplină. Nu-i 
vorba aci de comandanți de mari unități, când se 
cere doar dovadă de puțin curaj a descărca aceste unități de conduceri compromiţătoare operaţiunilor. De așa curaj a dat dovadă generalismul Joffre îna- inte și pentru a avea siguranța dobândirii victoriei 
dela Marna, cum s'a arătat deja, 

Victor Hugo, în cartea sa Quatrevingttreize, dă un exemplu de un așa şef energic 1), care era „co- mandant neobosit, robust ca un tânăr, ridicând 
grinzi, cărând pietre, dădea exemplu, punea mâna 
la nevoie, comanda, ajuta, îraterniza, cu elan, domn 
cu toate astea, nalt, familiar, elegant, sălbatec. Când văzu șovăiala, vorbi oamenilor: dacă jumătate din 
voi se revultă, fac s'o împuște cealaltă parte şi voi 
apăra poziția cu restul. Aceste lucruri fac de este “adorat șeiul“, 

Șeful de război și pe timp când își exercită acea- 
stă misiune, are lângă dânsul devotați colaboratori 
care-i sunt de imediat folos şi neobosiţi lucrători. El trebue să facă pentru dânșii un cartier vesel, plăcut, deschis, care procură o viață complectă,- 
unde serviciul surâde, unde oamenii sunt oameni. 
Gallieni se exprimă astfel de cei ce lucrau cu dân- 
sul: „eu găsesc, e sigur în tot ce-mi este subordo- 
nat, o încredere și un sprijin fără rezervă şi dealtfel 
acesta-i esențialul“, „Și nu ştii, mărturisește el, 
cât e de bine așa, la fiecare dată îmi vin lacrămi în 
ochi când citesc în ochii acestor bravi, care de mult 
mi-au acordat încrederea şi parcă au aerul a zice, 
aidade, va merge“. Astiel de atitudini din partea 

  

1) Marchizul de Lantenac (în Vandeea),
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șefilor, sunt .ca. o prietenie născută în primejdie, 

este o legătură tot așa de puternică la fel cu iu- 

birea, 
Şeful trebuie în acelaș timp să stileze omul câte- 

odată „căci nimeni nu-i mai pricepul la asta, decât 

acel care pune și el singur mâna la treabă“. 

Acei care sunt străini de arta şi știința militară 

cred că. a conduce trupe în război, nu-i decât o 

consecință a carierei, o deprindere și în care omul- 

şef este socotit că-și păstrează aceleași simțiri ,de 

viață și de fapte, ca în viața de toate zilele, . Ce 

bine ar fi ca aceasta să fie realitatea; dar nu este 

ea decât în parte și pentru șefii subordonați. Răz- 

boiul însă răstoarnă deodată tot ce a fost clădit pe 

logică, bun simţ și mai ales pe presupuneri și de- 

ducţii. Lui nu-i rezistă nici o lege și nici o con: 
venţie, ci numai forța; de aceia conducerea omului 

şi judecata lui, devin anihilate de împrejurările și 

prin împrejurările de viață ce duce acum. Soldatul 
omoară din datorie nu din plăcere. „Totuși, războiul . 

înalță în om toate puterile sale intelectuale și mo- 
rale, depărlaţi de familii, de plăceri, singuri cu ei 

însăși, să desrădăcinez încelul cu încetul de egois:-- 

mul lor şi' de nimicniciile lor'“'1). Nu este numai. 

chestiune de știință „primirea sau darea unei bă- 

-tălii și conducerea ei din care șeful scoate o vic- 
torie“'; pentru-că pentru acest plus de efort nu este 

la mijloc decât o consecinţă a timpului pus în a 

percepe aceasta; dar mai suni și alte nevoi de în- 

deplinit, căci „nu sunt reguli precise, determinate; 
dela care nu te poţi abate și atunci totul depinde 
de caracterul care natura l-a dăruit generalului, de 

  

i) Locot. Pericard .
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calităţile sale și cum le folosește, de defectele sale, 
de natura trupelor, de bătaia armelor, dela vreme 
şi dela -miile de împrejurări, cari- fac ca lucrurile 
să nu se asemene niciodată” 1), - 

Mai toate acestea intluențând hotăririle șefului, 
el trebuie să le rezolve cu iuțeală; serterașele de 
care s'a vorbit, stau la dispoziţia sa pentru combi- 
narea soluţiilor potrivite și pecare Șeful de război 
are instinctul a le alege și practica, pricepând din 
miile cele de împrejurări, asupra cărora să se o.- 
prească. Dar pentru orice hotăriri, trebuie curaj ; 
pentru şeful care nu pune viaţa sa în primejdie la 
fiece moment, ca aceilalţi luptători, curajul seu 'în 
luarea unei hotăriri, este cu mult mai mare şi mai 
preţios, decât al luptătorului, care în luptă poate 
scăpa cu viaţă şi chiar fără de răni, dacă este bun 
luptător şi ascultă; pe când şelul, expune cu ho- 
tărirea sa viețele tuturor celor de sub ordinele sale. 
Numai când se gândește la aceasta, unui comandant 
imediat îi apar minţei lui cele două elemente, care 
pentru dânsul sunt totul: răspunderea și conștiinfa.- 
De multe ori în operațiuni aceasta și este cauza la 
unii şefi capabili, de nu intervin la timp în acțiuni, 
sau nu intervin deloc: lipsa de curaj. Din acest 
punct de vedere, nu trebuie confundat curajul cu 
îndrăsneala: am curaj, dar nu îndrăsnesc să între-, 
prind ceva; sau, nu îndrăsnesc, fiind-că n'am curaj. 
La un simplu luptăter, lipsa de curaj să chiamă 
frică sau teamă; la un șef, nu e teamă propriuzis, 
dar este slăbiciune, neîncredere în el, incapacitate. 
Acei ce judec sau numai comentează acțiunile, tre- 
buie să ţină seama de caracterul comandantului și 

  

1) General Mangin (Napolton, homme de guerre).
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de împrejurări. Caracterul și împrejurările, sunt a- 

cele care vor indica dacă ne găsim în faţa unei 

lipse de curaj sau îndrăsneală, ori este incapaci- 

tate, toate pot îi constatate chiar când e vorba de 
un şef de seamă. . 

Aci intră istoria faptelor deja petrecute cari dau 
destule metode de procedare. | 

- La un așa comandament și comandant, este o 

şcoală pentru cei ce lucrează cu Generalul. „Gal- 

lieni, a ascultat pe noul seu subordonat (Lyautey) 
dând ordine într'o chesiiune în care trebuiau luate 
măsuri de îndreptat un rău; el însuși n-a scos un 

cuvânt, nici un mușchi al feţei sale nu s'a mișcat. 

Lyautey observându-l, a luat o lecție de comanda- 
ment 1). Lângă așa șefi a făcut școală și s'au for- 
mat, întreaga serie de şefi de război, care au con- 
dus armatele franceze la victorie în marele război. 
Sunt prin urmare şefi cari formează pe viitorii şefi, 

după cum sunt și corpuri de elită cu comandanți, 

pedagogi, care ştiu să pregătească elementele ce 
vor deveni la rândul lor adevăraţi șefi. „Generalul 

Curely și-a făcut educația militară într'unul din 
regimentele cele mai bine comandate şi din cele 
mai bine disciplinate și sub ordinile unui colonel, 
pe care numeroase însărcinări strălucite l-a făcut - 
celebru în armată“. 

lată pentru ce trebuie cineva cu totul superior, 

anume pregătit și înzestrat, energic și priceput, 
când este vorba de acțiune, principiul fiind: „șeful 

trebuie să iubească viața de lupte şi de riscuri, 
fiindcă lupta este viața armatei; unde ea începe, 

  

1) Andre Maurois: Lyautey.
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visul devine realitate, știința devine glorie și ser- 
vilutea, serviciu“, 

Şeful trebuie să creadă în victorie și să se sfor- 
țeze a o dobândi cu toată ardoarea, cu voință ne- 
clintită, liberă de orice scrupul, care ştie să sară 
toate obstacolele materiale sau personale. Pricepe- 
rea „ca să conducă și ca să judece pentru el și pen- 
tru cei de sub dânsul; acesta este șeful care acu- 
'mulează tot ce natura împrejurărilor a răpit oame- 
nilor sei. Iată pentru ce şeful de război devine cu 
totul: altul, activitatea lui devine generală, produ- 
“sul facultăţilor sale așezat în sertărașele creerului 
sseu stă veşnic în serviciul activităţei lui. Puterea 
fizică și sănătatea, asigură buna şi curata funcţio- 
nare a tuturor facultăţilor șefului. Condiţia de bună 
stare fizică, sănătatea și energia cerută unui şef de 
război, nu îndreptățește surmenajul fizic, care are 
o mare influenţă asupra concepției și judecărei si- 
tuaţiei de tot momentul, de cătră șef. Odihna cor- 
pului, procură destinderea creerului. Șeful trebuie 
să-şi asigure cu orice chip acest repaus complect, 
de mare însemnătate în dobândirea succesului. In 
ultimele campanii, Napoleon avea .dese clipe de 
oboseală, își îngăduia repaosuri chiar pe câmpul de 
bătaie; au fost acestea preludiul scăderei vigoarei 
şi pătrunderei. sale operative, cum și a posibilită- 

““Vilor dealtă-dată de a îmbrățișa fronturile sale de 
luptă. 
„Dacă şelul care a pregătit o luptă n'are dreptul 

să se îmbolnăvească în preziua ei, tot așa nare 
dreptul să doarmă din picioare pe timpul ei. 

