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CASĂSEŞIE o. 

“Până în ajunul intrării noastre în Răsboiul dintre 
Popoare am publicat, sub titlul „Din. Invățămintele 
'Răsboiului de astăzi (3 volume)“, o serie de studii 
militare culese din acel răsboiu, pe cari le am în» 
soțit de sfaturi privitoare la organizarea armatei 
țării şi la pregătirea ei de răsboiu. Lor le-am dat 
pasul înaintea unei monografii asupra Campaniei 
noastre balcanice din 1913, a cării apariţiune., anu Da 
mite considerațiuni mau făcut să o amân. 

De atunci um continua? a cercet evenimentele 
ce s'au desfăşurat pe multiplele teatre de operaţiuni, 
la cari a luat o parte atât de însemnată şi armata . 
noastră, 

Observațiunile şi concluziunile la cari am ajuns, 
notate zilnic, nu erau menite nici ele publicilăţii 
decât mai târziu, după ce pacea temeinică 3ar fi 
aşezat în Europa şi mai cu seamă la răsăritul ei. 
Hotărirea mea erâ să „tac, să privesc, să ascult şi 'să, 
iu note. Din această hotărâre însă m-a SCOS 0 căr- 
ticică nu de mult apărută: „Răsboiul pentru. intez 
gritatea României. Pregătirea militară“, de care nu 

am luat cunoştinţă decât zilele trecute.
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Autorui ei, încercând să dovedească desăvârşita Pregătire a armatei noastre când a intrat în răsboiu, critică cu multă asprime pregătirea ce) i se dăduse peitiri Campania Balcanică din 1913. Răspunderea acestei pregătiri revenind Miniştri. lor de Răsboiu din guvernele Carp si Maiorescu, md văd astăzi silit să părăsesc rezerva ce-mi im pu= sesem, şi să reincep publicarea ,„Studielor și Criticelor  nteie inilitare“, pentru a scoate la lumină adevărul Gsupra evenirnenteloy militare, ori unde-l voiu găsi GScuns şi a face, Chiar, din greşaiele săvârşite să tragi bune învătăminte pentru viitor cei cari lucrează astăzi la asezarea României Mari. Încep, dar, cu „Contribuţiuni ia e 
Studiul Campa- miei Române din 1913: și apoi tr ec mai departe.



INTRODUCERE 

Când guvernul de colaborare, de sub prezidenţia d-lui 

“Titu Maiorescu, a fost chemat de Rege ca să conducă afa- * 

“cerile “Ţării, 14 (97) Octobre 1912, războiul balcanice înce- 

puse. La 25 ($) Septembre, Muntenegrul declarase răz- 

boiu Turciei; la 4 (17) şi 5 (18) Octobre, celelalte state. i 

balcanice, Bulgaria, Serbia şi Grecia, intrase în războiu 

Si în întreaga Peninsulă Balcanică focul se aprinsese. Pe 

ambele_ teatre :de operaţiuni baleanice, la răsărit ca şi la - 

„apus, soarta armelor fusese prielnică, aliaţilor şi semi-luna - 

îşi căuta, scăparea spre Bosfor, mai rapede decât se aş- 

tteptau cei ce nu mai credeau în regenerarea forţelor vi- 

tale ale Islamului. In Tracia, armata bulgară câștigase în- 

semnata victorie dela Kirk-Kilisse la 9 (22)  Oetobre, 

investise Adrianopole la 14 (27) şi dăduse o mare lovitură 

armatelor turceşti la Lule-Burgas în ziua de 17 (30). In 

Macedonia, armata sârbă bătuse armata turcească la Ku- 

manowo la îl (24) Octobre. 

| Sfârşitul războiului părea de pe atunci favorabil ţă- 

rilor aliate, şi România, se găsea izolată la o răscruce de 

" Avumuri şi nu prea ştiea în cotro să cotească, pentru a nu 

eși din drumul cel bun. 

Eram, în ziua de 14 Octobre, la cartierul. meu din. 

Craiova, ocupat cu trebele Corpului de Armată pe-care îl
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eomandam, când am primit următoarea telegramă -dela. 
prezidentul Consiliului de Miniştri: 

„Rog binevoiţi a veni îndată la Bucureşti. Rog tot- 
deodată să mă scuzaţi dacă în interesul ţării şi al armatei,. 
îmi permit a dispune de domnia-voastră chiar înaintea. 

“sosirii, presupunând că urgenţa împrejurărilor o re-- 
clama. Rog răspundeţi telegrafic când sosiți Bucureşti“, 
Eram ministru de Războiu fără să fi solicitat, fără să fiu întrebat. | E | In ziua de 15 am depus jurământul şi am luat condu- cerea afacerilor armatei. După ce mi-am daţ bine sama de sarcina ce mi-se încredințase şi de greutăţile ei, am adresat colaboratorilor mei din Minister următorul ordin. de zi, care mi-a fost călăuza nedespărţită. câţ timp am stat. în capul acestei administraţiuni,- - 

„Stăruinţa mea va fi ca să dau ţării o armată, a cării putere să-i poată garanta neatârnarea, întregirâa şi vii- „torul, fără a-i compromite viaţa economică, - 
„Consider efectivul de pace, la care a ajuns astăzi ar- mata noastră, ca un hotar peste care nu se va putea trece încă mulţi ani, fără a striea cumpăna dintre forţele de. . fenisive şi forţele productive ale ţării, . „Acest efectiv este atât de mare în-cât putem înte-. meia pe el o puternică armată de războiu, în stare de a. face faţă celor mai grele împrejurări. . - 
„Legile cari îi asigură traiul şi propăşirea sunt destul de bune, şi trebue să le meâţinem căci schimbarea lor prea. deasă face să slăbească şi respectul ce li se datoreşte şi: întreaga şi buna lor aplicare. Dar, o lege, cât de bună ar. fi, trebue ţinută la Zi, adică trebue acordată cu rezul-. tatele date de aplicarea ei îndelungată Şi cu trebuinţele- impuse de evoluţiunea stăruitoare a instituţiunii « , ! căreia. ca se aplică. Aşa, de pidă, legea recruţării armatei, legea. - 
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înaintării în armată, legea pensiunilor militarilor, legea 
„zeangajărilor gradelor inferioare, au trebuinţa de a îi re- 

vizaite pentru a le face să satisfacă mai bine nevoile di- 
“verse ale armatei. 

„Dacă armatele de astăzi îşi sprijin puterea pe nu- 

măr, în schimb ele trebue să fie însufleţite de puterea mo: 
rală şi conduse de puterea. intelectuală. , - 

Puterea numerică a armatei noastre i-o vor spori în 

timp de războiu, făcând-o să se folosească de toate braţele 
valide, cărora ţin să le dau din timp de pace o solidă orga- 
nizare și un armament bun şi complect. 

„Puterea morală izvorăşte din. educaţiunea morală. şi 
fizică a naţiunei. Pentru a avea o bună armată trebue să 
0 scoatem dintr'un popor. moral şi disciplinat, şi mai tre- 
bue ca tinerele generaţiuni, cari vin sub drapel, să gă- 
sească în regiment continuarea şeoalei datoriei cetăţe- . 
neşti şi patriotice. Şcoala trebue să amintească necontenit 
tânărului soldat că într'o zi va fi soldat, iar regimentul | 
trebue să împlânte în inima tânărului cetăţean toate da: | 
toriile soldatului-patriot. 

„Stăruința mea va îi ca regimentul să devină marea 

scoală a datoriei şi a conştiinţei naţionale, iar instructorul 
militar colaboratorul credincios al învățătorului. 

„Puterea intelectuală voese s'o asigurăm prin desvol- 
tarea şi buna aşezare a învăţământului militar atât în 
şcoalele pregătioare şi speciale de ofiţeri şi sub-ofiţeri cât 
si în regimente, dându-le toate mijloacele materiale, de 
lipsa cărora au cam suferit până, astăzi. Şi de aceea, voiu 
căuta să sporesc cadrul. personalului. şcoalelor- militare de 
diferite grade şi să complectez cadrul ofiţerilor şi reanga- 

jaților din corpurile de trupă. 
»Și făcând toate aceste, nădăjduese să putem ajunge a 

da armatei o bună organizare, care s'o îngădue a mobi-- 
z > 
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„iza, când nevoia va cere, toate puterile intelectuale şi ma- 

teriale ale ţării, pentru a-i asigura biruinţa finală“. (0% 

Noeinbre 1913). 

Acesta a fost programul "meu de lucru. Cât puterile: 

nau ajutat, am căutat să-l îndeplinese âtât cât timpul și 

grelele împrejurări prin cari a trecut ţara mi-au îngăduit. 

Ceea ce am făcut a intrat în cadrul foarte strimt al tim- 

pului de care am dispus; ceea ce a eşit din cadrul timpu- - 
lui pam putut face şi am lăsat-o în sama celui care. 
ma, înlocuit în conducerea armatei. 

Toată stăruința, mea a fost ca să complectez pregăti-- 
“rea armatei, începută de înaintaşii mei, pentru a putea. 
lua, parte la evenimentele în cari, cu voie sau silită, putea. 
îi împinsă, şi a face să se respecteze interesele ţării şi ale : 
conaţionalilor noştri. 

În adevăr, evenimentele ne-au silit să mobilizăm ar- 
mata, şi s'o ducem peste graniţe pentru a face ca, „glasul 
României să fie ascultat“, şi armata şi-a făcut datoria, şi a. 
binemeritat dela Patrie. 

+ 

- 3 
* * 

In lunga mea carieră militară am avut obiceiul dea 
lua note, zilnic, de tot ce se le sua n În ga cu activitatea mea, sau ? * 
cu afacerile şi interesele armatei.şi ale ţării. Ceeace făcu- 
sem înainte am continuat şi ca ministru de războiu.-:Si 
bine mi-a prins, fiindcă de multe ori am avut tr 
ajutorul carnetelor mele de note. 

Ziarul „Viitorul“ din: 11 Octobre — pe atunci mă: aflam în cadrul activ a] armatei — apărând activita- Lea ministerului de răboiu, dela 1914 până în acea. îi, a fă- cut, între altele, şi următoarea afirmaţiune: 

ebuinţă de 
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„Din cele ce preced reese amcrit ce mari sforţări” 

sau făcut şi am vrea -să fie comparate cu cea făcută în 

ajunul războiului balcanic de guvernul conservator“. 

Ne putând sta de vorbă cu ziarele politice, mi-am per- 

mis-a trimite o scrisoare d-lui prim- -ministru şi ministru 

«de răfhboiu, pentru a-i arăta situaţiunea penibilă în eare 

“punea ofieiosul guvernului pe un general, fost “ministru de 

războiu, care nu se putea servi de presă pentru a-şi apăra 

activitatea; şi am încheiat acea scrisoare cu următoarele 

zânduri: - 

„Cred, domnule prim-ministru, ca veamintindu-ve a- 

este fapte, îmi este îngăduit să revendie pentru foştii M1- 

„Biștri de războiu din guvernul trecut partea ce Ji se cu- 

xine la dezvoltarea — eu nu zic organizarea — dată arma- 

tei noastre în 1914. Cât pentru a doa afirmaţiune a »Vii- 

iorului“, o semnalez, dar nu o discut, fiindcă nu acum € 

timpul să arătăm ce s'a făcut în 1912 şi 1913 pentru pre- 

gătirea armatei, ca apoi să comparăm cu ceea ce sa făcut 

„le atunei încoace. Fiecare guvern şi-a făcut datoria aşa 

cum conştiinţa datoriei şi a văspunderii i-a dictat. Desigur 

ză dela 1914 încoace armata noastră a mers pe drumul 

progresului. Pe loe nu putea sta, forţa de inerție fiind de 

mult învinsă. Şi astăzi ea trebue neapărat să fie şi mai 

numeroasă şi mai bine echipată şi mai bine pregătită de 

războiu. decât am lăsat-o eu acum doi ani; dar numai 

când totul se va linişti, miniştrii cari au colaborat la pre- 

gătirea armatei în anii 1911 — 1913, vor putea arăta tot ce- 

au făcut pentru ea, şi numai atunci lume dreaptă şi ne- 

părtinitoare îi va judeca și va da fiecăruia ce este al lui“. 

Acuma a venit timpul ca să arăt ce s'a putut face . 

pentru armata noastră în anii 1912 — 1913 şi ce a făcut ea 

în conflictul balcanic. Şi, pentru a se înţelege, mai lesne 

darea de samă, ce urmează, asupra pregătirii armatei
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noastre: şi participării ei la campania balcanică din 1913, 

voiu începe prin a extrage din „Carnetele mele de -Note“ 

toate -amintirile cari o interesează dela 15 Octombrie 1912 

până la 14 Iulie 1914, când focul sa aprins din nou în Pe 
ninsula Balcanică, 

  



DIN CARNETUL MEU DENOTE i": 

"1912 | 

15 Octobre. — Primul consiliu de miniștri al noului 

zuvern, ţinut la palatul regal din Bucureşti, sub preziden- 

ţia, Regelui. S'a discutat situaţiunea politică externă şi a- 

fitudinea ce trebue să păstreze ţara noastră în „Confiietul 

Balcanic“. Membrii. guvernului par.a nu avea. aceleaşi ve- 

„deri. 

18 Octobre. — M. S$. Regele ordona să se întărească - 

vaza fruntariei meridionale a -Dobrogiei cu trupe de grăni- 

«eri şi cu jandarmi vurali. El doreşte să se mărească sto- 

cul muniţiunilor infanteriei şi artileriei, să se compiecteze 

echipamentul, în special încălţămintea şi harnașamentut 

armatei, cari ne lipsesc mult, precum şi hrana de războiv, 

:care aproape nu exista. 

Am luat dispoziţiuni ca să ridie dotaţiunea armatei, 

deocamdată, până la 650.000 parechi de bocanci, cisme şi 

si opinci, şi să oprese eşirea din ţară a pielei, căci infor- 

. maţiunile controlate, ce am, mă asigura că guvernul bul- 

gara contractat o furnitură de 200.000 parechi de cisme, 

pentru confecţionarea cărora furnizorii căuta materiale 

În ţara noastră. 
| 

„23 Oetobre. — Constaptiziopole siinăd ameninţat de
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răscoala bandelor de fanatici şi de masacrul populaţiunie - 
„creştine, puterile mari au hotărât să trimită în apele Bos- 

forului. vase de războiu. Am cerut încuviințarea Regelui să 

trimit erucişatorul „Hlisabeta“ cu o trupă de debareare de 

150 marinari, pentru protecţiunea supușilor români. M. S.. 

“a încaviinţai, şi erucişatorul nostru va pleca zilele acestea. 

Am trimis în Dobrogia doă batalioane de Pionieri. 

cari, împreună cu batalionul de căi ferate, să lucreze la li- 

nia ferată Medgidia — Copadin. | | 

7 Noembre. — 'Toate servicile dela minister lucrează 
"ca să stabilească nevoile armatei şi să facă propuneri pen- 

tru sațisfacerea lor. Armaţa e lipsită aproape de tot ce-i 

trebue pentru a se putea mobiliza, | 

Fostul ministru de războiu, d. Nicolae Filipescu, con- 
statase această lipsă şi o arătase într'un memoriu, înche-- 

iat la 1 Octobre I9I1: „Armata sufere de doă lipsuri: 

insuficienţa înaltului comandament (inclusiv statul-ma- 

jor) şi golurile materiale în așa proporţiuni, în cât orice zi: 
trece îngreunează răspunderea celor ce au datoria să le- 
cuiască răul... Lipsurile materiale, de “cari sufere armată, 
sunt tot atât de îngrijitoare. Cu toate sacrificiele făcute, 
trebue să măriurisim că nu suntem pregătiţi... Este urgent. 
dar să reconstituim stocul nostru de războiu“ | 

D. Nicolae Filipescu a făcut tot cea putut ca să micşu- 
xeze răul. Dar într'un singur an nu se poate îndrepta tot 
ce nu s'a făcut în zece ani. Lipsele armatei sunt şi azi 
foarte mari. Ca să le suprimăm ne trebuese: bani, muncă. 
pricepută, administrațiune cinstită și timp. Timpul mi-e: 
teama că-mi va lipsi. 

28 Noembre. — Efectivele regimentelor de infanterie: 
sunt foarte mici, din cauza micimei contingentelor anuale. 
Se impune neapărat schimbarea legei recr : utării, şi în spo-. cial reducerea cazurilor de dispensă, 

—



13. 

  

2 Decembre. — Cadrul ofiţerilor sanitari “de rezervă 

fiind mult mai mare decât cel activ; am dispus ca în fie- 

care garnizoană să se ţină conferinţe medico-militare medi- 

cilor şi farmaciştilor de rezervă de către. medicii militari 

din garnizoană în unire cu ofițerii de Stat-Major. 

Aceeaşi măsură am luat şi pentru ofiţerii de rezervă, 

din diferitele arme. Ei vor fi chemaţi în serii, în fiecare 

garnizoană, pentru a lua parte la exerciţii, pe hartă şi prac- 

tice, şi a li se comenta regulamentele tactice şi speciale ale 

armei din care fac parte. 

Ţin ca această, dispoziţiune să fie introdusă în lege. 

19 Decembre, — 'Pabela ofiţerilor admişi în corpul de 

Stat-Major lasă mult de dorit. Trebue revăzută și îndrep- 

tată. Aceasta e părerea Inspectorului general al armatei, 

şi a fostului ministru de răzhoiu, care apreciază astfel ac- 

tivitatea statului-major: „Statul-Major, de altă parte, 2- 

bătut dela menirea sa, face tot ce nu trebue şi nimic din 

ce e dator să facă“, 

21 Decembre. — . Simpatia şi bunăvoința Austro-Un- 

gariei pentru Bulgaria se manifestează din ce în ce mai 

mult. | . ” | 

23 Decembre. — Sunt informat că Bulgaria are. as- 

tăzi: 324 tunuri de câmp, 62 tunuri de munte şi 36 obu- 

ziere, toate cu tragere rapede. Noi avem tunuri cu tra- 

gere rapede, vom avea în curând şi obuziere, dar nu vom 

avea tunuri de munte, şi lipsa lor ne va, fi dăunătoare. 

1913 

1 Ianuar, — Regele crede că interesele ării se vor. 

satisface fără zguduire. 

7 Ianuarie, — Azi generalul Chefket-Torgut Paşa, fost 

ataşat militar al Turciei, a venit la mine. Sondează inten-.
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tiunile. României. Pare foarte deprimat, totuşi crede. ca 
la urma urmei, Rusia va impune Bulgariei voinţa sa. A- 
ceasta însemnează „că Rusia nu va permite ţarului Bulga- 

riei să se încoroneze în biserica Sfintei Sofia din Con- 

stantinopole, | . o 
9 Ianuarie, — În guvern începe să se aşeze credința că 

nu vom isbuti a dobândi ceeace revendicăm fără să mobi- 
iizăm armata. Un ministru influent crede că chestiunea 

macedoneană cere 'ca să nu fim. agresivi cu Bulgaria. D. 

Marghiloman e de-părere că trebue să mobilizăm armata 

pentru a decide Bulgaria să ne acorde ceeace revendicăm. 
D-nii T. Maiorescu şi Take Ionescu se opun, fiind siguri că 
Bulgaria va ceda sub presiunea marilor puteri — în deo- 
sebi Genmnania — cari nu vor să mai admită războiul. Ei, 
de altfel au adoptat vederile Regelui. 

12 Ianuarie. — Consiliu de miniştri la palatul regal 
sub prezidenţia Regelui. S'a discutat atitudinea ce trebue 
să ia guvernul român faţă de întârzierea Bulgariei de a 
răspunde la cererile României, . 

M. S. Regele crede că în urma loviturei de stat din 
Tureia, situaţiunea noastră faţă de Bulgaria s'a schimbat. ” 

. 'Prebue să aşteptăm atitudinea ce vor lua Puterile Mari, 
dacă războiul reîncepe şi se procedera încet şi prudent, căci 
acum se poate ivi un războiu european. _ Și 

D-nii A. Marghiloman şi N. Filipeseu sunt pentru o ac- 
țiune energică și mobilizarea imediată a armatei. D. Take 
lonescu e pentru tratative conduse cu înţelepciune, dar cu 
fermitate. (Să se vadă anexa 1). 

Primul-ministru propune a se continua tractativele pe următoarea bază: Să hotărâm minimum de revendicări şi dacă Bulgaria va refuza, atunci numai va urma ultima- tun şi mobilizarea armatei, Regele este pentru această scluţiune. DR
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13 Yanuar. — Consiliul miniştrilor a hotărît masi- 
mul revendicărilor noastre: TPurtucaia—Baleik. (fără -Do- 

brici); iar minimul, Silistria—Cavarna. 

Ministerul de Războiu a intervenit, prin cel de Externe, 

la guvernul francez ca. să permită vaselor, ce voim a cun- 

păra dela şantierele din Nantes, să plece din apele îran- 
ceze şi să obţină libera lor trecere prin Dardanele și 

Bosfor. , 

Consiliul a admis. ca ministerul de războiu să cumpere 

dela guvernul. austriac 60.000 puşti Manlicher, calibrul 

8 mm. Aceste arme, dimpreună cu cele 100.000, comandate 

de curând de mine la manufactura de arme din Steyer, 

vor ridica stocul armelor de infanterie cu tragere rapede 

la 400.000. -. S - | 
23 lanuar. — Regele nu admite .. -a se cumpăra vase 

de războiu, fiind sigur că nu le vom putea aduce în portu- 

rile noastre cât timp va ţine războiul balcanic. M. Ș. ru 

admite un războiu de iarnă în Bulgaria, ţară săracă, fără 

mijloace de vieţuire, făxă drumuri, ete., nici războiu fără 

obiectiv. El îmi spune că şi împrejurările politice ne îm: 

pedică de a intra acum în acţiune: Rusia, prin ministrul . 

său de externe, d. Sazonow, a deelarat că „dacă armata 

română va intra în Bulgaria, Rusia nu va putea stăpâni 

curentul panslavist, şi atunci Românii vor avea în faţa lor 

nu numai pe Bulgari, ci, zeci de mii de ofiţeri şi soldaţi vo- | 
luntari ruşi. Germania de asemenea ne sfătueşte să fim 

prudenţi“. Regele „nu e sigur că nu vom avea un războiu 
mondial provocat de Austria şi de Rusia. Pentru acest 
mare războiu trebue să fim bine pregătiţi. Deci, răbdare, 

fiindcă, dacă fără sacrificii vom dobândi 3000 km. p. de te- 

ritoriu, e mai bine decât să cheltuim sute de milioane şi 

să ne slăbim puterile pentru a obţine acelaș rezultat”. 

Dealtfel], adaogă Regele, armata nu e încă pregătită de
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“războiu, şi-mi mărturiseşte numele a doi generali cari i-au | 
dat această asigurare. | ” 

28 anuar. — Unul din colegii mei din guvern crede 
că nu vom avea războiu şi că vom dobândi ceva, pe cale di- 
plomatică, Ii pare rău că dela început nu am mers mână 
în mână cu Bulgaria pentru ca Regele Carol să serbeze 
alături: de țarul Ferdinand, în biserica Sfânta Sofia, în- 
vingerea desăvârşită a“Turciei Şi sfârşitul domniei ei în 
Europa. El nu vede cu ochi buni un războiu cu Bulgaria, 
căci e sigur că vom fi singuri contra Bulgariei şi Serbiei. 

Alianţa cu Bulgaria e visul său. , 
| 30 Ianuar. — O schimbare în bine se simte în mersul 
operaţiunilor armatei turceşti, ” 

1 Februar. — Chestiunea externă e tot încurcată. 
Italia pare nedecisă, dacă nu chiar nefavorabilă nouă. O 
parte din presa italiană şi unii din criticii italieni numese 
politica noastră „politică banditească“, Anglia e echivocă; 
orientarea politicei sale externe nu se pricepe. Se pare că numai (Germania îşi spune cuvântul limpede în favoarea . noastră, dacă judecăm după telegrama ce ne-a trimis mi- 
nistrul nostru dela Sofia. Sprijinul Austro-Ungariei pare 
astăzi slab. Credinţa guvernului este că Franţa nu ne va îi ostilă. | 

8 Februar. — Legaţiunea noastră dela Sofia coteazu foarte sus valoarea calitativă şi cantitativă a armatei bul- gare. Ea o crede în stare să bată armata, turcă şi apoi să - se bată cu izbândă şi cu armata noastră, Statul-Major TO-. mân nu e de aceeaşi părere; el o crede mai slabă și. slab condusă. 
” . 

Părerea Legaţiunii pare a avea trecere la unii membri ai guvernului, cari pot influenţa şi părerea Regelui. Mi- nistrul de Războiu şi şeful Marelui Staţ să împedice exageraţiunile, car 
mari la un moment dat. 

-Major se silese ca 
1 ne pot aduce neajunsuri
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pusă de guvernul englez, şi se admite cu condiţiune numai 

ca să se arate că ea ne-a fost oferită de Puteri, iar nu. ce- 

rută de noi, şi să fie încredinţată Marilor Puteri, iar. nu 

unei singure. Se cere termen scurt, iar din Silistria se 

va, face o. condiţiune „sine qua non“. | 

14 Februar. — Când am venit la minister, Pirotech- 

nia armatei nu putea să încarce mai mult de 400.000 car- 

iuşe de infanterie într” zi. Astăzi, după încercări susţi- 

nute, a ajuns să încarce 1.200.000 în 24 de ore, lucrând cu o 

echipă de zi şi cu una de noapte. În sfârşit începem să a- 

vem muniţiuni de infanterie. - 

15 Februar. — Acelaşi spor de lucru am putut obţine: 

si la Arsenal. Aci lucrează acum, zi şi noapte, 1300 de lu- 

crături, Sa ajuns a se fabrica într'o zi 300 proiectile de 

artilerie. | 
16 Februar. — Regele crede încă că pacea va putea 

fi asigurată, dar că, peste trei sau patru ani vom avea de- 

sigur un mare războiu. Ă 

-26 Februar. — Am inspectat spitalul „Regina Elisa: 

Deta“ şi am rămas uimit de starea în care Pam găsit: dără- 

pănat, murdar, neîngrijit, servieiele rău „conduse. Se îm- 

pune o direcţiune energică şi pricepută Serviciului Sani- 

tar militar, care să fie în stare de a utiliza cum se cade 

munca şi capacitatea unui personal valoros şi mijloacele 

de cari dispune armata noastră, i 

2 Mart. — Fostul ataşat militar german, care acum 

se găseşte la Sofia, consideră infanteria bulgară superioa- 

ră celei române. O fi, sau nu, noi totuşi trebue să dăm în- 

fanteriei noastre o bună instrucţiune, ia+ armatei de re- 

zervă o solidă organizare; în urnă să ne gândim şi la mi- 

3iţii. Pimp de perdut nu avem. : 

4 Mart, — Guvernul turcese voeşte să cumpere ar- 

| 2,
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mele noastre Henry-Martini. Am răspuns că n avens : 

arme de vânzare. i 

7 Mari. — A venit vremea să ne ocupăm şi de orga- 

nizarea unei mici puteri navale pentru apărarea frunta- 

viei: maritime şi Gurilor Dunărei şi pentru proteeţiunea, . j 

navigaţiunei noastre comerciale. Regele doreşte să se cou- 

iinue dezvoltarea şi organizarea armatei şi să se creeze vw 

mică flotă de mare. i 

Sunt în tratative cu şântierele Patison din Neapole; 

pentru construcţiunea a patru destrugătoare. Necesităţi 

de politică externă au decis guvernul să prefere industria 

italiană. 

13 Mart, — Adrianopole a căzut. Aceasta, înseminează 

începutul supremaţiei slave în sud-estul Europei. Adriano- 

pole deschide drumul Constantinopolei. Să fim atenţi - 

17 Mart, — Inceputul organizării aviaţiunei mili» 

tare e foarte greu. Ne trebuese aparate bune şi buni in- 

struetori; mai mult încă, ne trebue un bun organizator, 

Il caut. | ” 

12 April. — Am inspectat şcoala aviatorilor. Scoala. 

are elevi-piloţi, dar nu are aparate de şcoală. Le-am cu- 

mandat, dar nu au sosit... - 

20 April. — Dela 16 sunt în Dobrogia, unde am îns- 

spectat lucrările liniei ferate Medgidia—Copadin, execu- 

tate de trupele de Geniu, şi toate oraşele de garnizoană. 

Când se vor termina nouile 'cazarme, trupele din Dobro-— 

gia vor îi bine instalate; va trebui însă să se facă locu- 
inţe şi pentru ofiţeri, al căror traiu lasă mult de dorit. 

2 Maiu. — Regele a inspectat Şcoala de Infanterie şi: 
a rămas deplin mulţamit de instrucţiunea şi de educaţiu- 
nea ce se dă viitorilor ofiţeri activi şi de rezervă. Numai 
capacitatea de producţiune a şeoalei e prea mică în raport. 
cu dezvoltarea ce s'a dat infanteriei noastre, din care cau= -



ză încadrarea ei e slabă. Nimenea nu s'a gândit la aceasta. 
Am luat dispoziţiuni ga să se construiască  noui clădiri 

“pentru a adăposti un număr îndoit de elevi. În curând a- 

acest neajuns nu va mai îi. - 

11 Mai. — Sa început la, Senat discuţiuriea protocolu-. 

lui încheiat la Petersburg de congresul celor şase Mari 

Puteri pentru regularea „conflictului Româno-Bulgar“. 

14 Mai. — După ce primul ministru a terminat expu- 

'merea guvernului -asupra afacerii, d. senator. LI. IL. C; Bră- 

“tianu a cetit discursul său, prin care combate politica 
guvernului şi rezultatul mediaţiunii. Găseşte că tre- 

buia să ni şe cedeze, dacă nu până la linia Ruciuk-- 
Varna, cel puţin până la Turtucâia-Balcik. -- 

15 Mai. — D. T. Ionescu, ministru de interne, xăspunde 

la discursul d-lui 1. [. C. B. Declară că politica guvernului 

“e în acord cu politica sa veche şi nâţională; că România 

nu se putea alia cu Turcia ca să stăvilească politica naţio- 

nală a Statelor Balcanice, pentru cari a luptat în 1377-18; 

-că rezultatul la care au ajuns puterile balcanice era fatal. 

Se wai putea amâna dar nu opri. 
22 Mai. — Regele primeşte cu oarecare sfială 4 prupu- 

merile mele privitoare la aplicarea protocolului dela Pe- 

tersburg, pe cari le-am expus în şedinţa secretă a Sena-. 

tului, - - 

25 Mai. — Azi âm semnat contractul încheiat cu şan- 
iierele navale „Patison“ pentru construcţiunea a 4 destru- 

-gătoare, Mulţainese lui Dumnezeu că m'a ajutat să pun 

temelia apărării maritime a ţării noastre 
Sunt informat că în anumite cercuri militare se arată 

nemulțumiri pentru neînsemnată satisfacere ce ni sa dat - 

prin cedarea Silistriei. Un fost mipistru de războiu şi-a 
manifestat nemulţamirea sa, firească, , prin urmăţoarete . 

eușinte: „petecul de pământ, ce ni sa cedat la Silistria, a-
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. junze abia ca să îngropăm în el demnitatea ţării“. Dar, 
„această mişcare sufletească, născuţă dintr'un vesentiment 
“pe care şi eu îl simt, e acum exploatată de politicianii ne- 
mulțamiţi, în interesul paztidelor lor; şi de aceea eu nu 
„dău atenţiune acuzărilor ce se aduce unor ofiţeri, pe cari 7 

nu-i cred în stare, tocmai în nişte zile atât de grele, să se 
facă instrumente inconștiente ale unei agitaţiuni politice. 
Totuşi mă informez, — | | 

29 Mai. — Diterendul dintre Bulgaria şi Aliatele sale: şi-a atins culmea, Aproape întreaga armată bulgară e. “concentrată pe graniţa răsăriteană a Serbiei -şi a ţinutu- rilor cucerite dela Turcia şi revendicate în acelaş timp de Sârbi şi Greci deoparte, şi de Bulgari de altă parte. Bul- "g&aria pare a se bizui pe impasibilitatea României şi pe concursul moral al Austriei. Nous situațiune, creată Ro- mâniei prin această întorsătură a evenimentelor  balca- nice, îi atinge prestigiul şi interesele. Nota dată de mi- nistrul nostru de externe că România nu va sta nemiş=- cată în faţa nouei faze, luată de chestiunea balcanică, în- cepe să îngrijească puterile de intrarea noului factor în: rezolvirea, crizei balcanice. | - Chestiunea e pusă în consiliul de miniştri. Ministru], de războiu trebue să se gândească la d mobilizare posi- bilă şi la trecerea armatei noastre în Bulgaria. Seara el axe o conferinţă cu generalul Averescu, şeful Marelui Stat- Major, în care se schițează zona de concentrare a armatei: între riurile Oltul şi Jiu], punctele de trecere în Bulga- ia şi desfăşurarea ei strategică, a 30 Mai. — Ministru] de Războiu da or telor Geniului şi Marinei militare şi Diy rate ca să transporte materialul d& po și să adune întreaga flotă comercială d 

dine Inspectora-- 
ecţiunii căilor fe- 
duri şi de trecere 

copol-'Lurnu-Măgurele şi Lompalanca-Rast.   
de Dunăre între Ni- |
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31 Mai. —- Se schiţează ordinea de bătae: 4 corpuri de: 

armată şi 2 diviziuni de cavalerie vor pătrunde în Bulga- 

via între riurile Isker şi Timoc, cu direcţinnea: câmpia So-- 

fieic Corpul al V-lea de armată va rămâne în Dobrogia- 

şi va ocupa linia 'Purtucaia-Baleik. Armata de rezervă: . 

diviziunea l-a de armată la Calafat, diviziunea a 3-a de: 

armată la Dobrogea; celelalte trei diviziuni la Bucureşti. 

La Giurgiu şi Turnu-Măgurele, câte o brigadă de infan- 

terie de rezervă şi artileria de poziţiune, instalată în ba-- 

terii construite pe malul stâng al Dunării. / 

Ţarul Rusiei invită pe regii Bulgariei şi Serbiei să. 

primească. arbitragiul său în interesul păcei. Interveni- 

rea aceasta face ca ordinul de mobilizare să se amâne. 

1'Tuniu. — Conflictul balcanic pare a se linişti. Statul- 

Major lucrează. din răsputeri la compleetarea planului de: 

războiu şi la diferite studii pentru punerea lui în aplicare.. 

2 Iuniu. — In vederea marilor evenimente la cari Ro-- 

mânia va lua parte, un membru al guvernului stărue să: 

se constituiască un guvern naţional, prezidat de o persoa- 

nă eare nu a făcut politică militantă. In scopul acesta, 

sau făcut propuneri ministrului de războiu. 

5 Iuniu. — Conferinţa la Ministerul de Externe pentru: 

a se da instrucţiuni comisiunii însărcinată cu aplicarea. 

protocolului dela Petersburg. Instrucţiunile guvernului. 

sunt formulate după vederile ministruiui de războiu. Col-- 

țel de Vest al nouei fruntarii dobrogene va trece prin va- 

lea dintre Aidemir şi viele Silistriei şi va cuprinde satul: 

Kalipetrov, iar zona neutră va fi definită prin linia Turtu— 

caia-Dobriei-Balcik. 

7 Ianiu. — Audienţa la Rege. Situaţiunea pare a se în-- 

drepta, dar războiul e încă de temut. Serbia nu renunţă: 

la revizuirea traetatului de alianţă. Bulgaria. ameninţă.. 

- Scrisoarea ţarului Rusiei către regii Bulgariei şi Serbiei:



    

    

  

- “mu şi-a produs: efectul. Discursul d-lui Tisza, primul mi 
 mistru al -Ungariei, indică redeschiderea. luptei de prepon- 
-slerenţă în Balcani între Austro-Ungaria şi Rusia, „Aus- 

„tro-Ungaria, zice el, nu va permite nimănui să capete o 
| “preponderență în Balcani. Balcanii să rămână ai baleani: „»cilor fără amestecul vreunei mari puteri străine“ | Azi am mai comandat 100.000 puşti pentru infanterie, “la Steyer (Austria). | - a 

8 Iuniu. — Comisiunile română şi bulgară au început "lucrările la Silistria, Guvernul bulgar şi cel sârb sunt în- “transigente în revendicările lor. - - 12 luniu. — Bulgaria refuză arbitragiul ţarului Ni- -colae. In țară; mare agitaţiune prin presă contra guver- : “nului şi contra, dinastiei, pe tema politicei externe. Unele * gazete, cari ştiu să se folosească de tot ce trebue şi nu tre- “bue ca să-şi facă interesele, vorbesc, fără să se sfiască de -o revoltă militară, de un pronunciamenț militar, care, du- “pă ele, e condus — sub formă de conspiraţiune — de mi- „nistrul de războiu. | 
13 Tania. — Comisiunea româno-bulgară de delimitare “a întrerupt lucrările, fiindeă comisarii bulgari nu pot ad- mite punctul. de vedere a] guvernului nostră, . Ministrul -de războiu roagă pe q. Neniţescu, prezidentul comisiunii, “Să nu cedeze cu nici un preț, căci, ceeace nu se va putea -Jaa prin bună înţelegere, vom -lua prin arme.. i Ziarele de azi sunţ şi mai agresive. Unele merg până :a declara că ministrul de războiu e făţiş în capul unei mișcări în contra guvernului, şi în special în contra mi- nistrului de interne, şi că e gata să demisioneze dacă ches- “tiunea Silistriei nu se va rezolvi după -vederile sale. _ 14 Iuniu. — Conferinţa ministrului de războiu cu pri- „Mul-ministru. Bulgaria impunând un- fel de ultimatum " Rasiei, privitor la arbitragiul propus de tarul Nicolae, a-



        

cesta comunică guvernului român că :„de azi înainte Ro-- 

mânia va avea libertatea acţiunii“, D. Delcasse, ambasa= - 

dorul Franţei la Petersburg, face aceeaşi. declaraţiune. A»: 

cesta e de părere ca România; dacă va intra în acţiune, e 

bine să oenpe linia Turtucaia-Dobrici-Baleik. | 

Incăerările la fruntaria sârbo-bulgeară continuă a lua.. 

un caracter ameninţător. Guvernul român comunică la 

Sofia, (13 Iunie) că, dacă Bulgaria declară războiu Serbiei, - 

armata română va întra în. acţiune, 

După conferinţă, ministrul de războiu e primit în au-- 

dienţă de Rege, care stabilește măsurile preliminării ce 

trebuese luate în vederea mobilizării armatei și intrării 

în acţiune, | ” 

La ora 12 din zi, ministrul de războiu dă toate ordinele - 

pentru aducere la îndeplinire. 