Facultăţile intelectuale ale șefului de.război, tre- 
buie să se facă apte pe lungă durată, a-i da satis- 
“facerea şi - prevederea celor necesare execuţiunei:
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ascuțime, precizia vederei sale, o memorie care să 
fie în stare a-i prezenta oricând particularităţile, 

trăsăturile, esenţiale a unei regiuni, văzută o sin- 

gură dată dintr'o aruncătură de ochi, accidentele 
solului, munţi, dealuri, ape, obstacole, cu un cu- 

vânt tot ce trebuie în a ordona ocuparea unei po- 

ziţii, sau executarea unei acţiuni. Viziune concretă, 

precisă, a distanțelor, căci nu este pentru un șef 

al armatei noțiune mai prețioasă, mai fundamen- 

tală, decât acea a distanțelor: apoi să ghicească jo- 
cu adversarului după informaţiile ce primeşte, dar 

a căror valoare să ştie cum și cât s'o aprecieze. 

Am spus că războiul a devenit greu de condus 
prin natura complicaţiilor ce se ivesc în mersul lui; 

că este un dezastru pentru o ţară în război, când 

acest război este rău condus de dânsa. De aceia la 

calităţile sufleteşti unite a omului și șefului, să cer 

acestuia însușiri ce niciodată nu vor putea fi soco- 

tis exagerate. 

Dealtfel arta și știința militară nici în trecut n'au 

fest ușoare; iar marilor şefi de răzbci nu li s'a ceruţ - 

mai puține condițiuni de îndeplinit și pe acel timp, 

pentru a smulge victorii, a îngenunchia și distruge 

țeri și a rămânea în Istorie. Iar. acei cari au stu- 
diat cauzele acelor îngenunchieri și distrugeri, au 

dat peste nume de mari generali conducători de 

oști, cari cu iscusinţa lor, au produs asemenea re- 

zuitate acolo și când au dat peste armate, tot așa 

de bune poate ca element de luptă, dar lipsite de 
calităţi în conducătorii lor. Este drept că victoriile 
dobândite în trecut, sau căpătat cu o ştiinţă ceva 
mai simplă, dar tot cu șeii geniali. 

Arta militară este cea mai complicată din ioate 
artele — spune Gabriel Hanotaux — fiind vorka de
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mânuirea lucrurilor şi mânuirea oamenilor. Acesteu 
cer însușiri excepţionale şi de aceia naturele ce le 
posed, sunt rare ca şi cometele“, Căci dacă ne re- 
ferim la atribuţiile timpului de pace, nu încape în- 
doială, că fiecare element .de conducere poate fi 
socotit ca suficient, în sfera lui de activitate a-şi 
îndeplini misiunea privind prezentul, dacă bineîn- 
țeles să pregăteşte în acelaș timp, cu fiecare treaptă 
ce pășește în carieră, să adauge. necontenit aceeace 
se cere conducerilor viitoare și anume. pentru con- 
ducerea de război, şei de război, care-i excepţio- 
nală și suplimentară şi foarte grea; de aceia şi. vic- 
torile întrun război sunt așa de puţine. Calităţila 
de a fi mare şef de război, mare căpitan, sunt de-. 
finite, speciale și în mod absolut cerute, ele au fost 
exprimate cu îngrijire: de autori cari. au studiat re- 
zultatele acţiunilor executate de acești șefi, a con- ducerei lor geniale, căci numai astfel aceste rezul- 
tate au putut constitui învăţăminte și pe cari ar- 
matele care le-au urmat, au continuat a câștiga re- 

„ gulat victorii. 

Ii trebuie șefului spirit de acceptare a situațiilor așa cum se prezintă ele.și de alegere a regulelor 
căror să supune. O forţă intelectuală și morală ce- 
rută de partea cea mai. delicată a atributului de 
șef: mânuirea oamenilor; această îndoită şi cea mai 
însemnată calitate, asigură șefului respectul şi ad- 
miraţia subalternilor, că știe să facă mai bine ca 
dânșii sarcinile ce are misiunea a le îndeplini; iar 
cuvântul lui dat, să se ştie că se poate conta pe 
dânsul. Aceasta va face pe şef să aibă totdeauna în 
vedere și să știe, că el angajează viaţa, averea, re- 
putaţia altora, acești alţii pe care îi iubim, care 
sau încrezut în noi cu tot: entuziasmul şi care 
mâne poate vor fi Tuinaţi, pierduţi.
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Nu poate fi șef bun dacă este încrezut, căci „șef 

bun este acela a cărui inimă rămâne statornică subt 

asaltul vanităjei şi trufiei. Poate că e mai bine om. 

cu talent mic, dar cu inimă mare, decât om cu tu- 

lent mare și inimă mică“. „„Mareșalul Massena, spu- 

ne Stendhal, nu știa mai nimic, dar avea o inimă 

lare și era inaccesibil Ja descurajare. Nenorocireu. 

parcă dubla activitatea acestei inimi energice, în 

loc de a o strânge“. Să fie convins șeful că „mai 

bine decât momentele triumiului, orele adversului 

ridică pe adevăratul șef“. “ 

Funcţia de șef pune parcă pe om pe un soclu ca. 

o humă oferită degetelor sculptorilor. Calitatea sa 
esenţială este o judecată foarte sigură, un netul- 

burat bun simţ, care împins la așa limite, devine 

geniu. Să ştie admirabil a face să lucreze în jurul 

seu, ceia ce este propriu unui șef veritabil; trebuie 

ținut seama că „în dorința de a comanda, şeful sa- 

crifică repaosul seu, sănătatea sa și miile de bucurii 

ce înveselesc pe alăjea alții. El trăește numai între 
ai sei, cartierul seu să fie vesel, aer bun. Meca- 

nismul de comandament trebuie să iuncționeze așa 
de regulat, ca și o maşină“. 

Sunt studii din război cari arăt ce cartier nesu- 

ferit, desnădăjduit, era la unele comandamente, din 

pricina şefilor care-și pierdeau curajul și calmul, 
influenţaţi de știrile proaste de pe front, sau din 

interior, sau subt apăsarea răspunderei în situaţiile 

critice în care se găseau. Așa era la cartierul ge- 
-neral german și înainte și după abdicarea împăra- 
tului d). 

  

1) Karl Rosner: Der Kânig (Au Cuartier- gânâral du Kaiser 
etc., tradus de H. Massoul).
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Nu trebuie uitat, victoria este rezultatul totalului 
de activităţi individuale, indeplinite toate la timp; 
lără reproș şi în armonie cu marea armată care ur- 
măreşte o ţintă și un scop, după impulsiunile și di- 
rectivele șefului. Sunt unele acţiuni care cer anume 
om a le executa, spre a se avea siguranță că vor 
fi îndeplinite. Un șef însărcinat a conduce opera: 
țiunile, nu trebuie să se lase târât a servi o con- 
cepție a cărei posibilitate de execuţie, nu-i inspiră 
încredere absolută. Adevărata funcţiune de șef, cere 
acestuia să nu pregete a îndepărta piedicile ce stau 
în calea executării bune a misiunei sale, misiune 
care-l incarcă personal de răspundere, deci acţiune 
de răspundere, deci personală. Inlocuirea din. timp 
și fără teamă de remușcări, a celor ce mai dinainte : 
denot că nu-s capabili a se găsi, în orice moment, 
la . înălțimea unei însărcinări ordonate şi care ar 
putea-o astfel compromite, nici o altă considera- 
țiune nu trebuie să preocupe pe șefi, a aviza numai: 
decât asupra măsurilor; căci în. afară de răspunde- 
rea pentru cei în vină, buna lor reputaţie de şefi 
ar suferi şi încăodată afirmăm, răspunderea sa este 
dela început și până la sfârşit, în joc. Proba aceasta 
de curaj este dovadă de cavalerism din partea Șefu- 
lui, care cu dânsa sporește prestigiul seu, dovadă de 
conștiință în indeplinirea misiunei sale. De așa 
curaj a dat dovadă generalismul Joffre,. înainte 
de Marna şi pentru a putea dobândi victoria cu 
acest nume; de așa curaj sa dus lipsă în răz- 
boiul nostru, la Olt și în Dobrogea, primind să 
se consume greșeli și vieţi, prea târziu de înlă- 
turat. Luând așa măsuri, Joffre lasă impresiunea 
autorităţei sale şi a tenacităței sale încreză- 
toare. El rămâne liniștit, neturburat, a da pe față
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o așa de frumoasă forţă morală..-El aştepta vic- 
toria de care era acum sigur. De altfel,.. -pe alte 
fronturi în marele război, foarte mulţi comandanţi 
au fost înlăturați dela comandă și conducere de 
unităţi, pentru că le-au lipsit răbdarea și. s'au pre- 
cipitat în hotărîri nejudecate, sau. în alegerea mij- 
loacelor a le executa, sau n'au avut tărie a-și păstra 
sângele rece. Când au ales calea și au pornit la în-. 
deplinirea misiunei lor, și-au pierdut cumpătul, 
capul, natura firii lor i-au lăsat victimă surprin- 
derei.. , 

Pentru aceasta se cere şetului. „Să nu ilie nervos, 
nici impresionabil“. Sub acest raport .se citează: 
Comandanții de unităţi germane, aveau nervii.mult 

“mai solizi și priveau mult mai calm evenimentele. - 
„ Subalternii recunosc şi se închin înaintea inteli- 
genței Șefului și înaintea caracterului seu. „Ei simt 
că în momentele cele mai critice, nu-i va părăsi 
niciodată, pentru că va începe prin a nu se părăsi 
el însuși”, . 

Un așa bogat rezultat nu se explică decât prin 
acțiunea atotputernică a forțelor intelectuale și mo- 
Tale, printr'un fel de revărsare misterioasă ce în-. 
cearcă toţi cei care-l apropie, care constituesc pro- 
priu zis aceea ce se chiamă darul de a comanda. - 
„Fără dânsul nu-i mare șef militar, să poale spune 
chiar, că nu este mare șei civil. Dar pentru a putea 
duce ioate la bun sfârșit, trebuie caracter și ener- 
gie”. Lipsa de caracter este o nenorocire. Darul de 
a comanda, să fie ca un simbol ceresc, precum ca 
un simbul ceresc iau credincioșii darul preotului 
care-și îndeplinește o misiune divină asupra lor. 
Totdeauna șeful să-și pună întrebarea: sunt eu. 
oare demn să comand pe acești oameni ? Sentimen: 
tele profunde ale șelului, voința, aptitudinea la ini-
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țiativă, instinctul de superioritate, sunt esenţiale 
în aptitudinea de comandament! “ 

Este foarte adevărat că pot îi şi șefi cari cu o 
dibăcie diabolică știu s'ascundă lipsuri și defecte, 
pe care numai împrejurările războiului le pot da 
pe faţă. In războiul nostru, în perioada critică a 
luptelor din Dobrogea, un șef, comandant de bri- 
gadă și-a părăsit unitatea în. plină acțiune; altul 
și-a nimicit.regimentul pe.care-l. comanda, din cauza 
lipsei de capacitate a-l conduce. Ce judecată au 
puiut avea subalternii de așa șeli ce i-au părăsit | 
Mareșalul Massena era cunoscut prin îndrăsneala 
sa, familiaritatea sa energică cu soldaţii, ereau fă- 
cute ca să le placă, avea. mult caracter, tare de 
constituţie, neobosit, ziua și noaptea călare în mij- 
locul stâncilor şi munţilor”, „Era hotărît — spune 
Napoleon — brav, întreprid, plin de ambiţie și de 
amor propriu, caracterul seu distinctiv era încăpă- 
țânarea. Nu era niciodată descurajat. La cea dintâi 
lovitură de tun, în mijlocul gloanţelor și a perico- 
lelor, gândirea lui dobândea pulere și claritate“, 

Cugetul celui ce comandă are oarecare rigiditate, 
ea este legea, regula, trebuie. dar sprijinit pe dânsa. 
Lucrul seu și al oamenilor sei trebuie trasat mai 
dinainte, de manieră sigură. . | 

Ce exemple de șefi de război care în faţa pri- 
mejdiilor nu-și pierd calmul, sângele rece și virtu- 
tea de a nu descuraja pe cei din apropierea lor, 
ne dă Istoria: | 

„Generalul Maistre, comandantul seciorului Dou- 
aumont și Vaux, explică generalismului Jolire, ve- 
nit în examinarea situaţiei, greutatea cu care ține 
poziția aceasta sub un continuu uragan de îer. Joi- 
fre părea că fixează pe deasupra lui Maistre, un
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punct invizibil și parcă ascultând, urmează un gând 

interior și spre mirarea lui Maistre, care s'aştepta 

să exprime generalismul o grijă sau o idee, aude 
atât: BINE, ACUM POȚI FI LINIȘTIT". 

Prințul Andrei Bolkonski, adjutant al generalului 

Bagration, scrie Henry Bordeaux, vine de-i rapor: 
tează, că a surprins forțe inamice care ameninţă 
armata rusă de sub comanda sa. Ascultându-l, Ba- 

__gration privea înaintea sa și Prinţul Andrei se în- 
treba cu o curiozitate îngrijitoare studiind trăsătu- 
rile feţei lui Bagration, a cărui ochi erau pe jumă- 
tate închiși, vagi și adormiţi; ce gânduri, ce sen- 

timente, se ascundeau în dosul acestei măsci de ne- 
pătruns: bine, zise simplu Bagration, ca şi cum aceia 
ce auzea, fusese prevăzui de dânsul. Acea ce au- 

zise, amenințarea ce apăsa asupra armatei sale, nu-l 

tulbură de loc; el răspunse „bine“ ca și cum ame- 

nințarea nu putea întru-nimic deranja planuril 
sale. 
După cum întreruperile unui discurs sunt mijloace 

sigure a dezorienta, sau a ne da seama de sigu- 

ranţa științifică a celui care îl ţine, dacă știe răs- 
punde promt și sigur hărțuelelor de.tot momentul, 
tot așa șeiul care este stăpân pe învățătura proce- 
deelor și a mijloacelor de a face faţă cazurilor și 
surprinderilor ce-i prezintă adversarul în luptă, 
iesă triumfător înlăturând din calea hotărirei sale, 
piedicile ce i se pun. Este adevărata calitate a ochiu- 
lui câmpului, care permite șefului de război să îm- 
brățișeze de-odată peste tot și tot ce poate influența 
în bine sau în.rău, acțiunea ce. conduce. . 

De multe ori șeful de război poate fi învins de 
împrejurări, căci nu-i de ajuns de a avea conștiința 
delicată și capul plin de știință, atunci când totul
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este în contra sa. Totuși, un mare șef de război, cu 
pasiunea comandei, plin de inițiativă, cu accepta-. 
rea statornică a responsabilităţilor, curajul de a în- 
frunta riscurile și având tăria de inimă, lucrează în 
așa fel, încât schimbă deodată soarta bătăliei. De 
așa natură de șef de război, dă exemplu genenra-- 
lismul Joffre, când ia asuprăşi acţiunea smulgerei 
inițiativei din mâna dușmanilor, la începutul răz-. 
boiului. Este dovada sclipitoarei sale judecăţi asu-. 
pra evenimentelor care să precipitau, căci după 
Charleroi, germanii stăpâni siguri pe iniţiativa ope- 
Tațiunilor, având moralul ridicat prin mersul fără 
prea serioase piedici către inima Franţei, nu s'au. 
așteptat să se poată schimba brusc situaţia. Joffre 
limpezește lucrurile și procedează repede. 