15 Ianiu. — Guvernul modifică inăsurile pregătitoare 

luate de direeţiunea căilor-ferate, după ordinele ministru- 

îmi de războiu, în vederea, mobilizării armatei, având încă... 

credinţa că Bulgaria va ceda. Această dispoziţiune a gu--- 

vernului — ca nici o restricţiune să nu se pună transpor- 

turilor eu calea ferată şi fluviale până ?n ziua mobilizării.. 

— a fost provocată de Banca Naţională şi de reprezentanţii 

comerţului. 

D. Kalincoff, ministrul plenipotenţiar al Bulgariei, e- 

îngrijat de atitudinea României şi de presiunea ce voeşte 

să facă Rusia prin trimiterea flotei de războiu la Varna.” 

Guvernul hotărăşte să nu mobilizeze armata înainte ca... 

Bulgaria să înceapă războiul cu foştii ei aliaţi. 5 

Am lucrat la--Marele Stat-Major: revederea planului. 

de concentrare a armatei în Oltenia şi în Dobrogea; vtu-- 

parea anumitelor puncte pe stânga Dunării, şi planul de- 

operațiuni al armatei noastre din Dobrogea. 

16. Iuniu. — D. Neniţescu încă spera că delegaţii Bul- -
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„ariei vor admite punctul nostru de vedere. Dar, dacă nu? 
Comisiunea noasțră va trebui să rupă definitiv trata- 
-tivele. . 

- 18 Iuniu. — Tractativele pentru stabilirea fruntariei 
„dobrogiene după protocolul dela Petersburg au încetat, 
fiindcă comisiunea bulgară nu admite vederile noastre. 
Mai bine. - e 

Am dat ordin directorului general al căilor-ferate să 
“înceapă mobilizarea parcului de transport, încetând toate 
“transporturile de mărfuri cari, la ora când se va, primi 
„acest ordin, nu erau încărcate în vagoane. Ă 

Curentul pentru mobilizare iea proporţii mari în ţară, 
„Înţeleg curentul cel sănătos, nu cel prefăcut de politiciani, 
cari turbură apa ca să pescuiască, mai lesne. 

Ostilitățile pe fruntariele Serbiei şi Greciei se întind, 
“Trupe numeroase participă. | 

19 luniu. — După amiază manitestaţiuni sgomotoase 
pe stradele Capitalei. Scopul aparent: mobilizarea. Zic a- 
parent, fiindcă cei cari mişcă massele ştiu bine că mobili- 

"zarea este începută prin dispoziţiunile luate pentru mo- 
“bilizarea parcului şi personalului căilor-ferate. 

Locot.-colonel H. Cihoski pleacă în Serbia ca ataşat 
militar. Ă 

20 Iuniu. — Se pregăteşte o mare Şi sgomotoasă manl- 
festaţiune pe stradele Bucureştiului. Am fost la palat cu 

“seful Marelui Stat-Major. Regele a luat cunoştinţă de pra- nul de războiu: mobilizarea, concentrarea şi operaţiunile 
“ipotetice pe dreapta Dunării, şi a hotărît definitiv: corpul „al V-lea de armată, diviziunea a 3-a de armată şi o briga- “dă de infanterie, de rezervă, vor constitui corpul de ope- rațiuni de Est, a cărui misiune este ca să ocupe partea . «alin cadrilaterul bulgar până la linia Turtucâia-Dobriei- “Balcik, inclusiv o zonă de 10 km. la sud de această linie.



    

Massa principală, care va constitui armata, de vest, se: 

va concentra la sudul Olteniei, de. unde va trece în Bul-- 

„garia. = 

In Bucureşti, pe lângă trupele cari aparţin. cetăţii, - 

vor fi aduse 2 diviziuni. de armată, de vezervă, cari Vor” 

constitui rezerva generală a armatei de operaţiuni. 

Regele a semnat. decretul de mobilizare a armatei, - 

-care va începe în noaptea de 22 spre 23, 

La ora 5 p. ma., consiliu de miniştri. Miniştrii sunt ne-: 

mulţumiţi de manifestaţiunile şi agitaţiunile sgomotoase: 

din strade în aceste zile de reculegere, şi totusi guvernul. 

nu ia, nici. o măsură pentru a potoli pornirile patriotice - 

ale politicianilor pescuitori în apă turbure. Legaţiunile- 

“Austro-Ungară. şi Bulgară trebuese păzite de armată. 

Mulțimea eterogenă, ineonştientă sau mişeată de interese - 

deosebite, se agită: unii, “sub “pretextul că guvernul nu 

voeşte mobilizarea. armatei; alţii sub pretextul ridicul că . 

guvernul voeşte să trimită armata ca să lupte alăturt cu. 

cea buigară în contra armatei sârbe. „7 ” 

Dela orele 9 seara, mulţimea din mahaialele Capita--, 

lei năvăleşte în centru, unde cele mai sgomotoase mani- - 

festaţiuni au loe până la miezul nopţii, când se retrage 0-- 

bosiță, ne mai fiind în stare 5ă manifesteze. Si organiza-- 

torii unor asemeni manifestaţiuni xămân încredinţaţi că 

şi-au îndeplinit cea mai sfântă datorie, că au silit mâna. 

guvernului ca să semneze decretul de mobilizare şi că,. 

mulțumită veghii lor neadorinită, glasul ţării va îi auzit: 

de Bulgaria. 

21 Juniu. — Am lucrat la Marele Stat-Major cu A... 

R. Prinţul Moștenitor şi cu şeful Marelui Stat Major. Re-. 

gele mi-a comunicat. că o persoană influentă din parti- - 

* dălu.. e nemulțumită de numirea generalului X Ia co-- 

mandamentul..... Neputându-se invoca nici un motiv de:



-amirea se manţine. 
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i ordin militar pentu susţinerea acestei nemulțumiri, Du- 

- 

Stirile de pe teâtrul de operaţiuni sârbo-greco-hulgar 

- se contrazic. i 
Mâine va pleca în. Serbia şi colonelul Christescu dela 

“Marele Stat-Major, care -va ţine legătura între Cartierul 

" general român şi Armata de operaţiuni sârbă. - 

După amiază, am lucrat la Marele Stat-Major, unde 

s'a stabilit toate măsurile privitoare la construcețiunea po- 

„durilor. de pe Dunăre şi a baterielor de poziţiune. de la 

“Giurgiu, Bechet, Calafat. - 

S'a revăzut din nou ordinea de bătae a armatei, - 

22 Iuniu. — Trupele de acoperământ au plecat de ierl 

-spre punctele ce li s'au destinat. Ordinea de bătaie pre- 

zentată Regelui, a fost admisă cu mici modificări; El crede 

„că colonelul Y ar putea fi ataşat la comandamentul de 

“căpetenie. Cunoscând aptitudinile tehnice ale acestui ofi- 

“ter, şi Inând avizul şefului Marelui Stat-Major, s'a repar- 

“tizat Inspectoratului Artileriei. | o. 
Ştirile de pe teatrul de operaţiuni din Macedonia se 

:contrazie, Stirile din Bulgaria ne spun că diviziunea. 

„sârbă de Timoc (cea de rezervă) a fosţ greu bătută şi a- 

„proape destrusă; iar cele din Serbia susţin că armata bul-. 
„gară a fost bătută la Cociana şi la Ispek. 

Austria pare că regretă atitudinea ei de până acum. 
Ministrul său plenipotenţiar, prinţul de Fiirstenberg, face 
protestări de prietenie şi iea angajamente de a ne deschide 
fvuntariele pentru toate comandele armatei noastre, cari 
trebuese să treacă prin Austro-Ungaria. Ă | 

La ora 5 p. m., am avut o întrevedere cu domnii [i 
Maiorescu, A]. Marghiloman şi M. Cantacuzino, la care a: 
Iat parte şi d. D. Neniţescu. Am cerut autorizarea să tri- 
-mit la Constantinopole pe d- -nii Neniţescu Şi Amiralul Bă-
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lescu ca să trateze cu i Guverziul ture. cedarea a doă GOn-—- 

tra-torpiloare şi doă torpiloare, de cari avem trebuinţă: 

pentru paza litoralului şi porturilor maritime şi pentru: 

libertutea mării. Propunerea a fost admisă şi s'a telegra- 

fiat ministrului nostru dela Constantinopol ca să facă in=- 

tervenirile necesare. | 

23 Iuniu. — La orele 12 din noapte, în Capitală şi în 

întreaga ţară sa sunat mobilizarea. Azi e întâia zi de mo- - 

bilizaze. Din toată ţara primesc ştiri că ea a început în: 

bune condițiuni. a 

24 Iuniu. — Ziarele şi guvernul bulgar exploatează 

mult înfrângerea diviziunii Timocului. Ministrul nostru: 

dela Constantinopol răspunde că guvernul ture nu ne poate: . 

ceda vasele cerute. ” 

- Am început inspecţiunea garnizoanelor exterioare. 

Oamenii răspund în grabă şi voioşi la chemare. Rechizi- - 

iunea. cailor pentru artilerie se face cu multă greutate în... - 

unele garnizoane, fiindcă autorităţile administrative, .in- 

clusiv jandarmeria, păsuesc pe cei cu dare de mână şi a- Ă 

runcă toată sarcina în spinarea Dieţilor ţărani şi mahala. 

giilor din oraşe. Am luat măsuri de îndreptare. 

25 Tuniu. — Trupele de acoperire sunt la locurile Ior “" 

pe întreaga fruntarie bulgară. Mobilizarea îşi urmează : 

cursul regulat. Pretutindeni vin cereri de angajări volun- 

tare, dela bătrâni ca şi dela copii. Serbia aşteaptă. cu. 

nervii încordaţi intervenirea noastră. 

Uitima ştire ce avem din Sofia ne: arată situaţiunea : 

“armatei bulgare ca foarte grea şi intenţiunea guvernului: 

bulgar :de a cere un armistițiu, Nu cred. Armata bulgară. 

continuă încă a fi agresivă. 

26 Iuaiu. — Ştirile de astăzi sunt iarăşi defavorabile» 

armatei bulgare. Trupele bulgare au fost bătute de Greci: 

la Seres şi la Ghevgheli, şi de Sârbi la Coceana, Kneaje-- - 
wetz şi Ispek. | |
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Eri un ofițer aviator a încercat o primă recunoaştere . 

“în Bulgaria. Încercarea nu a reuşit, aeroplanul a căzut 

“lângă Calafat şi sa aprins, iar aviatorul a fost greu ră- 

mit. Spusesem Marelui Stat Major să nu autorize asemeni 
Ancercări pe atât de inutile pe cât şi de periculoase, căei 

xeunoşteam starea materialului nostru de aviaţiune. Ase- 

aneni recnnoaşteri se fac, necontestat, fără a ţine sama 

-de nimic, când împrejurările cer. O recunoaştere în Bul- 

paria, în ziua de 25, nu răspundea nici unei necesități, ci 

„dimpotrivă... 

27 luniu. — Azi a 5-a zi de mobilizare. Mobilizarea în-' 

“tregei armate sa făcut în condiţiunile cele mai bune. A- 

cum se continuă mobilizarea celorlalte formaţiuni. 

Numai mobilizarea artileriei a întâmpinat mari greu- 

1ăţi din cauza prea marelui număr de cai, a eondiţiunilor 
“ce li se cere şi a distanțelor prea mari de unde trebuiau 

vw: aduşi. - 
Am fost la pulat, la ora 11 a. m,, însoţiţ de generalul 

Averescu. Faţă de desfăşurarea evenimentelor, Regele a. 
notificat Puterilor că a ordonat armatei sale să intre în 
Buigaria. Mâine, la ora 4 dimineaţa, corpul nostru din 
“Dobruga va trece graniţa și vă ocupa Silistria. Crucişă- 
“torul Elisabeta şi torpiloarele de mare vor merge la Con- 
-stanţa. | 

Am nuwit comisarii guvernului însărcinaţi cu contro- 
Jul comisiunilor de rechiziţiuni şi de cumpărări din ju- 
„deţe. Intârzierea numirii se datorește intrigelor politice, 
cari nu admit ca echilibru dintre partidele colaboratoare 
să fie sdruncinat, nici chiar când interesele armatei și 
ale ţării sunt în joc. | 

La ora 11 din noapte, am plecat la Călăraşi, însoţit 
«le generalul G. Văleanu, ca să asist la trecerea, trupelor 
«ari meg la Ostrov şi să însoțesc apoi detaşamentui în-



  
  

sărcinaţ cu ocuparea Silistriei. La ora 3 despre ziuă am 

găsit în port regimentul 23 de infanterie, care se imbarcă, 

iar în cazarme regiunentul 40 de infanterie, venit din Bu-. 

cureşti şi regimentul 20 de artilerie, din localitate. In 

port am întâlnit un maior de Stat-Major însărcinat cu 

transmiterea ordinelor şi cu supravegherea  imbarcării, 

dar nici o măsură nu era luată pentru accelerarea trans- 

portiului, nici-o măsură pentru imbartarea artileriei, nici 

“an ofiţer de marină care să supravegheze imbarcarea tru- 

pelor, cailor şi materialului. Trecerea. trupelor era întâr- 

ziată, Nici o măsură pentru a preveni perderea de timp 

şi a asigura, executarea ordinului de operaţiuni. Ca să în- 

«drepte în parte greşala, ministrul de războiu a trebuit 

să iea: shigur dispoziţiuni, pe cari cei datori nu le luase 

încă. 

Pe când mă aflam în port, a sosit căpitanul: Nicolae 

TPilipescu, fost ministru de războiu, autorizat de şeful Ma- 

velui Stat-Major să iea parte la ocuparea Silistriei, l-am 

"<onfirmat această autorizare. 

La Ostrov, comandantul corpului din Dobrogia, mi-a 

vaportat că trupele noastre au trecut graniţa la orele 1 

dimineața, dar că cele din faţa Silistriei nu s'au mişcat din 

câuza întârzierii regimentului 40 de infanterie şi regi- 

inentului de artilerie, şi că nici o recunoaştere de cuva- 

lerie nu fusese trimisă la Silistria (detașamentul dela Os- 

trov dispunea de 2 escadroane de cavalerie din regimen- 

tul 5 de roşiori). Am intervenit ca să se trimită recunoaş- 

teri de cavalerie la Silistria, la Kolipetrow şi spre Est, iar 

infanteria care sosise şi trupele de acoperământ să por- 

neaseă spre Silistria, şi să o atace, dacă va fi apărată, cum 

credea Cartierul Corpului de armată. Totul se execută, 

şi la orele 10 a. m., încep să sosească ştiri dela graniţă şi 

prizonieri. Inainte de amiază am intrat, în capul avant-
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gardei (batalionul maior Ion Ghica din regimentul 23 Ia- 

lomița) în Silistria, însoţit de generalii Culcer şi Văleanu. 

“şi de căpitanul Nicolae Filipescu. Am primit la Primărie: 

autorităţile şi delegaţiunile oraşului şi apoi am trimis Re- 

„gelui următoarea telegramă: 
„Respectuos adue la cunoştinţa Majestății Voastre că 

azi la ora 11 cetatea Silistria a trecut sub sceptrul Regelui 

Carol“. (Minuta acestei telegrame e scrisă de Nicolae Fi-- 

lipescu). | - - 
„: Eşind din easa Primăriei, ara trecut în revistă compa-- 

nia din regimentul 23, care făcea garda de onoare, şi upoi 
- divizionul de cavalerie din regimentul 5 reşiori, care se: 
găsea la bariera estică a oraşului. 

Sara, la orele 9, m'am întors la Bucureşti şi m'am. 
prezentat Regelui pentru a-i da raportul. Lam găsit foarte- 
agitat din -cauza reclamaţiunei ce-l făcuse în timpul zilei 
„un fost ministru că nu a fost repartizat la Marele Cartier- 
General, și că am permis d-lui N. Filipescu să însoţească. 
trupele şi la Ostrov şi la Silistria. . Ă 

Am amintit Majestății Sale că din înaltul său ordin: 
nici un ofiţer de rezervă nu putea face parte din Marele. 
Cartier General. Cât pentru d. N. Filipescu, autorizarea de. 
a merge la Ostrov îi fusese dată de Marele .Stat-Major, şi. 
eu aşi îi dat-o, dacă mi se cerea, şi fostului ministru, care; 
ră acuza de parţialitate. | . 

Regele pare nemulţumit şi de evenimentele externe. 
29 Iuniu. — Trupele merg spre zona lor de concentrare- 

în Oltenia. Bulgaria solicită intervenirea Rusiei. Turcia, 
se agită. ” 

30 Iuniu. — Ştirile trimise de loco.-colonelul Cihosii: 
sunt favorabile Serbiei, dar nu hotărâtoare. Sara, gensra-.. 
lul Averescu îmi face cunoscut plecarea Marelui Cartier- 
General la Segarcea.



  

  

2 Iuliu. — Consiliu de miniştri sub prezidenţia Rege- 
lui. Se hotărăşte ca legea stărei de asediu să se voteze, dar 

să nu se promulge decât atunci când se va simţi trebuinţa. 

Cablul, care leagă Varna cu Sebastopolul, nu trebue tăiat, 
pentru ca Bulgaria să poată comunica cu Europa în înte- . 

zesul negociaţiunilor diplomatice, cari se urmează între 

Bulgaria şi Mârile Puteri. - - 

La ora 10 noaptea Regele pleacă la armata de Vest. 
Îl însoţesc._ 

3 Iuliu. — La ora, 6 dimineața trenul regal ajunge: la - 

“Corabia, La ora 7M. S. trece Dunărea, pe podul construit 

-de pontonicri (în 7 ore) şi merge la satul Măgura (depăr- 
tata amintire din 1877), unde e bivuacată brigada 7-a de 

Infanterie, şi de acolo la Ghighiu- Mahala, unde găsim bri-- 

gada 13-a de Infanterie. 

După întoarcerea la pod, Regele se o îmbarcă pe un mo- 

mitor, care-L duce la Bechet.: Aci primeşte telegrama Re- 
gelui Ferdinand al Bulgariei, prin care roagă pe M. 8. să 

înceteze operaţiunile, fiind gata a examina cu toată bună- 

voinţa cererile României. : 

La Bechet, generalul Cotescu raportează Regelui. că, 

întregul Corp I de armată şi Diviziunea I de roşiori, au tre- 

-cut Dunărea şi se găsesc la sud de Rahova.. ăi 

In sara de 3, situațiunea trupelor e următoarea: Ia, 

sud de Rahova 3 diviziuni de armată şi 6 diviziune de ca- . 
valerie; la sud de Măgura, o brigadă din diviziunea 4-a, o 

brigadă din diviziunea T-a şi o diviziune de cavalerie. 
In timpul zilei schimb de focuri între. patrulele. cava- 

leriei noastre şi patrulele bulgare în valea Ogostului, di- 

recţiunea Ferdinandowo. , 

4 Iuliu. — Intors la Bucureşti, lucrez cu primul-minis- 

tru şi apoi sunt primit în audienţă de Regina, căriia îi fac 
a dare de seamă asupra evenimentelor zilei de ieri. .