Şeful trebuie să-și ia răspunderea a ceea-ce con- 
cepe și execută el și răspunde și asupra ce ordonă. 
el ca să execute alţii. Să nu arunci vina pentru a. 
acoperi greșeala de concepție sau mijlocul de exe- 
cuţie în ordinul vag dat. Nu:i capabil de așa fapte, 
șeful care posedă nobleţă în sentimente, este loial, 
generos, idealist, resemnat în adversitate, stăpân. 
pe sine. Calmul și simplicitatea — spune Amiralul 
Ronarck, descriind acțiunea marinarilor sei la Dix- 
munde — sunt suprema eleganță a. curajului. Să. 
nu iei nici o hotărire de cât când vei fi cât mai 
bine luminat. In luarea hotărârilor, trebue să [ii 
„minunat de calm, stăpân pe sine, sigur de el. Gal- 
lieni - primea ştirile de pe front, le-examina, da or- 
dinele sale printrun sânge rece neturburat. Când 
ai să iei hotăriri, mai trebue să te duci pe front și 
să iei contact cu trupa și cu șefii ei. Frontul de 
multe ori știe mai multe decât cei mai inteligenţi 
dela Comandament și simplul soldat poate adesea
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procura cele mai bune deslușiri asupra trupei, hra- 
nei, etc., mai bine decât orice rapoarte scrise. 

Uşurinţa cu care Șeful ia câte odată lucrurile, 
aduce greutăţi execuţiei și împuţinează sorții iz- 
bândei, . 

Să cere Șefului agilitate, memorie și imediată pri- 
cepere a realităţilor, el coprinde în total și situaţia 
sa și pe acea a adversarului: teren, posibilităţi, ca- 
pacitate de moment a trupelor sale. Cine în hotă- 
riri nu se ţine în cadrul realităţilor practice, riscă 
pericol pentru a realiza o idee atrăgătoare, de a nu 
aprecia. dintr'un, punct de vedere riguros obiectiv, 
mijloacele necesare pentru executarea sa. Toată 
combinaţia lui iese din domeniul posibilităţilor și 
trebuie să cadă la fund, oricât de genială ar fi ea. 
Sunt. unii șefi care preţuiesc situaţia vrăjmaşului, 
poziţia lui, capacitatea de luptă a trupelor sale, subt 

realitatea lucrurilor, de multe ori această fie din 
cauza informațiilor necomplecte, sau greșite, ce a 

putut dobândi, sau din acea a deducţiilor ce face 

singur din acea ce atribuie el însuși vrăjmașului qi. 

mijloacelor sale în aparenţă, sau care ar putea fi 

sporite prin eventuale sosiri ulterioare. Șeful urmă- 
_Tind desfășurarea acţiunei, să-și amintească vechiul 

principiu, anume acela că, el, ce ar face, dacă ar fi 

în locul şi poziţia adversarului și în situaţia în care 
este pus acesta. 

Despre Napoleon, sub acest raport, Alfred de Vig- 
ny, spune: „el mi-a dat măsura de 'ce.irebuie să jie 
omul de război, inteligent, exercitând nu în ambi- 
ție, dar în artist, arta războiului. Măreţia precizări- 
lor, promtitudinea magică a execuţiei sale, fermi- 

iatea ordinelor sale, siguranța lor, integritatea ju- 
decăţei sale, pătrunderea sa în negocieri, exaclita-! -
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tea ideilor în consilii, grandoarea sa în bălălii, cal- 
mul seu în pericole, constanța sa în pregătirea în- 
treprinderilor, mândria sa în atitudini. Limpezimea 
minunată a spiritului seu, care-i permitea să discear- 
nă îndată punctul esenţial“, căci spune Napoleon : 
„Prin ochii spiritului, prin ansamblul întregului re- 
zonameni, prinirun fel de inspiraţie, că generalul 
vede, cunoaște, judecă“. O spune aceasta Napoleon 
„care a îost un spirit concret realisi, născut pen- 
tru război, venit într'un timp de teorii militare“. In 
război, grija de căpetenie a șefului sunt acțiunile, 
luptele. Ce se cere pentru succes în lupte, Șefului 
de război ? Trebuie făcut o mică deosebire între cu- 
vântul luptă și acțiune; lupta este executarea brută 
a loviturei fixată prin acțiunea de întreprins, iar. 

" acţiunea este ansamblul tuturor măsurilor prevăzute 
Şi prescrise pentru executarea izbirei, loviturei, lup- 
tei propriu zis, 

Orice acţiune cere șefului de război, ca și arhi- 
tectului ce va construi, un plan. Cel mai bun plan, 
ca şi la censtrucţii, nu valorează nimic fără un om 
de talie a-l şi aplica. Războiul — a zis Napoleon, 
este totul artă de creaţie“. Combinarea repede a pla- 
nului seu de operație, pe care el Șeful îl va aplica 
şi conduce, cere o atenţie strictă asupra executărei 
sale. In marele război — spune Foch În memorialul 
seu — germanii au avut un plan excelent a lui 
Schliefen, execuţia lui însă a fost rea. Aci se vede 
calitatea” de judecată, de hotărire și de caracter a 
Comandantului, care fără a pierde timp în nimicuri 
de vorbărie sau din cărți, pune mâna pe cârmă, se 
inspiră dela realitate și știe să lucreze după cerin- 
țele fiecărei situaţiuni. Generalul Joffre judecă si- 
tuația armatelor franceze, aflate în continuă retra-
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gere, în fața invaziei inamice, care luase asupra“i ini- 

țiativa operaţiunilor; își dădu seama că a opri tru- 

pele spre a opune o rezistență luptând ca şi până 

atunci, riscă distrugerea lor treptată; întâi să scape 

tot — spune el— și apoi a o lua d'acapo. „Curat și 

prompt să dă pe faţă ţărei, grav, puternic și rezolut. 

Este acesta adevăratul om de acţiune, care-și ia răs- 

punderea și nu să teme de ea și:nici de critică, de 
-oarece, acei cari au spiritul în pace și nu fac nimic, 

critic”. Joiire se retrage sustrăgându-se inamicului, 

caută să câștige spaţiu pentru bătălia ce hotărit o 

-dă în condițiuni de posibilitate a izbândei și astfel 

-smulge iniţiativa din mâinile dușmanului, prin câști- 

garea bătăliei dela Marna și astfel schimbă faţa 

războiului. Este șeful ce știe și poate cere efort tru- 

pelor și acestea îl fac, efort la care inamicul nu să 

aștepta, căci nu le credea capabile: „cu oameni care 

s'au dat înapoi timp de 10 zile, — spune generalul 

german von Kluck, asupra bătăliei dela Marna — 

culcați pe pământ, jumătate morţi de oboseală, să 

poată relua armele și să atace la semnalul trâmbi- 

ței, aceasta e un lucru cu care n-am contat, o im- 

“posibilitate despre care niciodată n'a fost chestiune 

în şcoalele de război”. 

In mai mic, o situaţie absolut la fel a prezentat 

în prima parte a războiului nostru, invazia inamicu- 

lui în Oltenia. Trupele Grupului Jiu erau în conti- 

nuă retragere de 11 zile, obosite, demoralizate; ina- 

micul nici aci nu sa așteptat că aceste trupe mai 

sunt în stare să ia armele și să atace, de aceia el 

nu mai punea seriozitate în acţiunea ce ducea; când 

la 14/27 Octombre 1916, din iniţiativa. și hotărîrea 

-pe răspunderea Comandantului Grupului Jiu, trupele 

sale trec la atac și obțin victoria dela Jiu, tăind
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astiel avântul inamicului mult mai numeros în nu- 
măr, cu moralul ridicat, cu mijloace de luptă mai 
superioare, dându-l înapoi pe frontieră. Şi aici la 
fel, comandantul inamic spune: „La 14 Oct. românii 
au începul pe întreaga linie contra-atacuri cu forțe 
puternice asupra slabelor trupe ale generalului von 
Kneusel. Trupa a trebuit să cadă la aiacul forțelor 
românești. Cu aceste cuvinte zugrăvea generalul 
von Kneuse! înaltului Comandament, starea bravelor 
sale irupe, care au fost silite să se retragă, însă în 
ce stare”. 

Când un șef se bucură de încrederea că-şi va în- 
deplini bine orice însărcinare i se dă, să nu 'se 
teamă că-și va lua răspunderea, dacă nu ar executa 
acțiunea ordonată, dar care vădit nu se poate exe- 
cuta. Șeful de asemenea poate schimba mijloacele de 
a executa, nu însă şi scopul. Când spiritul de ini- 
țiativă este bine desvoltat, doctrina militară nu pre- 
tinde în mod absolut executarea oarbă a unui ordin 
operativ devenit ca necorespunzând situaţiei. „Ge- 
neralul Cure, încă nu lipsea de caracter și știa să-și 
ia răspunderea; în Septembrie 1915, cu tot ordinul 
primit, el refuză să trimeată la atac al 7-lea de hu- 
zari, socotind că ar merge la un masacru nefolosi- 
tor”. In războiul nostru, comandantul diviziei 1/17 
română, refuză să execute ordinul Armatei l-a de 
a ataca poziția foarte tare dela Săbiești, trupele 
noastre fiind în retragere generală către Siret si 

"inamicul nu urmărea de-aproape, deci nu era vorba 
de a câștiga un spaţiu între e] şi trupele noastre. 
Ordinul fu dat altei divizii (a 6-a) care de și co- 
mandată de un general mai mare în grad ca acel 
ce da ordinul, deci și mai în drept a ayea iniţiativă, 
el execută ordinul, atacă Și pierde aproape un sfert
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din trupele sale, când interesul era a ne substrage 
cu cât mai multe forţe din. faţa inamicului, spre a 

le aduce intacte Și în stare de o mai bună Iezis- tență ce se proectasă pe Siret. Cu totul altceva este, 
când șeful a judecat şi işi dă seama dacă a conţi- 
nua o acțiune, nu-i de prisos, când are mijlocul a micşora la timp sacrificii inutile în oameni; afară dacă aceste sacrificii i-au fost anume impuse de 
deea operativă, sau din ordin judicios văzut și sim- it, în folcsul unei alte acțiuni mai hotăritoare; şi 
atunci, adevăratul șef de război, nu-și cruță nici persoana sa, căci exemplul seu este un fe] de de- 
monstraţie a sincerităţii șefului, în e] subordonații 

“au dovada că nu sunt înșelați în credinţa lor; cine 
aruncă trupa la asalt, să cere să se expună el însuși, 
să împartă soarta cu dânsa. Aceștia sunt șefii eroi, 
Este admirat un șef, care riscă viaţa lui când tre- 
bue şi când s'a realizat un scop superior. Și sunt 
destule exemple şi în trecut și în războiul cel mare 
din urmă, șefi cari și-au împărțit soarta cu oame- 
nii lor. In atacul principal dat de germani contra 
cotei 304, în 22 Aprilie, 4, 5, 7 Mai 1916, pe frontul 
apusan, un măreț exemplu este semnalat de către 
Albert Lange, în persoana și sacrificiul Colonelului 
francez Odent, comandantul unui regiment ce apăra 
numita cotă. „Colonelul Odent era şeiul care nu: va 
rămâne la postul seu de comandă, în timp ce oa- 
menii sei luptă. Cu oamenii sei va fi și în capul lor. 
De aceia el reunește pe ofiţeri, le dă ordinile sale, 
dispune pe o linie elementele sale disparate, care 
merg cu el să învingă sau să moară. Ținându-se la 
mijloc, să întoarce atunci către cameni: baioneta la 
arme, amicii mei ! strigă el; e momentul de a avea | 
curaj. Inainte ! Intâi în capul oamenilor sej, se a-
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runcă; înapoia lui toate împreună cele 4 companii 
— 250 de oameni cu totul — au trecut parapetul. 

Atitudinea șefului a electrizat oamenii, acelaş spi- 
rit de curaj și de sacrificiu îi animează. Atunci, Co- 
lonelul Odent, într'o gaură de obuz înaintea oame- 
nilor sei, să apleacă, pare că vorbește cuiva de ală- 
turi, dar deodată să vede îndreptându-se brusc, cas- 
ca îi sboară la câți-va metri, să întoarce, braţele 
întinse și cade... un glonţ l-a lovit în cap“. Genera- 
lul Petain spune de Odent şi de acţiunea sa pe care 
o evocă: „printre atâtea altele de care a-și putea 
vorbi, am voit să citez această acţiune strălucită 
caracteristică, de ce face în foc ascendentul”. 

Exemplul Șefilor în împrejurări cu totul grave, 
servește succesul. Napoleon la podul dela Arcole 
văzând lipsa de curaj a soldaţilor, să aruncă el în- 
săși în capul grenadierilor sei. Mihai Viteazul la 
podul dela Călugăreni, în o asemenea împrejurare, 
„se pune în capul soldaţilor sei și trece podul pe 
Neajlov. | 

Sunt și cazuri însă, când subordonații au con- 
știință că în interesul lor general, ei admiră la șef 
mai mult prudenţa decât bravura. Şeful nu-i un că- 
pitan de vas, care în naufragiu urmează soarta echi- 
pajului seu. La Turtucaia, a fost ca un naufragiu 
care-și cerea, la sacrificiu și pe șef în mijlocul oa- 
menilor sei a căror soartă le-o pregătise. „Dă oa- 
menilor dovadă de virtutea ce voiești să aibă și ei“. 

Inițiativa desigur este impulsul dreptei judecăţi 
şi a imediatei nevoi; şi revendicând „răspunderile, 
obișnundu-ne Ia inițiativă, la hotărîre repede, tărie, 
scurt aruncându-ne în învălmăşală, antrenăm cali- 
lățile noastre de Șel'. In acelaș timp trebuie speci- 
ficat, camaraderia în conlucrare, este o -virtute a șe- 

4
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filor. Dar ea nu a fost peste tot și totăeauna în răz- 
boi; această constatare este firească, întrucât e do- 
vedită, își are o simțită ameliorare în spiritul de 
iniţiativă ce se poate asigura şi atunci când acest 
spirit de iniţiativă este asigurat celor ce vor exe- 
cuta ordinile şi întreprinde acţiunile, atunci sunt 
șefi devotați cauzei, o 

Un exemplu ni-l dă mareșalul englez French, 
participând la bătălia dela Marna, cum s'a arătat 
şi alt exemplu ni-l dă Marele Duce Nicolai, Coman- 
dantul armatei ruse, care de și suferise puţin în- 
nainte ca şi un dezastru, la Tanneberg, nu refuză 
sprijin lui Joffre, după înfrângerea suferită de aliaţi 
la Charleroi. Folosirea de iniţiativă trebue însă 
practicată în toate ocaziunile și constatată în ace- 
laș timp, dacă este la locul ei. Câte iniţiative de 
jos, în război, n'au acoperit de glorie pe mulţi ns- 
așteptați la dânsa, în toate armatele și în toate 
timpurile. Câţiva buni creștini doară ţin lumea de 
nu se prăpădește. In momente critice, este iniţia- 
tiva de la faţa locului, care poate găsi soluţia ce 
convine, dacă se are o judecată reală asupra situa- 
ției, nu cum se prezintă ea în cabinet de lucru, dar 
cum se întățișează pe teren. Pe timpul luptelor sunt 
perioade de relativ răgaz pentru șet şi sunt și clipe 
de criză; în cele dintâiu dispoziţiunile ce au fost! 
luate anticipat se îndeplinesc dela sine și șeful doar 
urmărește atent desfășurarea lor; cele de criză sunt 
atunci când peste voința și puterile executanțţilor, 
începe alterarea scopului urmărit, sau depărtarea de 
dânsul; atunci șeful trebuie să intervină imediat şi 
cu mijloace dela dânsul. Dar răgazurile și crizele 
cer o continuă, eficace și sigură, supraveghere a 
frontului de luptă și o perfectă legătură cu dânsul.
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Grija aceasta, care este însemnată, revine auxilia- 
rilor comandamentului, cari în mod conștiincios își 
împart rolul și sectoarele: și îşi asigur comunicaţia 
cu șeful. Datoria Șefului de Stat Major este, să ga- 
Tanteze generalului acest serviciu în cele mai per- 
fecte condițiuni cu putinţă, uzând de elementele 
cele mai ales, cele mai încercate, aflate la înde- 
mâna sa, ori anume procurate de unități şi avân- 
du-se din timp reperate comunicațiile ce au a fo- 
losi pentru aceasta. 

Şi pe frontul occidental, armatele aliate și coman- 
danții lor își pierduseră calmul, iar naţiunile, mo- 
Talul; singur generalul. Joffre „rămâne impasibil în 
aparență în mijlocul. furtunei, iar iniluența recon- 
fortantă a calmului seu suveran, nu se face deloc 
simțită dincolo de anlurajul seu imediat“, 

Un plan bine conceput, bazat până la un oarecare 
punct pe realizare, bine ţi complect pus în execu- 
tare, executat în mod precis şi repede, cu o re- 
Zervă gata a interveni „căci cele două platane ale 
balanței devenite în echilibru, e deajuns o greutate 
suplimentară spre a o face să încline”, se înlătură 
mai uşor unele surprinderi sau surprize, decât le- 
găturile care pe câmpul de luptă -devin iluzorii, sau 
anevoioase, greu de reparat și mai ales greu de în- 
dreptat o execuţie, dacă s'a făcut vreo scăpare din 
vedere, s'au a intervenit un factor nou. Victoria — 
spune Foch — să câștigă cu rezidul, cu resturile. 
Arta supremă a generalului consistă a le între- 
buinţa la timp. Cu câi un plan de acțiune este mai 
bun, cu atât șeful este scutit de a face acele modi- 
ficări de măsuri în timpul excutării planului. De 
aceia rolul seu în facerea planului, de a aduna, de a
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le combina condiţiile pentru victorie, caută a reuni 
„cel mai mare număr posibil, ceiace reduce la mini- 
mum așa zisa partea ncrocului. De altfel nu este 
noroc „hazardul nu-i decât un nume — spune 
Rene Lalou — pentru a ascunde golul lumei, când 
voința lipsește. Prima, voința șetului îi de-ajuns". 