    

"După amiază cele din urmă legi militare privitoare la 
războiu se votează. Camerele se închid, Ma 

5 Iuliu. — Ministrul plenipotenţiar al Italiei trimite: ministrului de externe o copie a telegramei adresată de guvetuul bulgar celui italian, prin care îi cere interveni- rea pe lângă guvernul român ca să oprească, înaintarea armatei noastre şi se declară dispus a încheia, pacea pe baza revendicărilor noastre, cari se vor discuta de Bulga-- ria cu spirit împăciuitor. | | 
Ministrul plenipotenţiar al Austriei, prinţul Fuersten- berg, şi ministru] Rusiei, d. Schebeko, mărturisesc d-lui Titu Maiorescu simpatiele lor pentru cauza României, şi aruncă asupra politicei nebune şi proaste a politicianilor bulgari toate nenorocirile cari se revarsă peste ţara lou. Ministrul Austriei aduce copia telegramei împăratului. Tranz JI oseph, prin care acesta răspunde la apelul regelui Bulgariei „ca să-i vină în ajutor şi să mijloceaseă, pe lângă. România pentru a scăpa Bulgaria de dezastru şi dinastia. de abdicare“, Dnyoăratul mustra pe rege pentru inadver- tenţa şi proasta politică a oamenilor săi de Stat, cari au adus ţara în anarhie şi în nenorocirea de astăzi: E] spune că: nu poate sprijini Bulgaria, fiindcă e legat de atâţia ani de România, care e în toate drepturile ei. Singurul lucru ce poate face Bulgaria e să cedeze fără condițiuni Ro- mâniei ceeace i-a cerut, şi să încheie pace cu puterile bal- canice, cu asistenţa şi sprijinul, României. 
Regele ordona ca operaţiunile armatei noastre spre 

evenimentele, să deslănţuiască, 
rastia bulgară. Măsura, militar 
Părtează prea mult trupele de depozitele lor şi împedică coloanele de subzistență de a aduce hrana trupelor (orua- nizarea servicielor de etape ne fiind încă terminată). 

revolta şi să răstoarne di-: 
ă, căci mersul precipitat, de-
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7 Iuliu. — S'a -răspuns guvernului bulgar că nu pri- 
mim condiţiunile lui de a retrage armata pe stânga Du- 
nărei, în sehimbul liniei Turtucaia—Dobrici—Balcik, linie 
care ne e garantată chiar de Rusia. 

Aflând că vasele de războiu bulgare refugiate la Se- 
bastopol nu au fost încă dezarmate de-Ruşi, am cerut de- 
zarmarea lor neîntârziată. In cazul contrar vom ocupa 
Varna. (Să se vadă anexa 2). 

Azi Orhania a fost ocupată de diviziunea 2-a de ca- 
valerie. _ 

8 Iuliu. — Se zvoneşte că armata bulgară pregăteşte 
cu grosul ei, un atac asupra armatei sârbe la Eski-Sagra şi 
Coceâna. Corpul I de armată român a ocupat Vratza şi a 
trimis un detaşament mixt (o brigadă) la Orhania, cu să 
întărească diviziunea, de cavalerie. (Să se vadă anexa 3). 

Patrulele noastre de recunoaștere ajungând în câra- 
pia Sofiei, sau primit astăzi telegrame dela regele Bul- 
gariei şi dela primul-ministru Ghenadietf, prin cari cer cu 
stăruinţă încheierea păcii cu toate Statele Balcanice. Pa. 
cea e deci cucerită de armata română. La ora 12 şi 45 mi- 
nute, Regele mă primeşte în audienţă. EI e radios. 

M. S. răspunde regelui Bulgariei că primeşte propune- 
rea de pace cu următoarele condițiuni: „Toate ţările beli- 
gerante să trateze deodată; armata noastră să ocupe pozi- 
tiunile strategice ce-i convin la eşirea din strâmtorile 
Balcanilor spre câmpia Sofiei; fruntaria din Dobrogea, să 
rămână cea ocupată astăzi de armata română“. 

10 Iuliu. — "Țarul Bulgariei roagă pe Regele Carol să... 
grăbească pacea şi să facă ca şi celelalte armate să înce- 
teze ostilitățile. : 

Armata noastră e acum stăpână pe eşirile de Sud de 
Balcani. (Să se vadă anexa 4). 

M. S. a decis să se prevină guvernele Serbiei şi Gre- 

2



    

ciei — cel din urmă e mai recalcitrant — ca, dacă nu prl- 
_ mese condiţiunile favorabile ce li se oferă, România va în- 
cheia pace separată; . | 

Azi am prezentat Regelui trasarea nousai fruntarii a 
Dobrazei, pe care o admite. * . - | 
„11 Iulia. — Armata bulgară e blocată. Ea e înconju- 
_zată la Nord, la Vest şi la Sud de armatele sârbo-greacă; 
iar armata română e stăpână pe trecătoarele Balcanilor. 
Armata bulgară nu are alt drum. deschis decât în valea 
Mariţei. Acum, prin reocuparea Adrianopolului de Turci 
şi prin ofensiva acestora spre Nord, situaţiunea politică şi 
militară a Bulgariei e disperață. | 

Interesele noastre politice cer să nu lăsăm a se da lo- 
vitura de moarte. Bulgariei, a | 

Din ordinul Regelui sa răspuns guvernului sârb că 
armata română nu va lua parte la atacul Vidinului, nici - nu va coopera cu armata sârbă de Nord, care voeşte să în- 
toarcă apărarea strâmtorilor dela Tzaribrod prin pasul Ghinei (Bercovwitza-Slivnitza). (Să se vadă anexa 5-a). Un caz de holeră se semnalează la Vratza. E 

12 Iuliu. — D. Ghenadieft telegrafiază d-lui Maiorescu că trupele române înaintează prin Sorenţi şi Stolnik spre_ Sofia (32 km.) şi că patrulele noastre au ajuns la 15 km. de Sofia. Un membru al guvernului t alarmaţ şi-şi manifes- tează teama că acţiunea armaţei ar putea fi dăunătoare. Bpoliticei guvernuiui țărei. Examinând pe hartă, constat că cele doă localităţi, de cari vorbeşte telegrama, nu sunt in - câmpia Sofiei şi asigur pe Rege că nici odată armata nu va lucra împotriva ordinelor şi poliţicei Sale şi lui "Țării. (Să se vadă anexa 6)... 
_ Cartierul General al afmatei e tot la Corabia. Linia, ferată Samovitz — Plevna se repară de trupele noastre de căi-ferate. 

| 

a guvernu-
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  13 luliu, — Marele Cartier s'a mutat parte la T.-Măgu- 

rele, parte la Samovitz. (Regele găseşte că rămăsese prea 

departe de frontul strategic). 

Azi toată nădejdea Bulgariei e pusă în România şi în ar- 

mata ei. Ha crede că tot armata română o va scăpa de pe- 
ricolul tureese. o , 

Am primit raportul d-lui Trăsnea-Greceanu, care a în- -. 

soţit pe ataşaţii militari străini la Turnu- Măgurele — Co- 

rabia — Ciumacoviiza. Impresiunea acestora e cu totul 

favorabilă armatei noastre. Ataşatul militar spaniol a ad- 

mirat mult podul construit de pontonieri. Toţi au lăudat 

buna stare a trupelor şi voinicia soldaţilor, ordinea în- co- 
loane, îngrijirea cailor, materialului şi trăsurelor, (toate 

acestea le-au constatat lângă Ciumacovitza, unde au întâl- 

nit brigada 7-a de infanterie în marș). Ne având pâne 

pentru a prânzi, atașaţii militari au luat câteva pâni din- 

tr'o trăsură de subzistență şi au rămas miraţi de buna ei 
calitate. (Să se vadă anexa 7-a). 

Comunic, din ordinul Regelui, Corpului V de armată 

ca să ocupe satul şi poziţiunea dela Ecrene (la sud de Bal- 

cik), care interesează organizarea apărării nouei frunta- 

rii a Dobrogei, - 

Au sosit în Bucureşti delegaţii Bulgariei pentru pace. 

15 Iuliu. — Situaţiunea se limpezeşte. România e azi 

recunoscută ca arbitră în sângerosul conflict dintre po- 

poarele balcanice. Acţiunea ei hotărâtă şi fulgerătoare şi 

sosirea armatei române la pragul câmpiei Sofiei, au silit 

Bulgaria să-și încredinţeze soarta în mânele României, că- 

riia Europa întreagă îi recunoaşte acum dreptul de ar-- 
bitru. 

Dar, dacă Regele, ne uneşte pe toţi în politica din a- 
fară, am rămas tot dezuniţi, chiar în aceste grele timpuri 
înăuntru; Ministrul d& războiu pare a fi ținut în caran-
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tină de oarecari politiciani, cari văd în el un prieten de- 
votat al lui Filipescu, capabil de a produce o mişcare în 
armată şi prin armată. Se vorbeşte de dictatură militară, 
chiar în cabinetul Regelui. Neapărat că aceste svonuri, 
cari 'şi au explicaţiunea lor politică, sfârşese prin a des- 
tepta bănueli, Ministrul de războiu e suspectat şi i se a- 
ting oarecari prerogative în dauna chiar a operaţiunilor 
militare. Da pe 

“Azi s'a întors din Belgrad generalul Coandă, delega- 
tul guvernului la negocierile, cari trebuiau să se ţină Ia 
Niseh, pentru suspendarea ostilităţilor, Aceste negocieri 
nu au putut avea loc din cauza opunerii Greciei. 

Relaţiunile primite dela colonelul Christescu mă fac 
să cred în recunoştinţa Serbiei către România, pentru tot 
ajutorul ce i-am dat în grelele zile prin cari ea a trecut. 
Se pare că intervenirea armatei noastre a prins momen- 
tul psihologic: clipa pericolului iminent. O singură teamă 
avea Serbia: de a nu fi sacrificată de noi printr'o înţele- 
gere cu Bulgaria, în cazul când aceasta ne-ar fi cedat tot 
ce-i ceream. Relaţiunile acestea, sunt în acord cu cele tri- 
mise de locot.-colonelul Cihoski, care "mi scrie multe şi de cruzimile săvârşite de trupele bulgare asupra populaţiei şi chiar așupra militarilor căzuţi răniţi pe câmpul de luptă. Azi, d-nii Toncetff, ministru de finanţe, şi colonelul Stanceft, delegaţii bulgari, au ceruţ d-lui Maiorescu ea trupele române să oenpe Vidinul, Consultat de primul mi- nistru, i-am spus că cerea nu are de scop numai interesele 
bopulațiunii Vidinului (care se teme de exacţiunile 'arma- tei sârwve), ci urmăreşte un altul destul de viclean: de a ne pune în conflict cu Serbia. Supunând, în urmă, această propunere hotăririi Regelui, E] a admis că „trupele noas- tre pot intra în Vidin după o prealabilă înţelegere cu d. Passici, delegatul Serbiei, alături de trupele sârbe. Altfel,
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mu“. Transmiţând hotărîrea Regelui d-lui Maiorescu, într'o 
xonferinţă cu d-nii Marghiloman şi Take Ionescu, s'a con- 

venit a se propune d-lui Passici ea să nu atace Vidinul; 

“dacă însă guvernul sârbesc ţine cu orice preţ să ocupe ce- 
4atea până la încheerea păcei, atunci un detaşament ro- 

anân va intra în Vidin alături de trupele sârbe, 

16 Taliu. — D. Venizelos, delegatul Greciei, sosit asea- 

ră, intervine cu stăruinţă ca România să obţină o suspen- 

siune de arme de 6 zile până la stabilirea preliminărilor 

păcei, Această întervenire neașteptată e probabil cauzată 

le ofensiva trupelor bulgare contra corpului generalului 

Damianos, care se mişca încet şi nu s'a putut uni cu ar- 

maţa 3-a sârbă. Părerea mea e confirmată și de telegrama 

ce am primit azi (datată de eri) dela It.-colonel Cihoski, 

-care mă “informează că trupele lui Damianos sunt buscu- 

date de bulgari, 

Regele mă autoriză să merg în Bulgaria pentru a-mi 

-da sama de starea trupelor şi de măsurile militare luate 

„de Marele Cartier General, pe care El îl judeca cu oare- 

-aare asprime. Rezultatul vizitei mele în Bulgaria, comu- 

:micat Regelui într'un lung memoriu, a fost: complectarea, 

'măsurilor pentru combaterea holerei; coordonarea şi în- 
'trebuințarea tuturor mijloacelor de cari dispunea armata 

pentru îngrijirea holericilor; îmbunătăţirea hranei trupe- 

lor şi modificarea planului de ocupaţiune. 

17 Iuliu, — Armistițiul s'a semnat de delegaţii militari 

4Să se vadă anexa 8). | | a 
20 Iuliu. — Dimineaţa am avut o conferinţă cu gene- 

“ralul Coandă, delegatul nostru militar la congresul păcei, 

“Şi apoi cu primul ministru şi cu ceilalţi delegaţi români. 

“Sunt solicitat să admit oarecari modificări la proectul de 
fruntarie propus de mine și primit de Rege, modificări pe 

“Zari le cer delegaţii bulgari cu toată stăruința, După o



    

1ungă diseuţiune, nu am admis să se cedeze decât un mie 
petec la Sud de Ecrene, care se zice că aparţine Coroanei; şi 5 sate la Sud-Vest de Dobrici (Bazargik). Sara delegaţii: Bulgariei au admis fruntaria stabilită de mine. o 

21 Iuliu, — Audienţa la Rege. M. S$. e foarte mulţumit: de rezultatul dobândiţt Şi consideră acum Dobrogea ca un mic regat. E neliniştit însă de epidemia din Bulgaria, de: Şi-i dau toate asigurările că boala e aproape jugulată: şi că numărul victimelor va, fi neînsemnat raportat la, e- fectivul întregei noastre armate. ÎN 24 Iuliu. — La ora 9 sara, pacea, e încheiată, | 
26 Iuliu. — Tratativele pentru semnarea păcii întâm-- pină încă oarecari greutăţi din cauza delegaților Bulga-. riei (în deosebi d. Radet?t), cari invoacă hotărîrea Austriei: şi Rusiei de a revizui tractatul de pace și se sprijin pe pre-- cedentul din 1878, câna tractatul dela San-Stefano a fost revizuit la Berlin. | _ o Frica de holeră face pe mulţi din amatorii de POpu- laritate, cari au ceruţ să meargă la armată ca voluntari, sau ca ofiţeri de rezervă -(nemobilizabili), să intervină a-. cum pe toate căile ca să fie demobilizaţi, 

Regele pleacă în această sară la Turnu-Măgurele, de unde va merge la Plevna. Il însoţese. - 21 uliu. — La ora 9 dimineaţa. Regele descinde în por- tul Turnu-Măgurele în fața podului, construit de trupele: de Geniu şi Marină, pe care-] trece, intră în Nicopole unde: 

de războiu pe doă vedete acuplate, eari-i conduce prim meandrul Vidului unit cu apele revărsate ale Dunării, la. halta căii ferate, departe de 10 km. de gara Samovitz. De: acolo trenul Ii duce la Plevna, unde M, Ş. vizitează, cu în-
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soţitorii săi; capelă comemorativă şi cripta cu osemintele 
“celor căzuţi în bătăliele dinprejurul Plevnei (1877-78), cari 
au dat României nheatârnarea şi Bulgarilor o patrie; şi 
:apoi lucrările de asediu executate de trupele române, şi re- 
:dutele dela Griviţa. La ora 11 din noapte Regele se în- 
“toarce la Bucureşti. 

28 Iuliu. — La orele 12 din zi, se oficiază la Mitropolie 
un“ Te-deum pentru restabilirea păcei, fiind de faţă Re- 
:gele, Regina şi principesele Maria şi Elisabeta. Primul 
ministru e înălțat la demnitatea de colan al ordinului Ca: 

„rol, răsplată bine meritată de marele nostru om de stat, 
“Seara, Regele ţine o înălţătoare cuvântare la masa dată 
miniștrilor săi şi delegaților puterilor balcanice. 

29 Iuliu. — Decretul de demobilizare a armatei în ziua, 
-de 31 Iuliu e semnat de Rege. Holera descreşte în corpul XI 
-de armată, dar e virulentă încă în corpurile II și-IV şi s'a 
-arătat şi în corpul III de armată. 

Delegații guvernului pentru lichidarea rechiziţiunilor. 
“Sau întrunit la Ministerul de Răsboiu pentru a-primi în- - E 
-strueţiuni şi directive. 

Seara aze loc banchetul păcei dat de primarul Capita- 
4ei, d. Gr. G, Cantacuzino. - 

30 Iuliu. — Am primit următoarea telegramă dela mi- - = 
:nistrul de războiu: din Serbia: 

„In momentul încheerii păcii,. care încoronează izbân- 
«ele armatelor noastre aliate, care: consacră legăturile 
“trainice şi amicale ce unesc eroicele. naţiuni, română şi 
“sârbă, rog pe Excelenţa sa, domnul Ministru de Războiu,. 
“să bine-voaiscă a primi felicitările mele pentru succesele ob- 
ţinute precum şi urările cele mai cordiale pentru glorioasa 
“Şi eroica armată română“, 

General Boianoviteh, Ministru de răboiu. 
La acest semn de înaltă atenţiune, am Tăspuns d- lui 

„general Bojanoviteh:
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„Rog pe Excelenţa Voastră să bine-voiască a primi, ca 
grăbitele mulţumiri pentru amabilele sale felicițări, ex- 
presiunea viei mele admiraţiuni pentru voinica armată 
sârbă şi a bucuriei ce simt de a vedea o pace glorioasă șE 
trainică asigurată naţiunilor noastre amice prin CO0pE-- 
raţiunea armatelor lor, ale căror legături de camaraderie: 
nădăjduese că vor deveni din ce în ce mai strânse“, - 

General Herjeu, Ministru de războiu. _ 
Am întrunit la minister pe d-nii generali Averescu şi 

Culcer pentru a stabili definitiv ordinul de demobilizare a: 
armatei. 

Presa bulgară e foarte nemulțumită de rezultatul do- 
bândit prin pacea dela Bucureşti. Regele Ferdinand a dat: 
un ordin de zi armatei, prin care spune că „felonia şi reaua credinţă a foştilor săi aliaţi l-au împedicat de a realiza 
scopul, mărirea Bulgariei, şi l-au făcut să peardă 'ceeace: 
câștigase prin bravură, credinţă și sacrificiile bravei sale- 
armate“, (Nu nebunia aliaţilor, ci deşertăciunea suverânu-- 
lui şi incapacitatea factorilor răspunzători au dus Bulga-- ria în prăpastie), 

31 Iuliu. — D. Clemenceau scrie în „L'Homme Libre“:. Din acest moment România se impune Europei ca putere: imorală, tot aşa cum se impune ca putere armată“. Ce zile mari trăim! Mulţumese lui Dumnezeu că m'a ajutat să văd: - țara mea radicată aşa de sus. 
Conferinţă la palatul regesc. Iau parte A. S. R. Prin- jul Moştenitor, ministrul de războiu şi generalul Ave- vescu. Regele iea cunoştinţă de dispoziţiunile privitoare la demobilizarea armatei din ţară şi din Dobrogia; EI aprobă totul, precum şi măsurile de pază cari privesc teritoriu anexat şi alcătuirea, garnizoanelor din: Silistria, 'Turta-. caia, Kurt-Bunar, Dobrici şi Balcik. Sa discutat -proectul, cu toate măsurile propuse, pentru retragerea armatei din:
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Bulgaria şi descontentrarea ei. M. S$. admite proiectul mi- 

zistrului, eare ţine seamă de situaţiunea militară precum 

şi de ocrotirea teritoriului ţării de epidemia, ce se poate 

aduce din Bulgaria de armata noastră. . 