Şi aici e locul a spune, că nu să poate ști precis, 
când în dobândirea unei victorii a intrat vreodată 

„norocul, căci nu pot fi luate lipsurile și greșalele 
adversarului, drept noroc pentru învingător, sau 
“drept nenoroc acestea pentru învins. Caute dar șe- 
ful totdeauna a se opune .presupusului noroc al ad- 
versarului, parându-i bine mișcările, sau a nu-l aș- 
tepta acest noroc din parte-i, pentru el, luând la 
rându-i măsuri potrivite regulelor de luptă și si- 
tuaţiei. „Pentru un Șef, arta de răsboi constă în 
a face cu trupele sale cât mai mult rău cu putință 
inamicului și el a primi cât mai puține pagube“. 

Executarea planului cere înainte de toate Cunoș- 
tința oamenilor, a vieţei care intervine, „trebuie 
ştiut ce poţi cere jiecărui din colaboratori, jiind dat 
caracierul, temperamentul lor și cum să le ceri“. 
Aceasta nu înseamnă de loc o cedare din autori. 
tate, dar o prevedere pe care șeful 'e dator s'o aibă 
în interesul bunei reușite. Surprizele ce s'au do- 
vedit că se produc foarte adesea, mai ales în 'răs- 
boiul de astăzi, cer șefului în alcătuirea planului, 
economie de forțe, o întrebuințare judicioasă în 
acest scop a disponibilităților, ca să poată ataca 
totdeauna pe inamic la locul bine ales, sau acolo 
unde de-odată i se simte golul sau slăbiciunea, cu 
forţe superioare; a dispoza 'trupele chiar mai răz- 
lețite, atât cât are putinţa a le ținea însă în mână, 
aceasta o cere vulnerabilitatea de vederi și focuri;
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a-căuta. masa: principală a inamicului ce voeşti a 
abate și a distinge, pântru a. lovi, punctul critic. 
In scurt, repeziciune de concepție :şi de execuţie, 
pentrucă dela luarea contactului cu inamicul și până 
la lovirea lui, suntem la rândul. nostru sub obser- 
varea .lui și la pânda lui,:tinzând la a ajunge la 
iniţiativă; atunci, oriunde să găsește, comandantului 
aparține de-adreptul de a lua direcția luptei. Mai 
mult de cât orice informaţie, instinctul generalului 
acum este care-l va lumina, prin ochii spiritului, 
de-odată cu totalul judecăţei, printr'un fel de inspi- 
raţie, căci — spune Napoleon — -„generalul vede, 
"cunoașie,. judecă". Chiar în-felul războaelor de as- 
tăzi, încă este cu putință observarea cauzelor care 
aduceau lui: Napoleon victoriile. „EI alegea precis 
locul unde -irebuia lovit, repeziciunea loviturilor îi 
era grija, ofensivele sale erau bine combinate, le- 
gându-se una cu alta, precipitându-se în mare iu- 
jeală, așa ca să nu lase adversarul în nici o aștep- 
tare, nici o oprire, bătălia animându-se, desfășurân- 
du-se din ce în ce, până ce inamicul este constrâns, 
a cere iertare“. Principiul lui era: „a vedea clar,-a 
decide repede, a proceda 'încă şi mai repede, aces- 
lea sunt și astăzi trăsăturile dominante ale mane- 
vrei". | 

Calitățile ce trebuie șefului pentru aceasta, sunt 
- acele 'pe;.care..le'avea Napoleon: viziune concretă, 
precisă a locurilor, chiar când erau foarte întinse 
— ochiul câmpului — pe care are a' lupta, câălculul 

„la moment a distanțelor, a etapelor, a mișcărilor ce 
va face să' execute trupele sale, ghicirea generală a 
jocului. adversarului seu, după informaţiile ce pri- 
meşte de pretutindeni în fiecare moment, combina- 
rea repede, aproape imediată, a planului seu de
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operaţie; acest plan întocmit, atenţiunea cea mai 
strictă, cea mai minuțioasă asupra execuțiunei sale; 
totul fiind pus în lumină, nimic lăsat în umbră, nici 
o precauţiune neglijată, așa că desfășurarea planu- 
lui să se împlinească fără nici o împiedicare: un act de piesă de teatru şi fără posibilităţi de bisare. 

Proverbul. că graba strică treaba, îşi are și el 
aplicația în timp de război, de aceia se cere şefu-. 
lui,. calm, liniște, care se împrăștie tuturor de la: 
cartierul seu; toţi au ochii la şef și privesc în faţa. 
lui semnele .succesului sau a nereușiiei. Șetul să. 
nu fie nervos, nici impresionabil în împrejurări cri- 
fice. Ce exemplu frumos dă sub acest raport gene- 
ralisimul Joffre: el rămâne nepăsător în lupte în: 
mijlocul furtunei, însă influenţa întăritoare a calmu- 
lui său suveran, nu se făcea simțită dincolo de cei 
din jurul seu imediat. 

. Execuţiunea acțiunilor nu este ceva ușor, cu atât 
mai mult mai ales când ordinul șefului nu este ]ă- 
murit, sau dă Joc la interpretări. Mareșalul Foch cu. 
privire la ordin, are reflexii cari sunt axiome şi 
transformate în calități impuse șefului. „Ordinul — 
spune el — este ca și un semn de execuție, căci 
acel care-l primește este obligat a lua de îndată 
măsuri pentru îndeplinirea lui. Niciodată în viaţa 
mea, n'am dat un ordin ce nu mi s'a părut clar şi 
precis. Nu voi da niciodată inferiorilor mei un or- 
din, pe care nu-l înțeleg eu", Iată de ce regulamen-. 
tele prescriu felul ordonărei de către șef; un ordin. 
precis, limpede, nesuferind nici o -discuţie, îi e in- 
dispensabil, obligi cu. asta omul .asupra căruia vrei 
să te convingi despre acceptarea. executărei, a cân- „tări consecinţele unui refuz, a-și măsura răspunde- 
rea; și iată de ce tot regulamentele prescriu ca, să
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fii gata de plecat în executarea unui ordin, trupă 
sau ofiţer, imediat ce ţi-a parvenit. Valorează felul 
de a fi executat, un ordin, oricât de valoros este 
acel câre l-a dat. Toate dispoziţiile cât de fericite, 
nu valorează decât prin energia, caracterul celui în- 
sărcinat a-l executa. Fortul belgian Fleron, apărat 
de 250 de oameni între 8—14 August 1914, a primit 
în total mai mult de 5000 de obuze (unele de 305 
și chiar de 420), totuși moralul oamenilor a fost 
ținut continu intact; atât li s'a spus oamenilor: „Co- 
mandantul vostru contează pe voi. Toţi cei cari 
sunt cu el, lrei pași înainte”. Intr'un singur bloc, - 
ca transfiguraţi de o voinţă brutală, cei 250 de apă- 
rători au eșit înainte agitând brațele, strigând cu 
entuziasm: trăiască Fleron, trăiască Regele, trăiască 
Belgia”. 

lată legătură sufletească între subordonați și un 
șef, care la propunerile repetate .ale inamicului de 
a'capitula sub ameninţarea că va fi „bombardat for- 
tul cu obuze de 420, a răspuns parlamentarilor : 

„Domnilor, sunt soldat, spuneţi generalului Dvs., că 

nu, nu capilulez“' ]1). Şi fortul Fleron era numai o 
ruină | | 

Insă este absolut necesar ca, prescripţiile ordi- 
nului să se potrivească, să răspundă, situaţiei, să 
se poată coprinde în situaţie. De aceia la darea lui, 