Demobilizarea trupelor din Dobrogea şi din țară ă în-. 

«ceput astăzi. 

1 August. — Ştirile privitoare la starea sanitară sunt 

încă îndoelnice. Epidemia s'a stins în corpul I de armată; 

ân corpul Il-de armată e în desereştere; numai corpul 

IV ne inspiră încă grija din cauza greutăților traiului şi 

„condiţiunilor nefavorabile în cari au fost puse dela înce- 

-put trupele sale. ! 

2 August. — Un caz suspect s'a ivit în regimentul de 

Infanţerie No. 78, bivuacat la Cotroceni (Bucureşti). Toate 

“trupele cantonate şi bivuacate împrejurul Bucureștiului 

Sau izolat şi s'au supus tratamentului preventiv. 

_ Gazetele de scandal, în unire cu ale opoziţiunii, au des- 

:chis o campanie înverşunată contra Intendenţei şi Servi- 

xiului Sanitar al armatei. Campanie nedreaptă, absurdă, 

împinsă numai de politicianii nerăbdători şi de cei cari ex- 

ploatează totul pentru a-şi satisface joasnicele interese, 

(Să se vadă anexa 9). 

Sara plec în Dobrogea ca să inspectez trupele şi te- 

ritoriul anexat. 
7 August. — Intorcându-mă din Cadrilater, am luat 

alispoziţiuni ca să se organizeze imediat serviciele Jandar- 

meriei şi Grănicerilor în teritoriul anexat. Am. cerut Mi- 

nisterului de Interne ca să complecteze, cu concursul nos- 

“ru, posturile sanitare (earantinele) instalate din ordinul 

meu pe noua graniţă a Dobrogiei. Aceste posturi sunt de 

meapărată trebuinţă pentru examinarea și îngrijirea sani- 

tară a miilor de bulgari desconcentraţi din armata bul- 

gară, sau refugiaţi, cari acum se întore la vetrele lor în 

+



2    teritoriul anexat. Pericolul răspândirii epidemiei în Do- 

„brogia e mare 1). N 

Am dispus ca Geniul Militar să. înceapă neîntârziat; 

studiele pentru instalarea de iarnă a trupelor în garnizoa- 

nele din noul teritoriu. 

                                         

Bucureşti. Pretutindeni starea sanitară e satisfăcătoare. 

Cazarmele se curăţă şi se desinfectează; bivuaeurile trupe- 

lor sunt bine instalate şi îngrijite. Nici un caz suspect nu 

s'a mai ivit. - - 
Pericolul pentru capitala poate fi mare prin întoar- 

cerea trupelor din Bulgaria, dar măsurile preventive şi de 

carantină, pe cari le-am luat în întreaga ţară, şi fac să se 
observe cu cea mai mare strioteţă, vor scăpa cu siguranţă 
Bucureștii de flagel. 

10 August. — Am mers la Sinaia pentru a lua parte 
la Consiliul de Miniştri. Regele a admis, în totul, rnăsurele 
sanitare luate pentru întoarcerea, trupelor în ţară şi în. 
garnizoanele lor. 

Consiliul de miniştri, în urina propunerii mele şi a în- 
cuviinţării Regelui, a hotărît să se constituiască doă co- 
misiuni de anchetă, cari să cerceteze funcţionarea servicii-- 
lor administrative şi sanitare din prima zi a mobilizării 
până în ziua trecerii armatei pe picior de pace. Aceasta ca: 
răspuns la campania cinică ce duce contra ambelor ser- 
vicii o parte a presei politice şi presa venală; M. S. Regele 
doreşte ea membrii civili din comisiune să fie aleşi prin- 
tre fruntașii partidelor politice din ţară. 2) ”- 

In Consiliul de miniştri sa, mai discutat demobiliza- - 
rea armatei şi combaterea holerei, măsurile cari se vor lua. 
————————————— 

de fagi, Graţie acestei măsuri de prevedere, Dobrogia a fost ferită: 

2. Doi foşti miniștrii, d-nii Vasile 
_ Cianu, au declinat acea sta e Sarcină. Morţun Și generalul Craini
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Şi pe cari. Regele le-a admis, precum şi proiectele pentru 
organizarea servicielor Jandarmeriei și Grănicerilor în 

noua Dobrogie. Miniştrii au luat cunoştinţă de neregulele 

săvârşite de autorităţile administrative, cu ocaziunea re- 

hiziţiilor militare, pe cari le-au semnalat până acum co- 

anisarii guvernului, . 

- 11 August. — Am fost la Tarnu-Măgurel e, unde am 

Ansoţit pe A. S. R. Prinţul Moștenitor la inspectarea spi- 

zalelor de bholerici. Dimineaţa am văzut lazaretul militar 

condus de medicul maior din rezervă, dr. Gheorghiu şi am- 

bulanța Crucei Roşii a bărbaţilor (care încă nu era com- 

lect instalață). Ia lazaretul militar au intrat până azi 2800 

holerici, sau bănuiţi. Procentul celor bănuiţi de a purta 

xibrionul holerei e numai de 1-2, | 
Sa ţinut un consiliu sanitar sub preşidenţia A. S..R., 

da care au luat parte miniştrii de războiu şi de interne (d. 
A. Bădărău, înlocuitorul titularului) şi doctorii I. Canta- 
=cuzino, Mezincescu şi Slătineanu (dr. Călinescu, înspecto- 

zul serviciului sanitar al armatei nu a fost chemat). Am 

făcut să se admită ţinerea trupelor în observaţiune sani- 

tară cinci zile afară din cazarme, precum şi bivuacarea 

“Corpului IV de armată și a unei părţi de trupe din Corpul 

XI de armată Ja Nord de Zimnicea până la desăvârșirea vin- 

. «lecare, 

După amiază, A. $. R., pe care am însoţit-o, a vizitat 

Tazasetul de holerici (unde se îngrijesc cazurile cele mai 

grave) dela Nicopole, instalat, cu ajutorul d-nei Cantacu- 

Zino, în vechea citadelă turcească. 

12 August. — Vrajba între serviciul sanitar militar şi 

el civil merge tot crescând. Cel din urmă se serveşte de - 

presă şi de publieaţiuni, semnate şi anonime, ca să loveas- 

că în cel dintâiu. Când doi se ceartă, al treilea... moare de 
holeră,
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13 August. — Până astăzi s'au ivit câteva-cazuri de 

holeră în țară, pe cari le-au semănat pe drumul lor tru- 

pele ce se întore pe jos. Virulenţa boalei însă e mică. 

“Până acum calul de bătaie al presei nemulţamite au 
fost Intendenţa şi Serviciul Sanitar militar. Azi, ziarele: 

profesioniste îşi lărgese câmpul de operaţiuni. Ele au în- 

ceput să împartă generalii în grupuri politice. Unele insi-: 

nuează că d. Nicolae Filipescu, care a fost introdus la Ma- 
rele Cartier General (când, de cine?), e adevăratul minis-- 

tru de Războiu, iar generalii Herjeu şi Averescu sunt 0a- 

menii lui de acţiune. Altele răspund că d. Ion LC. Bră-- 
tianu, neputându-se introduce la Cartierul General, și-a în- 
stalat cartierul la corpul II de armată, unde caută să 
grupeze în juru-i cât se poate mai mulţi ofiţeri pentru a: 
stăpâni într'o zi armata. Eacă ce coase şi descoase, presa 
română după cel mai strălucit fapt de arme al armatea 
noastre, când aceasta nu a părăsit încă pământul Bulga- 
riei şi când holera îi cercetează rândurile. | 

14 August. — Pentru a nu lăţi întinderea focarelor ho- 
lerei am hotărît ca transportul trupelor în garnizoanele 
lor să nu facă decât cu calea ferată. 

15 August. — Insoţese pe Rege la Zimnicia, unde a vi- 
zitat lazaretul de holerici condus de dr. Lupu (voluntar) şi 
pus sub înalta şi devotata îngrijire a A. S. R. prineipesa. 
Maria, pe care o ajută 20 surori catolice. Aci au intrat: 
până astăzi 600 bolnavi şi suspecți, din cari 60 au fost con- 
firmaţi şi 7 au murit. | 

Dela lazaret, M. S. a mers în port, la podul Pontonieri- 
lor construit în dreptul insulei Bujoreanea (unde a fost 
întins podul rus în 1877—18). Pe un timp de tempesta, cu, 
picioarele în noroiul desfundat, bătrânul Rege a stat ne-. mişcat doă ore ca să privească întoarcerea în ţară a unei întregi brigade de artilerie (regimentele 4 şi 8) din corput
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IV de A,, şi să vorbească pe rând cu toţi ofiţerii superiori 

ai brigadei. - 

16 August. — 'Drupele î îşi continuă drumul spre garai- 

zoanele lor. Intregul corp al IV-lea de armată se găseşte 

hivuacat la nord-est de Zimnicia. O parte din corpul II (di- 

viziunea a 3-a) şi brigada a 33-a de infanterie (rezervă) 

sunt ţinute în observaţiune la Nord de Ziranicia. La Olte- 

niţa; se află regimentul 21 de Infanterie şi regimentul 6 de 

Vânători. | 

Comandamentul Armatei e cu totul rupt de al său Stat- 

Major. Am dispus ca Serviciul Sanitar însărcinat cu îngri- 

jirea punctelor de trecere să se lege cu Marele Stat-Major 

şi cu Serviciul Sanitar Civil. Am trimis tot ce lipsea pen- 

tru îngrijirea trupelor şi bolnavilor. 

Constatările zilnice mi-au confirmat credinţa că Sta- 

tul-Major al nostru trebue să-şi complecteze instrucţiunea 

practică pentru a învăţa să conducă, mişcările masselor de 

trupe, şi să lege între ele toate serviciile armatei, dinainte 

şi dinapoi, pentru a le face să lucreze în armonie şi să eon- 

cure la bunul mers al operaţiunilor. Ca să ajungă aci, el 

are nevoe de un şef a cărui situaţiune să nu mai fie ex- 

pusă, ca până astăzi, fluctuațiunilor politice, fiindcă sta- 

tul-Major nu are talismanul emblemei Parisului îluctuat 

mee mergitur. 

17 August. — Merg la Sinaia în audienţă la Rege. Se 

hotărăşte retragerea ultimelor trupe, cari mai rămăsese la 

Şiştov şi la Nicopole. Ele vor părăsi teritoriul Bulgariei 

la 19, după care podurile se vor desface, 

Până astăzi, avem în armată, aproximativ, 1200 morţi, 

iar în ţară .200, victime ale holerei. 

18 August. — Atacurile contra armatei şi-au deslăn- 

țuit toată furia. Iau parte cei cari ered că printr'o cam- - 

panie de intrigi şi de calomnii vor putea aduce o schimbare.
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de guvern; toţi nemulţamiţii cari caută un prilej ca să-și 
răzbune pe cei ce le-au adus vreun neajuns; gazetarii de 
ocaziune.— nu cei de meserie — cari trăese. amanetându-și 
condeiul şi speculând libertatea presei; gazetele cari îra- 
brăţişează orice cauză — licită, sau ilicită — pentru. a-şi 
mări tragerea şi a-şi spori veniturile. - 

19 August. — Starea sanitară, s'a îmbunătăţit, Azi, ul- 
“ timele trupe române, dela Şiştov şi Nicopole, au părăsit 
pământul bulgar. Am dat ordin ea să se cerceteze toate ca- 
zurile de bătae şi de rău tratament semnalate de ziare. 

„ Comisiunile de lichidare a rechiziţiunilor îşi fac dato- 
ria, dar şi aci politica încurcă, treaba. Mi se semnalează un 
prefect care nu voeşte să destitue pe primarul unei în- 
semnate comune rurale, dovedit .că a săvârşit nereguli 
mari la facerea, rechiziţiunilor, 

20 August. — Podurile de pe Dunăre sau strâns. Să- nătatea Corpurilor IV de armată s'a îndreptat, aşa că o bri- 
gacă a şi plecat Spre garnizoana ei. a In ţară sunt câteva, tocare de holeră mai mari. Dar măsurele sanitare sunt destul de energice pentru a lupta "eu epidemia. 

| Intendenţa Sărviciului Etapelor nu şi-a putut face de- plin datoria. Cauza; întâi insuficienţa personalului, Şi apoi nepregătirea lui pentru acest greu serviciu. 
21 August. — Presa, continuă să-şi verse veninul pe şefii armatei, cari azi nu au nici timpul, nici mijloacele ca să se apere. O campanie, mai nepațriotică, mai nejustifi- cată şi mai nedreaptă nu mi-au văzut ochii. Nici: chiar dacă ar fi fost plătită de vrăjmașşii noştri cei mai neîmpă- caţi, nu putea să fie mai bine organizată şi mai bine con- dusă. Sărmana țară, unde au să te ducă lupii flămânzi de putere şi sufletele mici, pe cari nu le mişcă decât patima invidiei, sau a interesului?
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Lupta în contra Intendenţei şi Serviciului Sanitar şi-a 
schimbat obiectivul. Acum. e îndreptată. asupra ofiţerilor 
cu cea mai aprigă înverșunare. Nirhie nu respectă presa 
de scandal: cinste, capacitate, familie, totul e aruncat şi 
tăvălit în noroiu. De această camparie murdară vor profita 
mult vrăşmaşii ţării. Ziarele din Viena şi Pesta reproduc 
dările de seamă, trimise de corespondenţii lor din Bucu- 
reşti şi se întrec în a deserie armata română ca o armată rau 

„ organizată, rău apravizionată, rău îngrijită, fără ofiţeri 
capabili, care nu ar fi putut sta în răboiu nici o lună şi 
ar fi fost bătută de armata bulgară... 

Trupele oprite la Zimnicia se întorc în garnizoanele 
lor. Starea sanitară “din ţară nu poate să ne îngrijească . 
mult, dacă măsurile ordonate vor fi respeetate.. 

26 August. — După relaţiunile date de generalul Ave- 
reseu, nu au murit în lararetele dela Dunăre mai mult, ca 
80 holerici. Mortalitatea e prea mică în raport cu numărul 
trupelor cari s'au strecurat prin acele puncte şi cu alar- 
marea medicilor specialişti. Dar, nu-i nimica. Paza, bună 
a făcut să treacă primejdia mare. 

27 August. — D. prof. dr. Cantacuzino, venit dela. Tur 
nu-Măgurele îmi dă următoarele relaţiuni: 

- „Măsurile ce s'au luat dela apariţiunea boalei, au fost 
deajuns ca să limiteze la un număr relativ mie victimele 
ce ea a, făcut şi să o stângă aproape de tot. Dacă la înce- 
put au fost greutăţi, aceasta se datoreşte marii masse de 

"trupe, marşurilor rapezi ale armatei -Şi rapedei apariţiuni 

a boalei în mai multe puncte. Dar măsurile de luptă în 

contra boalei şi de traiu Sau organizat peste tot, și armata, 

noastră s'a, găsit î în scurt tinp în stare de a fate faţă, boa- 
lei, de a merge şi de a continua campania, oricari 'ar fi - 
fost greutăţile ce le-am fi întâmpinat. Medicii militari 

Si-au făcut datoria. Laboratoarele baecteriologice ale. arma»
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tei au fost bine organizate şi ele singure au făcut totul, 
căci cele doă date de serviciul sanitar civil erau necom- 

plecte şi nu puteau fi de mare ajutor. Bacteriologii mili- 

tari au adus servicii netăgăduite armatei“. Da. Eacă ade- 
vărul. - 

Azi, ministerul de Interne mi-a cerut ajutorul pentru 
a combate holera în ţară, — în special în judeţele din stân- 
ga Oltului şi din Oltenia. Armata îi dăduse deja o bună 
mână de ajutor. Ceeace i se cere acum e totul: mijloacele 
de cari numai armata dispune, şi de cari vorbeşte d. dr. 
Cantacuzino. I le-am dat cu prisosinţă, şi serviciul sanitar 
militar, călăuzit de eminenţii specialişti din ţară, şi-a făcut . 
de doă ori datoria: în Bulgaria, cătră armată; în ţară, 
către populaţiunea civilă. (Să se vadă anexa 12), 

29 August. — Lazaretele de holerici dela "Turnu Mă- 
gurele s'au desființat ne mai având nici un bolnav. 

30 August.— Personalul. Ministerului de Răsboiu, care 
fusese la armată, s'a întors. Atâţ şeful Serviciului Inten- 
denţei cât şi cel al Serviciului Sanitar mărturisesc că au 
suferit din cauza lipsei de legătură eu serviciul de Stat- 
Major dela Marele Cartier General, şi a lipsei de directive, 
de instrucţiuni şi de ordine comunicate la timp, cari ie 
erau de neapărată trebuință pentru conducerea servi- 
cielor lor. 

Da. Credinţa mea este că totul Sar fi îndreptat dacă 
războiul mai dura, şi că chiar din greşalele comise s'au 
tras învățăminte tot atât de mari, de cări vor profita ne- 
greşit şi Ministerul şi Marele Stat-Major şi Comandamen- 
tele. 

- 
31 August. — Ziarul „Viitorul“, într'o serie de articole 

acuza guvernul de incapacitate. Pe ministru de Externe îl asamăna cu un bătrân neputincios, care ar voi să facă ceva dar nu poate. „Politica lui a fost cu desăvârşire me-
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sioeră“. De ministrul de Răsboiu spune că acţiunea lui în 

timpul războiului a fost aproape fără activitate şi fără 

autoritate. Inţeleg ca cei cari inspiră ziarul oficios al par- 

tidului liberal să aducă cât de grave învinuiri. ministrului 

„de Răsboiu, fiindcă le pricep rostul, ştiind cine le inspiră; 

dar ca Să acuze pe d. Titu: Maiorescu, pe care o lume în- 

treagă îl admiră, că face politică mediocră şi. neputin- 

„cioasă, aceasta depăşeşte cele mai largi limite ale celor 

nai proaste glume. M. Ş. Regele a semnat azi decretul pen- 

ru trecerea armatei pe picior de pace în ziua de 31 August. 

5 Septembre. — Campania presei începe a-şi defini 

scopul. Scopul politie, evident, e răsturnarea neîntârziată 

a guvernului și înlocuirea lui printr'un guvern liberal. 

Da, dar de această campanie profită ceilalţi agitatori din 

ară, cari nu stau cu mâinile în sân. Azi a apărut un ma- 

mifest al partidului democrat-socialist, care s'a răspândit 

în întreaga ţară şi anunţă întruniri publice la 8 Septem- 

%re. Manifestul insultă armata, guvernul, prinţul moşte- 

nitor şi Coroana, dezaprobă războiul: „Armata e imorală, 

sefii ei dau pildă de ra purtare şi de tâlhării; guvernul 

a împins ţara într'un războiu de spoliaţiuni, al cărui scop 

a fost prădarea satelor şi oraşelor bulgare, a fost să fure 

Bulgariei 8009 km. p. de teritoriu şi 300.000 cetăţeni bul- 

gari, cari nu vor erta niciodată României că le-a răpit Îi- 

bertatea şi i-a smuls dela țara lor...“ 

Cetind acest manifest am priceput rostul campaniei, 

“dusă de presa străină contra armatei şi ţărei noastre, spri- 

jinită pe informaţiuni mincinoase date de cei interesaţi. 

Pentru edificarea și celor de afară, reproduc scrisoarea ce 

mi-a trimis d. Nicolae Filipescu de la Geranovica, la 15 

Talie : 

„Afiăm cu uimire că presa străină pomeneşte ororile 

armatei noastre.



   
„Am-fost în toate localităţile ocupate de Corpul IV-de 

armată şi am constatat că toate obiectele rechiziţionate: 

s'au plătit cu exces de dărnicie şi trupele sau purtat nu 

numai cu blândeţe,- -dar în modul cel mai prietenos. Pretu- - 

tindeni fraternizau cu Bulgarii. 

„Aşa fiind, e revoltător să facă astfel de ponegriri. 

„Nu s'ar putea, să se comunice la Sofia că România va 
înceta bunele ei oficii pe lângă aliaţi dacă nu se vor des- 

minţi acele ştiri jicnitoare pentru bunul renume al arma- 

tei, sau dacă 'nu se va proba temeinicia lor. 

„Nu ar fi rău poate să se recomande primarilor să dee 

declaraţiuni dacă trupele noastre an cantonat, sau bivua- 

cat, dacă s'a făcut vreun act de violenţă. 

„Corpul nostru a avut, ca nici unul, să lupte cu mari 
greutăţi. O brigadă şi un regiment de artilerie au. trecut 

strâmtoarea spre Zlatitza în condițiuni în cari orice ar- 

mată se poate făli. Drumul pe care l-am recunoscut călare 

urca, la o înălţime de 1300 m., şerpuind în modul cel mai 
brusc, înfăţişând adesea aspectul unei scări. Tunurile 

toate au fost urcate mai mult cu braţele, afecţându-se o 

companie de infanterie de fiecare baterie. 

„Cu toate ploile, noroaele şi lipsurile, toţi sunt voioşi 

şi cu gândul înainte“. (Să se vadă anexa 10). 

Dar ceeace e şi mai trist e că desbinările şi intrigere 

de afară pătrund chiar în rândurile celor cari au dat gu- 
"xernul de colabarare. 

6 Septembre. — Ataşatul militar sârb, colonelul Ea- 

lafatovici, prezentându-se de plecare, mă informează că 

guvernul sârb a creat 5 diviziuni de armată, aşa că de 
azi înainte armata sârbă va avea 10 diviziuni în timp de 
pace. Măsura foarte înţeleaptă, de prevedere şi de consâr- 
“are, 

Ziarul „Viitorul“ a început o serie de articole asu-
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*pra armatei, cari debutează cu critica activităţii lui Ni- 

«colae Filipescu ca ministru de războiu şi acuză pe genera- 

1ul. Averescu de incapacitate profesională. 

9 Septembre. — Am întrunit la Minister cele doă co- 

misiuni mixte de anchetă. După d-nii Morţun şi general 

“Crăiniceanu, sa desistat şi profesorul dr. Cantacuzino 

“plecat, pare-mi-se, în străinătate). ” 

_11 Septembre. — Roata muncei trebue să se învârteas- 

“că fără răgaz. Studiez măsurile privitoare la compleetarea 

organizării armatei, servindu-mă de învățămintele pre- 

4ioase ce am cules până acum din războiul balcanic (1912- 

1913). | . îi 

14 Septembre. — Abia s'au demobilizat armatele şi a- 

gitaţiunile în peninsula, Balcanică au început. Albanezii 

-atacă pe Sârbi, vrând' să ocupe câteva localităţi deţinute 

le aceştia. Serbia trimițe trupe de întărire şi mobilizează . 

„diviziunea de Morava. Chestiunea balcanică e un isvor ne- 

secat de agitaţiuni, de nemulţamiri şi de intrigi diploma- 

ice. De data aceasta, mâna Austriei apare fără mănuși. 

Na cumva din aceste agitaţiuni va naşte un al 3-lea răz- 

“poiu balcanic? : 

28 Septembre. — Comandantul corpului V de Armată 

e neliniștit de agitaţiunile populaţiunii bulgare din terito- 

riul anexat şi cere sporirea trupelor de ocupaţiune. Liniş- 

-irea ei se va face, sunt sigur, nu numai cu trupe ci şi cu 

- bună şi dreaptă administraţiune, pe care guvernul e da- 

tor să i-o dee. | 

Generalul Averescu, şeful Statului Major al armatei, 

“cere stăruițor să fie mutat la un comandament de corp de .- 

:armată, 

Regele e nemulţamit de discordia care domneşte îe cer- 

cul înaltului Comandament Militar. El crede că trebue să 

se aducă, în urma constatărilor făcute în această campa-
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nie, oarecari schimbări în personalul Marelui Stat-Major 

şi al Comandamentelor.  .. 
24 Septembre. — Se crede că Serbia şi Grecia, temân- | 

du-se de o convenţiune militară între Turcia şi Bulgaria, 

au cerut sprijinul României pentru respectarea tractatu- 

lui de pace. 

Guvernul întreg e de părere că, în faţa nesiguranțet - 

în care ne găsim, trebue ca armata să fie gata. Ministrul 

de Războiu trebue să continue pregătirea ei, iar ministrul 

de Finanţe să-i dee mijloacele necesare. 

Consiliul de miniştri hotărăşte ca toţi cei cari au fost 

mobilizați să fie scutiţi de contribuţiuni şi de prestații. 
25 Septembre. — Se ţine consiliu de miniştri la Cas- 

telul Peleş. Se discută, între altele, măsurele de apărare: 

a noului teritoriu, prelungirea liniei ferate Medgidia-Co- 

padin până la Dobrici, care se va pune imediat în lucru, 

repararea drumurilor existente şi complectarea reţelei căi- 

lor ordinare de pe teritoriul anexat, având în vedere mai 
mult trebuinţele militare. Pentru toate acestea, ministerul 

de Finanţe va deschide imediat credite. 
Regele nu crede că Bulgaria voeşte să remobilizeze ar- 

mata, dar nn trebue să se uite că „noi am restabilit pacea: 

„în Balcani şi tot noi trebue să o garantăm“. 

21 Septembre. — Agitaţiunile în Macedonia şi în Al- 

- bania cresc. Ni se spune că numeroşi bulgari din Bulga- 

ria şi din teritoriul anexat pleacă să organizeze bande de 

comitagii în contra Serbiei. ” 

Agitaţiunea bulgară în Cadrilater se întreţine prin: 
reviste şi scrieri, cari samănă nemulţumirea şi ura În 

contra noului ocupator. Emisarii bulgari cutreeră satele.. 

Am luat măsuri de supraveghere prin jandarmerie. 

2 Octobre. — D. Marghiloman, ministru de Finanţe, 

care a fost în Franţa şi în Germania ca să contracteze ur
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împrumut de 500 milioane, ne spune că a întâmpinat marii 

greutăţi chiar în Germania, iar în Franţa toate stăruin-- 

țele sale au fost zadarnice. Avem mare nevoe de bani, căci. 

guvernul prevăzător e hotărît să continue, fără a perde: 

timpul, organizarea armatei, pusă pe drum bun de minis- 

trii conservatori, şi să complecteze reţeaua căilor ferate, 
atât de netesare desvoltării economice a ţării şi interese- 

ior ei militare, 

Regele şi-a exprimat nemulțămirea în contra acelor“ 

ofiţeri cari amestecă chestiunile militare în luptele poli-- 
tice, din cari-şi fac puncte de sprijin. 

10 Octobre. — Imprumutul de 250 milioane, făcut la: 
un consorţiu de bancheri germani, s'a semnat. Pentru con- 

tinuarea complectării organizării armatei, Ministeru de 

Răsboiu va dispune deocamdată de 60 milioane luate din: 

excedentele bugetare. - 

| Planul de lucru al ministrului de Războiu e următorul: 

Desvoltarea organizării armatei până la un efectiv de mo- 

bilizare de 550.000 oameni (aceasta e a 2-a etapă a organi- 

zării; a 3-a va fi de 750.000, — adică cea mai mare armată. 

pe care poate să o rădice o ţară cu o populaţiune de 7.300.000+ 
oameni, — la care nu se va putea ajunge decât după ce- 

vom termina organizarea şi înzestrarea armatei din a 2-a. 

etapă de desvoltare); complecta ei încadrare şi înzestrare 

cu tot ce-i trebue pentru războiu. Pentru a satisface ne-- 

voile materiale ale unei asemenea armate, trebue a se- 

cheltui o jumătate miliard de lei, după cum urmează: 

1. Materia] sanitar; construcţiuni pen- 

tru mobilizarea serviciului sanitar (depozi- 

te regiona!e...); spitale şi infirnierii de gar- 

nizoane, sanatorii 18.900.000 le 
2. Echipamentul armatei; serviciul sub- 

sistenţelor şi hrana de războiu pentru 4 zile; 

depozite şi magazii 83.800.000 les
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3. Armament şi muniţiuni pentru infan- .. 

zierie, cavalerie, artilerie de câmp şi de mun- 

ste, artilerie de poziţiune şi de asediu 

4. Reorganizarea cetăţii Bucureşti 'şi a 

„regiunii E-N-G; fortificaţiunile din terito- 

-ziul anexat | 

5. Complectarea şi mărirea stabilimen- 

“telor de fubricaţiune ale artileriei: arsena- 

“lele; fabricele de pulbere, de fulmicoton şi 

“de acide; pirotehnia; depozitele de muniţiuni 

-şi pulberi 

  

187.800.000 lei 

17.000.000 lei 

22.500.000 lei 

6. Construeţiuni: complectarea cazar= - 

melor existente; cazarme pentru trupele e- 

"-xistente, cari nu au încă; cazarme pentru 

:40 regimente de infanterie de rezervă; ca- 

-zarme pentru trupele de artilerie cari se vor 

“înfiinţa; complectarea localurilor şeoalelor 

“anilitare . 

7. Materialul tehnic al armatei: pareul 

„armatei; telegrafia fără fir; biciclete, mo-- 

“tocielete, camioane-automobile; aeroplane; 

„complectarea materialului existent; linii de 

garaj în garnizoane şi material de căi fera- 

“te; material pentru al 2-lea pod pe Dunăre 

8. Marina militară: material pentru tre- 

„cerea Dunării; vase pentru apărarea Du- 

nării; vase de războiu de mare şi subma- 

-rine; telegrafie fără sârmă; muniţiuni de 
zăzboiu; porturi şi arsenale la Dunăre şi la 
nare 

39.000.000 lei 

10.000.000 lei 

67.000.000 lei 

Total 506.000.000 lei. 
Acest program, care trebue pus în aplicare imediat şi



  
  

realizaț în cel mai scurt. timp, îl voiu supune aprobări: 

“Consiliului de Miniştri, după ce va fi admis de Rege. Nu-mi: 
va rămâne în urmă, decât să îndeplinese formele legale: 

pentru a-l transforma în proect de lege şi a obţine credi-- 

tele necesare. | | 
14 Octobre. — Meditând, găsese o-mare apropiere în-- 

tre acţiunea noastră din vara , trecută: Şi acţiunea. Prusiei: 

din 1859. 

Indată ce războiul dintre Franţa şi Austria a început,. 

Prusia, şi-a mobilizat armata, dar nu intră în acţiune din: 

cauza că evenimentele se precipită în Italia cu mare iuţea-- 

lă, Victoriele armatei franco-sarde dela Magenta (4 Iuniu): 

și dela Solferino (94 [uniu) silesc pe Austriaci să ceară ar-- 

mistiţiu, care le fu acordat de Napoleon la Villafranca.. 

Dar, şi fără să intervină în acţiune, mobilizarea. armatei. 

prusiene a cântărit greu în cumpăna niilitară şi diploma-- 

tică. Pentru conducătorii ţării şi ai armatei, mobilizarea: 

aceasta a mai avut şi un alt efect: ea. fiind o mare încer-- 

care, din care s'a putut vede şi părţile bune şi cele slabe ale: 

organizării militare a Prusiei, a servit de baza, reorgani-- 

zării armâtei, care începe îndată după demobilizare prin 

impulsiunea dată de prinţul de coroană Wilhelra. 

Găsese p mare asemănare cu mobilizarea armatei noa--- 

stre, doar atât că armata română a intrat în acţiune, să-- 

vârşind toate operaţiunile strategice, premergătoare acţiu-- 

nilor tactice. Mobilizarea, şi adunarea armatei în zona ei de: 

concentrare, desfăşurarea şi marşurile strategice, ocuparea. 

de teritoriu în ţara inamică, făcându-se pe o scară mare,- 
vom putea culege multe învățăminte pentru a îndrepta ne--- 

ajunsurile, a elimina tot ce nu e de folos, a complecta lipsu-- 

rile şi a desăvârși organizarea, Pentru a face însă toate a- 

cestea se cere pricepere profesională, perseverenţă, conti-— 

nuitaţe Şi muncă, încordată.
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25. Octobre. — Regele a admis cererea generalului A- 
“verescu de a fi mutat la un comandament de Corp de Ar- 
«abată, dar ordona ca locul său dela Marele Stat-Major, pe 
«care mi-l destina, să rămână neocupat până la retragerea 
„guvernului din care fac parte. | 

Regele nu încuviinţează să plec în străinătate, în inte- 
'resul înzestrărei armatei, prezenţa mea în tară fiindu-i ne- 
«cesară., Atunci nu am putut să-mi dau sama de adevărata 
cauză care a făcut pe Rege să nu mă autorize a părăsi 
"tara. In urmă m'am încredinţat că sarcina ce îmi luasem 
„era rezervată ministrului de războiu care trebuia să mă 
“înlocuiască, | 

A. îndeplinit-o el? 
Scopul  mergerii mele în strainătate, însoțit de „Specialişti, era, mai cu samă, ca să vizitez: în Austria, u- :zinele Skoda, cari ne făcuse propuneri pentru artijeria de :poziţiune, pentru mortierul de 305 mm. şi obuzierul de “munte; în Germania: uzinele Krupp, cari construise un tun -de munte pentru armata noastră, şi ne prezentase oferte pen- “tru artileria contra-torpiloarelor cari se construese de can- "tierele navale Patison din Neapole; cantierele navale ale “casei Schichau din Elbing, speciale în construcţiuni de tor- 'piloare şi submarine; în Franţa, uzinele dela St.-Chamond “cari ne făcuse oferte pentru armamentul contratorpiloare- “lor. Guvernul Austriac îşi exprimase dorinţa ca să fiu în- :soţit în vizita ce voiu face stabilimentelor din Austria de “ministru de Răboiu a] armatei comune. ! | M. S. Impăratul Germaniei îmi acordase autorizarea xexcepţională de a vizita, fortificaţiunile dela Helgolana. 31 Oetobre. — Am lucrat eu prinţul moştenitor. A. S. R. a binevoit a-mi arăta părerile Sale asupra organizării comandamenţelor Cavaleriei şi asupra mai multor ches- “tiuni referitoare la organizarea Infanteriei şi a Marelui :Stat-Major. . 

ra
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Pacea între Grecia şi Turcia e aproape deța,se încheţa.. 

mulţumită — se zice — intervenirei d-lui Taka, Zapettia. - 

Ziarele străine, franceze şi germane, confirmă marele: 

sneces repurtat de diplomaţia ţării, laudă abilitatea d-lui 

Take lonescu şi consideră aceasta ca apoteozarea păcii în-- 

treprinsă cu atâta izbândă de Regele României şi de Gu-- 

vernul Său. 

7 Noembre. — Inginerul-inspector Mareş, directerut:. 

serviciului mişcării al căilor ferate şi membru în comisiu- 

nea transporturilor militare de războiu, sub direcţiunea, că-- 

ruia s'a studiat planul transporturilor de mobilizare şi- 

concentrare din campania aceasta, a afirmat în fața subşe- 

fului de Stat-Major, că dacă războiul s'ar fi declarat în Oc- 

tombre 1912, cu gren sar fi făcut concentrarea armatei, .. 

fiindcă la, acea epocă planul transporturilor nu era studiat: 

(unul din efectele schimbării dese a şefului de Stat-Major” 

şi lipsei de stabilitate în înaltele Servicii ale Armatei). 

Plecarea generalului Averescu dela Marele Stat-Major” 

stârneşte o campanie nebună în contra ministrului de răz- 

boia. Ceeace e curios este că în această campanie se ames-: 

tecă şi ziarul „Epoca“ al d-lui N. Filipescu, care cunoaște: 

bine cauza plecării şefului de Stat-Major şi ştie cât a stă-- 

ruit ministrul de răsboiu, în curs de un an, ca să-i împie-: 

dece plecarea. (Să se vadă anexa 11). | 

12 Noembre. — Azi s'a întrunit la Bucureşti comisiu- 

nea româno-sârbă pentru a alege locul unde trebue să se: 

aşeze podul de pe Dunăre, care va lega România cu: 

Serbia. 

15 Noembre. — Deschiderea Corpurilor legiuitoare. . 

Regele ceteşte Mesagiul Tronului. Din el rețin: „La, desehi-- 

derea Corpurilor Legiuitoare din Noembre 1877, am zis re- 

prezentanţilor Națiunii de atunci: „Instinctul de conser=: 

vare ne impunea datoria ca să alergăm la locul de pericol, 
n 

i



      

  

"si dar, în capul junei noastre armate, am trecut Dunărea. 
- “um oştirile române şi-au făcut datoria pe câmpul de bă- 

“taie, o ştie Ţara, o recunosc înşişi dușmanii noştri. Soldaţii 

- noștri nu au desminţit nobilul sânge ce curge-în vinele lor”. 

„Pentru a doa oară astăzi, după 36 de ani, am adânca 

*>mulţamire sufletească de a deschide noua sesiune a, Corpu- 
zrilor Legiuitoare cu aceleaşi cuvinte de laudă şi de recn- 

„noştinţă pentru armată. Dacă de astădată ostaşii noștri nu 

„au avut prilejul să-şi arate vitejia în lupte sângeroase, 

“le-a fost însă dat să dovedească un avânt, o pricepere şi un 
-spirit de disciplină, cari i-au făcut destoinici să răspundă, 

„cu o iuţeală şi exactitate uimitoare, la toate cerinţele sl- 

“tuaţiunii, 

„Mulțumită prevederii guvernului meu şi luminatului 

-domniilor-voastre concurs, armata, pregătită şi înzestrată 

„cu cele trebuincioase, a fost pusă în mişcare la momentul 

“mimerit şi a trecut iarăşi Dunărea, dârdu-ne puterea de a 

impune în Balcani pacea mult dorită de Europa întreagă 
şi asigurând totdeodată, limitele Dobrogiei prin înţinderea 

zior până la apus de Turtucaia şi-la miază-zi de Ecrene.... 
„Putem privi acum viitorul cu multă încredere, şi vom 

-concentra toată muncea noastră spre a păstra si înțemeia 
“veeace am dobândiţ,.,.“ 

Când Regele vorbeşte de armată, o adevărată manifes- 
“taţiune de simpatie se face pentru armată şi pentru minis- 
-trul ei. La eşirea din sala Adunării, El spune miniştrilor 
săi: „Ziua de azi e o zi istorică“, 

Azi Comitetul central al Partidului Conservator alege 
pe d. Titu Maiorescu şef al partidului, 

1$ Noembre. — Regele îmi spune că nu a primit în au- 
-dienţă pe generalul Averescu, deci ştirile date de ziarele, 
“cari au interes ca să vâre discordia între capii armatei, nu 
„sunt adevărate.. Regele nu a avuţ să induplece pe generalul
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__ Averescu de a-şi retrage demisiunea, fiindcă nici nu i-c> 
prezintase, nici nu s'a gândit să i-o prezinte. 