şeful să fie minunat 'de calm, stăpân, sigur de el, 

cu sânge rece, netulburat, încredințat că executat 

întocmai, va produce rezultatul voit. Șeful se con- 

sideră pregătit a da ordinul, când la primirea ști- 

rilor. de pe front, a cetit cu îngrijire, a examinat 

- 1) General J. Mozin (La defence du Fort de Fleron, en 

Aoit 1914).
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chestiunea, a pătruns, s'a pus în cazul 'că în împre- jurările ce au motivat ordinul ce a dat, el l-ar şi 
executa. „La ce servește să dai ordine, dacă pen- tru orice fel de rezoane maieriale și morale, ele 
nu pot fi' executate“, 
„Şeful să prescrie o sarcină concretă de executat, decât driective generale; aceasta cere calitatea de 
ordine, de metodă, de exactitudine concretă, de asu- 
„mare de răspundere. Cu așa multiple calități avem 
cel mai elocvent exemplu în generalul Gallieni, po- sesor al unui spirit lucid, o voinţă fermă gata a da 
formă organică ideilor, stimulator și rodnic în re- 
zultate.. Nimic nu-i mai dorit de către cei ce au a 
executa dispoziţiile unui așa șef, decât a-l înțelege 

"ce Vrea, ce scop urmărește, atunci ei stau gata a 
pune în mişcare toate elementele de execuţie cele 
mai potrivite, preintâmpinând ordinul, așteptându-l. Gallieni fiind în cunoștință de ce are a hotări ge- 
neralismul Joffre și fiind în vederile lui contorm 
situaţiei, fără a mai aștepta ordinile, €l şi trimite 
unităţilor de sub ordinile sale, instrucțiunile sale de- 
finitive, în vederea atacului hotărît contra germani- 
lor, în bătălia dela Marna. Așa fac toţi acei cărora 
„Nu.le lipseşte această părticică de dragoste pentru 
împlinirea datoriei, fără de care nu se poate înde- 
plini nici o operă mare omenească",: 
Totdeauna „spiritul să fie în acest sens cultivat 

ca cea dintâi valoare“, 
Nu încape nici o îndoială, că sunt şefi cari se 

impun numai decât și încrederea ce: emană dela șe- 
iul suprem, se repercutează instantaneu printre co- 
mandanţi, până în rândul luptătorilor. Puterea șe- 
fului este întemeiată pe încrederea celor 'de sub or- . dinile. lui. Aceștia sunt șefi cari au știut, din timp,
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să se supună 'ei însăși îndatoririlor, la care supun 
pe alţii, prin calitatea lor de șefi. - 

Odată stăpân pe hotărirea luată, ezitarea în toiul 
executărei influențează pe 'executanţi; e prea târ- 
ziu a încerca o -schimbare de.fond a operațiunei „O 
proectată pe baze certe și deja îndrumată. Aceasta 
înseamnă prudenţă, judecată prin deducție de re- f 
zultate în împlinirea unei misiuni și atunci, va face: Î 
pe şef a observa strict prescripţiile tactice prevă- - Pa 
zute de regulamente „aceasta .îl împiedică de a SG 
greși și îl scuteşte de judecata subalternilor sei, 
care şi-au constituit încrederea în capacilatea sa“.: Și 
exemplele acestea ce se dau de calităţi de şefi, sunt 
cunoscute ca și multe altele necunoscute de aiurea 
și dela noi, din răsboaiele trecute și din marele răs- 
boi din urmă, care a pus în acţiune mai toate ar- 
matele lumei, pot servi să definească șeful ideal, 
cu aureola însușirilor ce trebue să-l împodobească. 

- Şeful să conteze în operaţiunea ce întreprinde, în 
general, numai pe aceea ce are la dispoziţie şi să 
nu se lase înșelat de posibilităţi de intervenire a 
altor factori și ajutoare, din altă parte. Curata și 
adevărata camaraderie în lupte, înlătură manifesta- 
rea egoismului “personal, în totala activitate de răz- 
boi. Economisirea forţelor, pentru a le întrebuința 
judicios ca să poţi ataca totdeauna pe inamic cu 
forţe superioare şi în locul ales, „arta militară pen- 
tru un general șel, spune Stendhal — este de a 
face să se găsească 2 contra 1 pe câmpul de bă-: 
tălie“; a ţinea în mână trupele chiar. când .sunt îm- 
prăștiate, după cum un vizitiu ține hăţurile în așa 
fel ca să le reunească la orice moment; a căuta 
masa principală a inamicului ce vrea să abată, a 
deosebi, pentru a lovi, punctul critic unde înfrânge- 

    12 
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rea se transformă în fugă, repeziciune de concepție 
și de execuţie. Acestea au fost elementele esențiale 
a geniului lui Napoleon. 

Șeful trebuie-să fie preocupat de totalul unei ope-. 
rațiuni în toate părţile ei. „Moltke a fost un maes-. 
tru în a prepara și concentra, mai mult decât în 
executarea bătăliei“; Napoleon avea grijă egală de 
ambele aceste părţi. „Când un şei a pregălit lot 
pentru o acţiune, nu are drept a se îmbolnăvi când 
e să se execule acea acțiune“. 

O calitate de seamă este aceea de a fi calm, când 
prevăzând totul şi executând fără reproș regulele 
cerute de principiile de luptă, nu obţii succesul aş- 
leptat; căci atunci perzându-și calmul, îngreuie și 
mai mult consecinţele nesuccesului. Când lucrurile 

“încep a merge bine, nu trebue de cât a continua 
lot așa cu tărie, a urmări cu tenacitate sforțările 
ce faci și vezi cu surprindere că ele merg din ce în 
ce mai bine, ca un. motor a cărui viteză creșie pe 
măsură ce cursa se prelungește. 

Dacă șeful nu se mai poate găsi ca altădată în 
capul trupelor sale, trebuie însă să se afle în orice 
moment la îndemâna lor; oricare ar fi locul acesta, 
trebuie să fie așa ca să poată anima oamenii, Șe- 
ful cu ascendent asupra oamenilor, are mari avan- 
taje în tenacitatea rezistenţei și curajului lor. Im- . 
prudența a pierdut în războiul nostru, doi șefi de 
elită, unul la Jiu și altul la Olt. Jertfa lor, n'a adus 
nici un folos luptelor, care au fost astfel lipsite de 
conducerea lor ulterior. „Este drept că are mare 
valoare să ai entuziasm dacă se vrea a se expune 
viaţa; trebuie entuziasm pentru un căpitan care-i 

„- văzut de oamenii unităţei sale, în cap, la un atac; 

*
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dar pentru un general șei, războiul, spune cu drept 
cuvânt Stendhal, este un joc cu riscuri“. 

Pentru puţinul ce un general are slăbiciune a 
gândi la pericolul la care-i expusă viaţa sa, el nu 
mai, are decât o jumătate -de atenţie pentru riscul 
acţiunei sale. Ar trebui o atenție profundă, căci e 
vorba de a inventa odată cu mari mișcări şi pre- 
vederile inconvenientelor celor mai mici în apa- 
renţă, dar care pot opri tot. Trebue la generalul şei 
o extremă atenţie la partea de eșec (risc) și atunci 
nu-i este permis a fi natural, trebue să fie comedian 
acolo, ca aiurea, căci gradul de grosolănie a come- 
diei, este calculat pe geniul cel peniru care este ju- 
cală“ 1). - 

O acţiune deplasează adesea punctul unde se va 
pronunța decizia, acolo urmează să-și aibă locul, 
șeful; căci, posturile de comandă sunt fixate geo- 
metric din.cabinet, însă conducerea este în funcţie” 
de acţiune și acţiunea în funcţie de inamic; iar 
convulsiunea -frontului, este determinată și de 
scopul ce urmărește inamicul în timpul luptei, sau 
a schimbărilor ce el produce pe acest front. Şeful 
are lângă el subordonați încercaţi, care prepar pro- 
bleme pe care judecata sa n'are decât a le rezolva, 
pentru că rolul unui șef nu-i de a înlocui pe fiecare 
din ajutoarele sale „el este un tehnician de idei ge- 
nerale”. Intrebat Gallieni, de către șeful seu de Stat- 
Major, dacă voeşte a-i expune cum a dispus execu- 
tarea unei măsuri luate din ordinul generalului Gal- 
lieni, acesta răspunse: „nu vreau să cunose nici un 
amănunt; vreau să-mi păstrez creerul liber pentru 
a concepe şi conduce; scopul mă priveşte, mijloa- 

  

1) Stendhal.
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cele îi treaba D-tale. Când.e vorba de serviciu, nu 
fac niciodată. sentiment", Și astfel este descris a- 
cest șef: „Gallieni dădu ordine, apoi părăsi liniştit, 
indiferent; el îşi impunea această regulă nestrămu- 
tală, chiar în campanie, de a-şi acorda'în liecare 
seară o oră, căreia îi zicea baia creerului seu. E.ne- 
voe — spunea el — de a-ți menţine meningenile 
în bună stare”. E SE 

Cartierul general să constituiască un centru, unde 
să se găsească :un număr mare de voințe integre, 
de muncă înverșunată și de înalte capacităţi mili- 
tare. Şelul de 'stat-major priceput în toate dome- 
niile serviciului de Stat-major, să exercite funcţiu- 
nile sale pline de responsabilitate, cu o voinţă de 
fier și de nervi, cari n'au dat niciodată greș; să fie 

” credincios datoriei sale, loial și nu prea vorbăreţ. 
""„Calmul, liniştea, pe care le-am găsit la cartierul 
generalismului Jolire-— spune Foch: — și în an- 
lurajul seu, mi-au fosi o mare mângâiere". La fel 
spune și generalul Lyautey, de ce a constatat și el 
la cartierul englez de la Singapur și la mediul de-a- 
colo. 