Unele ziare întreţin o atmosferă vătămătoare armatel: 

şi nefolositoare fostului şef de Stat-Major, care o dezapro- - 

ba. „Viitorul“ insinuiază că generalul a fost desgraţiat din: 
cauza, purtării sale cu d. Ion 1. C. Brătianu. Nu, „Viitorul“ * 

ştie bine care e cauza, dar nu voeşte so spună. Generalul : 

Averescu părăseşte Statul-Major, care avea mare-trebuinţă 

de serviciile sale, pentru a evita noului ministru de răz-- 

boiu plăcerea de a-l muta de acolo „în interes de serviciu“. . 

Regele încuviinţează ca să ofer scumpei ncustre Re-- 

gine — cu prilejul împlinirei vrâstei de 70 de ani — în nu-- 
mele armatei, o medalie comemorativă, ca amintire a ma- - 

rilor evenimente la cari Majestatea Sa a luat parte. 
23 Noembre. — D. Maiorescu a hotărât ca guvernul să : 

se retragă la sfârşitul lui Decembre, deoarece nu mai ad- - 

mite o colaborare în condiţiunile din trecut, când ea îşi gă- - 

sea justificarea, în misiunea ce i se încredinţase, care astăzi: 

e îndeplinită. | | 

2 Noembre. — Am expus în Consiliul de Miniştri, care: 

a avut loe astăzi, programul meu pentru complectarea tre- - 

buinţelor armatei şi radicarea efectivului ei de mobilizare, . 

după planul de desvoltare ce am stabilit. Consiliul îl apro- - - 

bă, din nenorocire însă nu se poate preface în proiect de: 

lege, deoarece opoziţiunea liberală din Parlament nu admite - 

să se deschidă guvernului conservator, în ajunul plecării : 

lui dela putere, alte credite decât cel anunţat în Mesagiul: 
Tronului pentru desvoltarea reţelei de căi ferate. 

Dar, ceeace nu pot face eu, va face desigur viitorul mi- - 
nistru de războiu. Programul meu e cunoscut de d. Vintilă. 

Brătianu, căruia i Pam expus în comisiunea budgetară 

(Marte 1919), şi care ma făcut să cred că, oricine mă va în- - 

locui, va ține seama de el.
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Am prezintat deasemenea Consiliului de Miniştri re- 

zultatul recensământului populaţiunii din teritoriul ane- 
'xat, lucrare făcută de trupele ocupătoare, din ordinul şi 

lupă instrucțiunile Ministerului de Războiu. Populaţiunea 

“totală e de 307.000 locuitori, împărţiţi astfel: 139.000 Turel, | 

"187.000 Bulgari, 23.000 Greci şi diferite alte naţionalităţi, 

3000 Români. 

14 Decembre. — La Camera deputaţilor se discută răs- 

-punsul la Mesagiul tronului. D. deputat N. Iorga face răs- 

munzător partidul liberal de toate lipsurile armatei consta- 

“tate în campania trecută. D. P. Toncescu critică de aseme- 
nea partidul liberal, care nu a făcut nimic pentru armată 

dela 1908—1911, care în aceşti trei ani nu a dat armatei de 

-cât 24 de milioane, pe când partidul conservator i-a dat de 

Ja 1911 — 1913 peste 240 de milioane. Declară că Consiliul 
-de Miniștri a refuzat ministrului Averescu in credit de 

170 de milioane cerut pentru armată; şi mai afirmă că a- 

“tanei când d-nii Petre Carp și Take Ionescu au cerut Came- 

-rei să deschidă credite pentru armată, ministrul liberal a 

“declarat că armata nu are trebuinţă de nimie. (Imi vine 

" foarte greu să admit că un ministru de războiu a putut 
tace în 1910 o asemenea declaraţiune, şi totuşi nici o voce de 
pe băncele opoziţiunii nu s'a rădicat ca să protesteze şi să 

„apere pe fostul guvern liberal de acuzarea care i se aduce). 
16 Decembre. — Aniversarea naşterii Reginei Elisa- 

beta. Ministrul de Răboiu, însoţit de capii armatei şi de 
„delegaţiuni de ofiţeri, a oferit Reginei sărbătorite o meda- 
lie comemorativă, bătută întrun singur exemplar. M. 8. 
si-a dat euvântiil că se va înmormânta cu ea pe pept Ii. 

21 Decembre. — Azi s'a încheiat la Camera, Deputaţilor 
„discuţiunea la Mesagiul Tronului, prin discursul magistral 
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al prezidentului Consiliului de Miniştri. D. T. Maiorescu 
aduce laude activităţii, capacităţii şi probităţii Ministrului 
de Războiu: Camera face ministrului o adevărată ovaţiune. 

24 Decembre. — Ultima, şedinţă a Consiliului de Mi- 
aiştri, 

29 Decembre. — Regele e bolnav. Demisiunea guvernu- 
dui se amână câteva zile până la însănătoşirea Suvera-. 
nului. - 

Primul-Ministru îmi comunică dorinţa Regelui de a-mi 
da demisiunea din Minister înainte de a se retrage întregul 
guvern, şi de a-i prezenta . decretul de numire ca şef al 
Marelui Stat-Major. Am spus d-lui Maiorescu că atenţiu- 
nea ce binevoeşte a-mi arăta M. S. mă măguleşte, dar es 
las în sarcina viitorului Ministru de Războiu grija de a-mi 
regula situaţiunea militară: 

Situaţiunea externă pare a intra într'o stare de ne- 
siguranță, care începe să neliniştească cabinetele Marilor 
Puteri, Chestiunea greco-turcă se complică (pretenţiunile 
(ireciei asupra insulelor din Marea Egee). 

31 Decembre. — Prezidentul Consiliului, d. Titu Maio- 
Tescu, a prezentat Regelui astăzi demisiunea Cabinetului şi 
i-a indicat ea succesor pe șeful Partidului Liberal. 

1914 

1 Ianuar. — D. Maiorescu m'a încunoştiințat azi -că 

Regele binevoeşte a mă trimite la Petersburg pentru a-L 
veprezenta la inaugurarea monumentului Marelui duce Ni- 
colae Nicolaevici, comandantul de căpetenie al armate! 
Tuse în războiul ruso-turc din 1877 — 78. 

4 Tanuar, —- Cabinetul liberal fiind constituit de d. 
Ion 1. C, Brătianu, care a luat portofoliul Răsboiului, de- 
pune astăzi jurământul. Prezidentul Consiliului de Miniş-
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tri luând în mânele sale conducerea administraţiunei mili- 
litare, armata nu va avea decât să profite din această. îm- 
prejurare. Totuşi, eu aş fi preferat să văd un militar InI- 
nistru de războiu. Nădăjduese însă că generalul Vălleanu,. 

„... secretarul general al Ministerului, va fi trăsura de unire 
.„ între administraţiunea mea şi administraţiunea viitoare a. 

celui ce mă înlocueşte. 
: 

6 anuar. — Plec astăzi la Petersburg, însoţit de colo- 
nelul Eremia Grigorescu, din Artilerie “(directorul persona». 
lului din Ministerul de Războiu) şi de căpitanul A..Filitti, ofiţerul meu de ordonanţă. . 

10 anuar. — (Sunt în Petersburg), 
Am văzut pe d. Sazonow, ministrul de Externe al Ru-- siei, care vorbind de Regele Carol, mi-a zis: „Germania v'a: dat tot ce a avut ma: bun“. Recunoaşte că politica Bulga- riei a fost rău condusă de diplomaţii ei, că generalul Sa- voff a contribuit Ja dezastrul Bulgariei şi că marele vino-: vat e însuşi suveranul țării. Politica înţeleaptă a Rusiei, pentru a readuce pacea în Balcani, nu a găsit decâț un sin- gur sprijin, România. | . 
17 Ianuar, — (Bucureşti). — Doă impresiuni adânci mi-a lăsat călătoria în Rusia: vrăşmăşia mare dintre Ru- sia şi Austria, care pare a căuta un desnodământ, şi me= diocritatea corpului generalilor, care mi-a fost mărturisită de insişi marele duce Nicolae, fiul generalisimului rus din. războiul ruso-ture. 

o 

pul în care mi-am îndepliniţ sarcina, de primirea ce mi sta. făcut, de deosebita atenţiune ce mi-au arătat Impăratul Nicolae şi marele duce Nicolae N icolaeviei, şi de aprecierile: d-lui Sazonow asupra politicei externe a Suveranului şi a. Guvernului român,
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Situaţiunea, ce mi se va da în armată, nu va fi aceea 
pe care o hotărâse Regele, Capul Suprem al armatei ţării, 
«i alta, pe care noul ministru de războiu nu a hotărit-o încă, 
-dar care i se va impune, sunt sigur, de consideraţii cerute 

„le interesele armatei. Morala: dacă poţi — şi e bine să poţi. 

şi să voeşti a putea — fă-ţi datoria, fii corect, iubeşte-ţi 

tara, dar un te gândi nici odată la răsplată şi la recunoş- 
tinţă, căci aceste se dau în schimbul altor servicii mult mai 

puţin mărturisite şi folositoare binelui public. 

25 Yanuar. — Azi a sosit în Bucureşti d. Venizelos, 

prezidentul Consiliului de Miniştri al Greciei (cu trei zile. 

wai înainte a, sosit prinţul George, diadocul Greciei). Sco- 

pul nu poate fi decât asigurarea păcii în Baleani, care 

pare ameninţată de Bulgaria, căci se bănueşte că, din cau- 
za uneltirilor acesteia, pacea între Grecia şi Turcia nu a 
putut fi încă încheiaţă, 

26 januar. — Din ce în ce situaţiunea României se ri- 
dică şi se impune mai mulţ. Cât va ţine? i 

In polemicele dintre gazetele partidelor politice este o 
„adevărată lupţă pentru revendicarea meritului de a fi Ti-. 
-dicat țara atât de sus. Fiecare partid își atribue sieși me- 
ritul rezultatelor dobândite. Partidul liberal a pregătit şi 
înzestrat armata pentru a face faţă cu cinste evenimente- 
lor petrecute. Partizanii d-lui Nicolae Filipescu atribue 
numai acestuia meritul pregătirii armatei. Partizanii d-lui 
"Take Ionescu susţin că tot câştigul revine politicei sale 
înțelepte şi sfaturilor date Coroanei... 

Dar, atunci mie nu-mi rămâne nimic? Imi rămâne | 
ceva, și cu acel ceva mă mulţumese. Ori ce ar zice, toţi po- 
lticianii strânşi la un loc, ei nu-mi pot lua partea, ce mi se 
cuvine: pregătirea mobilizării armatei cu tot ce- -i lipsea 
când am venit la ministev, pregătire care nu se putea do- 
bândi decât printr'o voință neînfrântă şi printr'o muncă:
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uriasă; rădicarea armatei mobilizate la 460.000 oameni — 

criticată de unii, dar care ne-a mărit prestigiul și a dat: 
Europei măsura puterii noastre militare — administra- 

tiunea onestă; lipsa de părtinire şi de favoritism în aplica- 

rea legilor militare; ocrotirea banului public; înzestrarea. 

armatei cu arme de infanterie şi de cavalerie; complecta- 

rea artileriei cu tunuri, obuziere şi muniţiuni; înzestrarea 

serviciului sanitar; punerea temeliei unei organizări sănă- 

toasă a armatei şi în special a armatei de rezervă; susține- 

rea intereselor ţării în chestiunea protocolului dela Peters-- 

burg şi urmările favorabile ce a avut punctul meu de ve- 
dere; în fine dobândirea unei fruntarii, aşa cum am tras'0: 
pe hartă şi cum a fost aprobată de Rege, prin care am câş- 
tigat aproape 2000 km. pătraţi, mai mult decât se hotărâse 

la începutul conflictului, şi pe care am reuşit s'o obţin pu- 
- nând la mijloe portofoliul ministerului meu. 

Pregătirea materială a armatei se datoreşte guvernului 
conservator şi celor trei miniştri de războiu: Nicolae Fili- 
pescu, generalul Argetoyanu şi generalul Herjeu. | 

29 Ianuar. — D. Pasici, primul-ministru al Serbiei, a 
venit la Bucureşti pentru a se întâlni din nou cu d. Veni- 
zelos şi a se consfătui cu oamenii noștri de Stat. Barome- 
trul politie se scobora necontenit. 

1 Fevruar. — Ajunul alegerilor parlamentare. Pe cânt 
țările balcanice își sporese armatele şi-şi usucă din nou 
praful de puşcă, în România se fac alegeri de deputaţi şi de 
senatori, cari să dee noului guvern majorităţi solide, să-i 
lase mâna liberă şi să-i asigure un traiu lung Ja putere. 

Lumea politică neavând în vedere decât aceasta, acti- 
vitatea administraţiunii militare e suspendată, instrucțiu-- 
nea de iarnă a ofiţerilor e suprimată, gratificări de milioa- 
ne se acordă personalului căilor- ferate; promisiuni func- 
tionarilor Statului de a li se mări soldele,.. 'Totul, pentru a 
asigura rezultatul alegerilor,  -. . | E 

rit
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Interesele armâătei sufer. Ministrul de Războiu nu-i poate 
acorda. munca şi timpul, car'i sunt monopolizate de intere- 

sele politiceă externe şi de celelalte interese ale partidului 
pe care] conduce. 

- Studii pentru complectarea armatei şi îndreptarea ei 
nu se fac. Măsurile luate de fostul ministru ca să se anche- 
teze neregulele semnalate î în campania trecută, să li se afle 
cauzele şi să se dee sancţiunea cuvenită faptelor, au fost 
suspendate, iar coneluziunile rapoartelor celor doă comi- 
siuni de anchetă ne luate în samă. Ministrul de Finanţe 
nu mai acordă nici un credit Armatei şi anulează ereal- 
tele lăsate de guvernul trecut. Comandele de material 7ă- 
cate de mine sufer mare întârziere. Dacă această stare va 
nai continua, unde va ajunge. armata ţării? 1). 

6 Fevruar. — Ziarul „Lie Temps“ din 16 (5. n.) Fevruar, 
publica, următoarele: 

„Evenimentele din 1912 au fost pentru România, ca şt 
pentru toaţă Europa, o surprindere; Ea nu credea că -pro- 
gresele realizate de Statele Balcanice ax fi putut să le asi- 
gure un succes atât de rapede şi de hotărâtor. Nu luă dar 
o poziţiune lămurită, şi dacă e adevărat că neutralitatea . 
României a fost condiţiunea strictă a victoriei balcanice, a- * 
ceastă neutralitate, nefiind înscrisă în nici un tractat, nu 
lega pe învingător la, plata unei datorii de recunoştinţă. 

„Poziţiunea delicată a României nu întârzia de a se mo- 
difiea profund, Regele și miniştrii săi meditase lecţiunea 
experienţei şi, când isbuni al doilea răsboiu bajcanie, ati- 
tudinea României fu așa de hotărită pe cât mai'nainte fu- 
sese îndoioasă şi rezervată. Mobilizarea armatei sprijini 
fără zăbavă deciziunea diplomaţiei sale.. România, deter- 
Diină încheierea păcii, ea dicta, clauzele, şi, după sfârşitul 
—————————— 

1) Aveam un presentiment, care mă urmărea şi “mă făcea să tremur chiar pentru o zi perdută, 
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unei crize de trei săptămâni, ea era arbitra Balcanieilor şi 

totdeodată îşi desvolta şi autoritatea ei europeană.De atunci 

ea a rămas credincioasa sareinei ce şi-a luat. Ieri, iarăşi, 
“un comunicat direct, dar hotărît, adresat Porții, dădu o 

„nouă probă despre aceasta. Balcanică e acum, balcanică va 

rămâne şi, ea. garantă a păcii încheiate sub auspiciile sale, 

își afirma politica balcanică. , - 

„România ştie şi vrea să ştie, că nimic nu se va mai 

face în Peninsulă fără aprobarea bi. Şi, fiindcă ea nu va 

opune veto decât împotriva făuritorilor de noui turburări, 

răspunde dorinţei Europei prin afirmarea voinţei sale...“ 

Aceasta e situţiunea ce s'a creat României printre po- 
poarele mari şi mici, graţie Regelui ei, graţie înţelepciunii 
şi priceperei gavernului, care a călăuzit-o în drumul greu 

de străbătut al anilor 1912 şi 1913. Va şti oare să s-o 
păstreze? | 

a 22 Februar. — Noul suveran al noului stat, Albania, a 
pă intrat în noua sa capitală, Durazzo. Se pare că Epiroţii nu 

voesce să primească anexiunea ţării lor la Albania., Acest, 
Bor negru, mic astăzi, va creşte de sigur, 

Muite se vorbesc, multe se aud şi multe se cetese în 
ziare, şi nu-mi vine să le cred, atât mi se par de ciudate: 
Marele Stat-Major e fără şef. Viaţa lui e suspendată. La 
Ministerul de Războiu stagnare absolută în afacerile Ar-. - 
aatei, dar activitate destulă în goana celor cari Ş'au făcut 
datoria, conştiineios şi cinstit, în cei din urmă doi ani. Lao 
cunoscută ospătărie activitate epicuriană demnă de toată 
lauda. Dar nu de cele ce seriu ziarele ti ebue să ne. inţere- 
săm, ei de rezultatul muncei celor cari au răspunderea con- 
ducerii armatei. 

  
5 Mart.— La Senat, primu-ministru şi ministru de Răz- 

boiu sfătueşte opoziţiuned să respecte armata, să nu se a-
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tingă de ea,căci armata e a ţării, nu a partidelor politice, 

Mai sfătueşte pe oamenii politici să se ferească de a face in- 

stigaţiuni în armaţă, cari sunt periculoase şi Țării şi Ar- 

inatei. D. Nicolae Filipescu întreabă pe Ministrul de Răz- 

boiu la ce fapt petrecut face aluziune: la pronunciamentul. 

ofiţerilor de -cavaierie din 1894? Majoritatea se indignează, 

dar săgeata a atins desigur ținta. 

D. Vasile Morţun, ministru de Interne, care a făcut 

campania ca soldat voluntar (şi a fost înaintat de Rege ser- 

gent), şi a refuzat să ia parte în comisiunea de anchetă pen- 

tru cercetarea operaţiunilor administrative din campania 

trecută, acuza, Intendenţa că a tramis Corpului IV de ar- 
mată, la Zlatitza, pâne stricată; şi, după o asemenea acu- 

zare, conchide că Ministerul conservator e vinovat de raua: 

- organizare a serviciului Intendenţei. Dacă această acuzare 

nu Sar fi făcut de pe banca ministerială în plin Senat, ar 

crede cineva că a fost strecurată într'o gazetă politică ae 

un informator plătit cu bucata. Cât de nepregătiţi sunt oa- 
menii noştri politici ea să judece faptele militare! 