Desigur, răsboaelor de astăzi li s'au adăogat ele- 
mente noi, care s'ar părea că puteau fi greutăţi și 
pentru un Napoleon; cu toate acestea, armate câ 
cea germană, au putut fi învinse de șefi elevi ai 
școalei napoleoniene, următori principiilor lui; Na- 
poleon s'a format el însuși din împrejurări și cu 
însușirile sale ar fi fost stăpân și acestor noi îm- 
prejurări, aduse de elementele. noi -ale războiului, 
De aceia să și cere pentru. succes, șefului, spirit, 
limpeziciune de spirit, stăpânire de sine, siguranța 
judecăţei, devotament absolut și de. tot momentul 
“cauzei ce servește. Stendhal, qă exemplu pe gene-“
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ralul Davoust „renumil prin sângele rece, prudență 
și îndărătnicie“. Generalul Cramon dă şi el exem- 
ple de generali, din război: Mackensen, nu numai 
că era bun soldat, dar manierele sale erau ama- 
bile, de și hotărite și cu influenţă inteligentă asupra 
caracierului semenilor sei. Conrad, aparținea ace- 
lor naturi, cari sunt mai mult destinate a concepe, 
decât pentru a executa. Hindenburg, prea serios şi 
ioarte impunălor. Falkenhayn, prea agitat şi prea 
violent, să perdea peste măsură în amănunte, an- 
gaja răspunderea prea energic în chestiuni secun: 
dare; -făcea lucruri cari nu erau..în. căderea lui, ci 
a subalternilor”. Cea mai mare putere de voinţă, 
nu poate suporta o sarcină exagerată. „Ludendorf, 
era prea tranșani și de nesuferit. Moltke (nepotul 
marelui Moltke) nu avea nervi solizi, nici concepții 
geniale, nici voință mai tare”. 

Patriotismul și marea răspundere a lui Joffre, 
nu se oprește numai la încercare, după Charleroi; 
acea ce căuta el, era salvarea întregei situaţiuni ce 
era de toţi privită ca și compromisă. Aci apare su- 
perioritatea sa; el nu zice ca alţii, fatalitate; când 
“vede că nu poate determina pe mareșalul englez 
French, prin interveniri de persoane și guvern, ca 
să participe la bătălia de salvare dela Marna, Jof- 
îre se duce în persoană să convingă pe Mareșal: 
„Cu calmul seu minunat aruncase zarurile cu mână 
sigură și aștepta rezultatul cu seninătate“. Și spu- 
ne generalul Herbillon, martor, despre întâlnirea 
cu mareșalul englez: „îl voi vedea totdeauna în 
ochi, în acest moment de frumos eroism, simplu, 
adevărat șef, adevărat stăpân pe destinele Franţei”. 
„Când a vorbit lui French, spune mai departe ge- 
neralul englez Spears — vocea lui calmă, egală, de-
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venea elocventă; cu un sentiment puternic ce ne Pălrundea până la inimă, cerea cooperarea armatei engleze, cu o pulere pasionată, inspirată de ideia și adevărul ce influența pe acest om. Mareșalul French ascultându-l, îi curgea lacrămile“, „Jofire să impusese mareșalului prin valoarea sa indivi- duală ce se realizase în dificultate”. 
Foarte cu drept cuvânt se poate spune despre dânsul și a-l da de exemplu ca şef de răsboi: „om. dotat de calitățile de inteligență, de iniția- livă, de voință, care are îndrăsneală de a de- cide, de a risca, de a lua răspunderea... este e) binefacere a lui Dumnezeu”, Și ce-i trebuia lui Jof- fre ca să-l determine la hotărîrea ce luase, când lumea franceză intrase la grijă din pricina asta ? „„Aruncălura sa de ochi, sângele lui Tece, vigoarea sa care erau incomparabile, comandant care știa impune voința sa“. „Prin acțiunea sa de război, şe- ful devine din ce în ce mai mare, la infinit“, „„Pen- trucă talentul generalului sporește prin experiența ce ace”, spune Stendhal. In adevăr, la acțiune pro- Priu-zis și în care șeful are un rol determinat și capital, autorii au scrutaț pe acei mari șefi, au constatat calităţi esenţiale, transformând astfel constatările lor în învățământ, care urmat, procură succesul. 

Un șef de război așa înțeles cum s'a arătat până aci, stăpânindu-și nervii, așa după :cum e dator a-i potoli, prin atitudinea sa totdeauna calmă, pe cei ai subalternilor sei, nu-și: poate pierde capul atunci când împrejurări critice se ivesc; trebuie chiar să inventezi lucruri rezonabile în două minute și ade- sea în mijlocul strigătelor și emoțiilor. „Mareșalul Ney devenea în asemenea împrejurări un vulcan
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de idei rezonabile şi ferme“; regulamentele mili- 
tare încă au pretutindeni anume prescripțiuni pen- 

„tru tot felul de cazuri, cât timp șeful are trupele 
în mână. și o unitate totdeauna gata a face faţă 
neprevăzutului și condusă de un comandant cu in- 
țiativă, destoinic şi hotărit. Războiul cel mare și pe 
alte fronturi, precum și la noi, a prezentat exem- 
plare de șefi, cari şi-au pierdut, iar cei cu lipsă de 
caracter au simulat pierderea minţei, dând cel mai 
urât exemplu de dispreţ către propriu lor prestigiu, 
în faţa subalternilor lor. 

Și acum: este oare mult ce se cere unui șef de 
război ? Da, este prea mult, dată fiind natura ome- 
nească și împrejurările făcute grele în care este 
pus el,.prestigiul seu pe deo-parte; pe de alta, răs- 
punderile ce are către ţară şi neam, De aceia să și 
zice că șefi, adevăraţi șefi, sunt rari ca și cometele. 

Cine poate arăta că aiurea, în afară de armată, 
să mai cere și să mai întrunește în vre-o activitate 
omenească, în vreo-altă instituţie, la un șef, aceste 
calități pe care Istoria Lumei le-a constatat la șefi 
militari celebri, la diferite epoci și ţări, cum sa 
arătat. 

Și totuși, au fost șefi cari au îndeplinit aceste 
cerinți şi Istoria i-a așezat printre marii Căpitani, 
faptele lor și învățămintele trase din aceste fapte 
de război, constituesc pretutindeni evanghelia din 
care militarii trag necontenit credința în îndeplini- 
xea datoriei lor către patrie, în acord cu știința ce 
primesc îndelungat și în acord și cu virtuțile nea- 
mului. Această credinţă ne va ajuta și prin ea ne 
vom mântui, căci este la temelie iubirea de patrie 
ce ne dă convingerea că, pentru apărarea ei cât mai 

* bine, suntem gata oricând a ne da viața, .însă în
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mod inteligent, cu folos și demn, sacrificiu con- 
ştient, gândindu-ne că așa au fost. şi sunt adevă- 
raţii şefi și repetând din adâncul sufletului nostru, 
cuvintele lui Alfred de Vigny, prin- care el judecă 
şi definește aptitudinile 'de șef ale Amiralului en-. 
glez Collingvood: 

„La această școală severă în serviciul patriei și 
datoriei, am văzut care-i adevărata măreție, pe . 
care de acum înainte noi. trebue s-o căutăm în arme; 
şi dacă-i astfel cuprinsă, ea indică profesiunea noa- 
siră deasupra tuturor celorlalte și poate lăsa demnă 
de admiraţie memoria, cel puţin a câtorva din noi, 
ori care ar fi viitorul războiului și al armatelor”. 

București, Mai 1940. 
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