7 Mart. — Ziarele publică un comunicat al Ministerului 

de Războiu în afacerea reclamațiunii meseriașilor împotri- 

va admiterii la licitaţiuni a d-lui Zeidmann şi a adjudecării 
asupra lui a unei furnituri de obiecte de piele. Chestiunea 
stă astfel: numitul domn fusese exclus în 1913 dela licita- 
țiunile Ministerului în urma unor acte necorecte, imputate 
lui sau personalului său. Ca răspuns la reclamaţiunea me- 

seriaşilor, comunicatul îi asigura că: „Guvernul liberal, 

care urmăreşte concordia între clase, nu va lăsa nici odată 

să se calce interesele lucrătorilor... “Adică Ministrul de Răs- 
boiu invoca sentimentele partidului dela putere pentru a. 
garanta drepturile lucrătorilor, şi totuşi el a susţinut în 
Parlament „că armata e a Ţării, nu a partidelor politicer, 
Dar, las la o parte această încoherenţă și pun întrebarea : : 

? 4
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cum se face că ministrul liberal, singurul ocrotitor al inite- 
veselor lucrătorilor, a admis la licitaţiunile Armatei pe un 
furnizor, exelus de un ministru conservător, care nu urmă- 
rea concordia între clase? | 

14 Mart. — Am văzut cum Ministerul de Răsboiu ocro- 
"teşte interesele lucrătorilor. Să vedem cum respectă legile 
Armatei. Azi s'au făcut înaintări la gradul de general de 
brigadă, călcându-se “deodată trei legi: legea poziţiunii 0- 
fiţerilor, lăsând în disponibilitate nelegală doi geuerali — 
fostul Ministru de Războiu şi fostul Secretar al acestui Mi- 
nister — cari, în puterea numitei legi, trebuiau chemaţi în 
activitate, chiar în ziua eşirii lor din Minister, la vacanţete 
aflate în cadrul budgetar; legea de înaintare, fiindcă îna- 
intrarea unuia dintre cei înaintați nu era sprijinită, pe nici 
una din prevederile legii: în fine, lega solidelor, fiindcă se 
da solda de general unor ofiţeri generali, cari trec peste e- 
fectivul budgetar. Acesta e începutul călcării legilor orga- 
nice, făcute să ocrotească, interesele armatei şi ale ofiţerilor 
şi să dee fiecăruia încredere în sprijinul legilor şi în res- pectul drepturilor sale. Ca o. fi zicând oare Regele, care păza așa de scrupulos legile şi mă sfătuia, totdeauna să nu - mă ating de drepturile nimănui? Ia 

22 Mart. — Călcarea legii de înaintare continuă, Sau înaintat ofiţeri, cari nu aveau vechimea în grad cerută de lege pentru a fi înaintați (înaintarea la 1 April, iar vechi- mea în grad nu o împlineau decât la 10 Mai). Sau făcut înaintări la vacanțe prezumtive (ereaţiuni budgetare) fără ca budgetul să fie încă votat. 
31 Mart, — Inaintările, mutările, numirile la eomanda- mente desfid legile armaței, Incetul cu încetul se instalează. o putere oculță la Ministerul de Războiu, care urmăreşte un scop către care ea îşi îndreaptă toată activitatea fără tea- mă de răspundere, fără grijă de interesele Armatei şi de 
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ziuă de mâne, „Sie volo, sic facio“, e deviza acestei oculte. 
Armata noastră; va trece printr'o mare criză morală, i se 

” pregăteşte un trist viitor. Ce bine ar fi să mă înşel. Aşi 
face cele mai plecate scuze celor pe cari azi îi acuz în mine 

“însu-mi, , | 
1 April. — În curând va sosi în Bucureşti infantul Al- 

fonso d'Orleans, însoţit de soţia sa principesa Beatricea, 
“sora A. S. R. principesa noastră moştenitoare, pentru a a- 

"Aduce Regălui epoletele de Comandant al Regimentului 2 de 
“Geniu din Armata Spaniolă. In capul delegaţiunii, care în- 
-soţeşte pe infant, e generalul de La “Ulave, fostul profesor 
:al Regelui Alfons, un vechiu prieten al meu şi un vechiu. 
prieten şi admirator al României şi al Armatei ei. Acest 
„general, care a mai fost în ţară, a scris mult asupra arma- 
tei noastre, asupra, stării economice -şi asupră bogăţielor 
“României. 

1 luniu. — In ziua când mă întore în ţara mea, după o 
“Uipsă de doă luni, ţarul Nicolae al Rusiei vizitează pe Re- 
gele Carol al României la Constanţa. Mare bucurie în toată 
țara. Dee Domnul să ne fie de bine viziţa puternicului auto- 
erat, ” 

Ce înțeles poate avea pentru România această atenţiu- 
ne a ţarului Nicolae? | 

Ce înţeles putem da frazei din discursul său ţinut Ya 
banchet: „Doresc ea, nimeni să nu se atingă de România şi 
-de prosperitatea ei“? . 

Ce legătură poate fi între ziua de azi şi tainele zilei 
:de mâne ? 

Că se urzeşte ceva în întreaga Europă, nu am nici o În- - 
-doială. Pe ori unde am trecut anul acesta, în Rusia, ca şi în 
Franţa, în Italia, ca şi în Austria până la graniţele noastre, - 
în Belgia, ca şi în Elveţia, mirosul prafului de puşcă părea, 
că începe a se simţi, Se va fi înşelat oare Regele când a
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“spus, că numai peste trei, sau patru, ani vom avea un răs- 
boiu european? 

“4 Xuniu. — Azi Regele s'a întors din călătoria ce a fă- 
“cut în teritoriul ocupat, după plecarea tarului din Con-- 

stanţa. Regele Carol a pus pentru întâia dată piciorul în: 
„Dobrici, oraşul sfânt al Bulgarilor, încunjurat de regi-- 
mentul 5 de Roşiori, care poartă nuniele împăratului Ni-- 
'colae II al Rusiei, protectorul de până astăzi al Bulgaii:- , 
lor. Quantum mutatus ab illo....! 

-6 Iuniu. — După nouile alegeri pentru Constiţuantă,. 
- Parlamentul ţării s'a redeschis. Desbaterile au luat forma: 
vechilor întruniri dela „Dacia“ şi dela „Orfeu“, „Tribuna: 
Națiunii“ începe să se transforme în tribună de mahala. In-- 
fam, mizerabil, hoţ, canalie, sunt termenii parlamentari,. 
cari până astăzi nu figurau decât în glosarul Parlamentu-- 
lui dela Pesta. - 

5 luniu.— Vizita 'Țarului pare a fi un eveniment politie: 
“de cea mai mare însemnătate, cu urmări mari în politica 
internaţională mondială. Deja se vorbeşte de ruperea îri-- 
plei alianţe — provocată poate de Italia, de o alianţă rm-- 
so-română, ete. Ziarele buleare, comentând nouele eveni- 
mente, numese România: putere semi-mare. Cum va pre-- 
găti oare guvernul nostru noua orientare ce pare a voi să 
dee politicei externe a României? Nu-mi prea dau sama,. 
căci pentru acte mari trebuese oameni mari şi mijloace: 
mari. Noroe numai că, în locul oamenilor mari, cari lipsesc: 
din guvernul ţării, avem un Rege mare și înţelept. 

15 Iuniu. — Azi au fost asasinați la Sarajewo, în Bos-. 
nia, arhiducele Frantz-Ferdinană, moștenitorul tronylui: 
Austro-Ungar şi principesa Sofia, soţia sa. o 

Urmările acestei crime vor fi desigur mari. Dar viito= rul e în mânele lui Dumnezeu. 
16 Iuniu. — Audientă la prinţul moştenitor. Inaltul În
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=spector “general al Armatei doreşte ca instrucţiunea ofiţe- 
rilor să fie îndreptată pe calea cea sănătoasă a ştiinţei 
“practice, iar teoria sacă şi pseudo- ştiinţa să fie cu totul de- 
'părtate din armată, căci sunt periculoase pentru viitorul 
cei. El găseşte că tendinţa, care domneşte astăzi de a se 
“scoate la iveală. ofiţeri semi-docţi, va avea. urmări funeste.. 
"Trebue ca ofiţerii să fie judecaţi după adevărata lor va- 
loare, iar nu după ceeace par că sunt prin studiele şi di- 
-plomeie lor. ENI 

21 Iuliu.— Situaţiunea politică se complică în Baleani. 
“Conflictul austro-sârb a ajuns la culmea crizei, iar desno- 
“ământul lui cu greu se poate prevede. 

La graniţa Dobrogiei au început conflictele sângeroase 
între grănicerii noştri şi cei bulgari. 

In Albania, situaţiunea prinţului domnitor de Wied - 
"e disperată. 

Azi s'au închis desbaterile Camerilor Constituante, cari 
în curs de 18 zile au dât ţării cel mai trist spectacol. Ce am 
învăţat din grelele încercări prin cari ne-am strecurat anii 
“trecuţi? In loc să ne reculegem, să ne întărim înlăuntru, 
prin unire şi muncă, şi să complectăm organizarea armatei, 
ne sfâşiem ca lupii din cauza unei chestiuni ca împroprie- - 
'tărirea ţăranilor, pe eare toţi o admit, şi din cauza schim- 
bării legii electorale, care, date fiind grelele împrejurări 

-ale zilei, putea să mai aştepte. Şi astfel, preocupaţi numai 
de rezultatul alegerilor, de situaţiunea partidului din care 
facem parte şi de micimea intereselor personale, timpu 
“trece zadarnic, vrajba ne roade sufletele şi ţara rămâne 
neîngrijită şi nepregătită pentru a face faţă cu cinste gre- 
elor evenimente ce se urzese, nu în taină, e ci în ochii tu- 
tulor. . 

La Ministerul de Războiu se lucrează fără spor şi anul. 
«le lucru e perdut. Familiele celor morţi în războiul trecut 
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““ Dat la 'aşile Ministerului, cerşindu-şi drepturile, şi Dimenee 
- nu voeşte să se ocupe de pâsurile lor. Dela Ministerul de: 
„. Războiu la cel de Finanţe, drumul e bătut şi răsbătut za-- 

E . darnic. Totul se amână până la toamnă. In schimb straină- 
„+ tatea se împănează de misiuni civilo-inilitare, fără scop şi: i 
9 fără termen, | | 
8 Tula, — Conflictele dela graniţa Dobrogiei-se întin€ 

dela Turtucaia până la Dobrici. E ceva întâmplător, san: 
pregătit? ” 

- 
1 luliu. — Consiliul inspectorilor Armatei Sa întrunit. 

la Castelul Pelişor, sub Prezidenţia Prințului Moştenitor.. 
Ministrul de Războiu ne comunică noul conflict dela Do-- 
brici. A trebuit să se întărească apărarea graniţei încă cu 
100 grăniceri, iar trupele. din Dobrogea să se apropie de 
graniţă. Se vor mai trămițe trupe din stânga Dunării. Si- 

_. tmaţiunea nu ne poate lăsa liniştiţi, | - 
" Chestiunea principală ce se discută e următoarea: In: 

- tine, după ce toţi necrezătorii s'au încredinţat că pericolul. 
e maro şi armata are multe nevoi -— nevoile Armatei nu se- 
văd, nici nu se simt de patrioţii noştri decât atunci când. 
primejdia bate la poarta tării; dar atunci e cam târziu — 
Ministrul de Finanţe, econom din fire şi foarte sgârcit. cu 
armuia, sa înduplecat să-i deschidă un credit de 107 mi+ 
lioane, cari însă nu se vor cheltui decât în patru ani. Ce si-- 
nistră farsă! După ce s'au perdut 7 luni de muncă, când ? „războiul devine iminent la granițele ţării, Ministrul nostru 
de Războiu înduplecă pe cel de Finanţe şi obţine un credit 
«de 107 milioane, dar cu obligaţiunea fermă de a nu le chel-- 
tui decât în patru ani; iar la 7 Iuliu, când trebue să întărim 
corpul de ocnpaţiune din Dobrogia şi să-l apropiem de gra- - nița bulgară, se consultă Comitetul Inispectorilor asnpra re- 
partiţiunii creditului ce sa deschis. De altfel mai aflu că. nici până astăzi nu s'au încheiat contracte pentru furnitii= 
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vile Armatei, cari privesc budgetul anual. Eu încă cred că 
“Ministrul, care -are răspunderea, ştie ce face şi îngrijeşte, 
ze armata ţării. Altfel? | 

Inainte de a părăsii Ministerul, îmi făcusem programul 
„sde lucru, obținusem dela Consiliul de Miniştri autorizarea 

:de a cere un credit de 500 milioane şi dobândisem 60 mili- 
oane, din excedentele budgetare cu cari puteam începe ime- 
'diat noua campanie pentru complectarea. lipselor şi îfizes- 
“trarea materială a Armaţei după organizarea ce voiam să-i. 

“dau, pe care o admisese (în Mart 1913) reprezentantul auto- 
rizat al partidului liberal din comisiunea, budgetară. După 
“ce am eşit din, Minister, mi s'a spus că guvernul liberal nu 

„admite programul meu, care cere cheltueli prea mari, fiind 
"că. guvernul conservator a sporit datoria publică cu aproape 
un miliard ( din cari 500 milioane pentru construcţii de căi- 
ferate, 60 milioane pentru şcoli rurale şi peste 300 milioane 
pentru armată şi pentru războiu). 

Pun faţă în faţă programul meu de lucru şi programut | 
— adică lipsa de program — a urmaşului meu, pentru - 
ca viitorul să arăte ţării care din cei doi miniştri a fost | 
prevăzător, care a ştiut să-şi facă datoria, care a avut con- 
“Ştiinţă de datoria sa. ” 

14 iuliu. — Relaţiunile diplomatice dintre Austria şi Ser. 
bia sunt rupte. Focul se va aprinde, fără nici o îndoială, - 
din nou în Balcani şi de acolo se va întinde... până unde ne - 
* greu să vedem. 

Austria şi Serbia au mobilizat. Sir Grey a declarat că 
slacă războiul nu se localizează între Austria si Serbia, Eu- 
ropa va trece prin cea mai grozavă eatastrotă, de care - 
“va vorbi istoria omenirii, Doamne, apără România. 

Aci se leagă focul din Baleani, pe care l'a stins Româ-! 
uia în 1913, cu focul pe care-l reaprind Serbia şi Austria Za 1944. a 
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PARTEA 1 

Starea armatei noastre dela 1900 - 
până la 92 

Sunt aproape zece ani de când în Parlamentul Ţării sa 
dat semnalul de alarmă a stării precare în care se găsea 
armata noastră. Până în acea zi un val gros acoperea fiinţa, 
“armatei române (scrisoarea d-lui -Nicolae Filipescu), Va- 
dul tras, ea a apărut în toată goliciunea sa plăpândă. 

Cel care a contribuit poate mai mult la deschiderea 
:ehestiunii militare în România, scrisese, întrun studiu 
asupra pregătirii armatei 1), următoarele rânduri: A 

„Lrebue să avem o armată, căci, înainte. de a avea o- 
:goare mănoase şi fabrice deschise, trebue să avem 0 pa- 
trie, pe care suntem datori a o apăra. Dar, în acelaş. timp 

  

1) Pregătirea Armatei pentru Răsboiu (2 Volume), 1905, de Ge- “neralul C. N, Herjeu. . îi , , 
D. Petre Carp, căruia i-am trămis lucrarea mea, a bine” voit. 

-a'mi răspunde prin următoarele cuvinte : „..„Pe cât am putut „culege dintrinsa, ea întrunește întreitul merit de a'fi o carte de ştiinţă, de. 
„patriotism și de curagiu moral, ceeace e cam rar la Noi, unde oporiunis- Piul corumpe toate păturile societăţii noastre“. (16 Noembre 1905). Când am cetit scrisoarea marelui nostru patriot, s-a întărit în mine credinţa Ză, scriind şi publicând această lucrare, mi-am indeplinit o datorie de znilitar şi de româna.



  

trebue să ţinem samă şi de trebuinţele economice ale ţării, 

- găci ele îi dau viaţa, îi asigură propăşirea şi-i hotărăse 10- 

cul printre statele europene. Astfel, pentru motive de or- 

din economic, nu putem radica efectivul de pace al arma-- 
tei peste o limită hotărîtă fără a strica echilibrul dintre: 

puterile defensive şi puterile productive ale ţării. Factorii 

“materiali, cari hotărăse această limită sunt: numărul po- 
pulaţiunii ţării, mijloacele ei materiale” şi armata străină. 

cu care armata noastră poate fi chiamată să se măsoare. 

„Ne putând depăşi această limită, trebue, pentru & 

spori puterea armatei, să-i dăm în schimb legi şi aşezămin-- | 

te cari 's*o facă să capete complementul de putere, pe care 

nu-l poate găsi în sporirea efectivului. Dar, chiar dacă 
“nici o rațiune de ordin economie nu ne-ar împedeca să spo-- 
rim efectivul armatei, tot ar trebui să-i dăm, prin aşeză- 
minte bine alcătuite, certe însuşiri pe cari numărul singur” 
nu i le poate da. În adevăr, dacă armatele de astăzi îşi 
sprijin puterea pe număr, nu e mai puţin adevărat că ele- 
trebuese-să fie însufleţite de puterea morală şi conduse de- 
puterea intelectuală şi ştiinţifică, căci numai dint”o 
dreaptă şi cumpănită combinare a acestor trei puteri va. 
eşi o bună armată“, -- 

S'a urmat acest sfat în planul de orgânizare a arma-- 
tei noastre? S'a dat precădere numărului, sau s'a căutat a. 
i se asigura puterea prin calitatea ei? In cele ce urmează. 
se va, vede că nici una, nici âlta, nu s'a făcut cum ar fi 
trebuit să se facă. Ă 

E. — VARIAȚIUNILE EFECTIVULUI ARMATEI 

În anul 1905, când s'a pus pentru întâia dată în Parla-- ment chestiunea armatei noastre, România cu o populaţi- nne de peste 6.500.000 de locuitori și cu un budget milita



  

de 40 milioane lei, putea abia să imobilizeze o armată de. 
l-a linie de 146 batalioane de Infanterie, 71 escadroane. de 
Cavalerie, 70. baterii de Artilerie şi 24 compânii de Gentu. 

Faţă cu ea, Bulgaria, cu o populaţiune: de 3.750.000 lo- 
cuitori şi cu un budget militar de 26 milioane lei, mobiliza 

„0 armată de l-a linie de: 144 batalioane de Inf., 80 esea- 
droane de Cav., 86 baterii de Art. și 25 compănii de Geniu; 
iar Serbia, cu o populaţiune de 2.590.000 locuitori si cu un 
budget militar ae 22 milioane, putea mobiliza: 105 bata- 
lioane de Inf., 26 escadroane de Cav., 58 baterii de Art. şi 
10 compănii de Geniu. 

Din expunerea acestor cifre o primă constatare sun- 
tem siliţi să facem: Deşi populaţiunea României era ceva 
mai mare decât populaţiunile celor doă ţări vecine, luate 
la un loc, iar bndgetul armatei sale aproape egal, ea mo- 
biliza o armată abia egală cu a Bulgariei şi ceva mai ma- 
re ca a Serbiei, pe când ar fi trebuit, şi ar fi putut lesne, 
să mobilizeze: - - 

250 batalioane de Inf, 71 escadroane de Cav., 150 ba- 
terii de Art, şi 40 compaânii de Geniu. 

Şi constatând aceasta, deduceam că organizarea ar. 
matei noastre era defectuoasă, fiindeă nu ne îngăduia să . mobilizăm toate puterile vii ale ţării, - e 

Cării cauze se cădea a atribui această tristă consta- 
tare? Unii singure: cei chemaţi să îngrijască de aşeză- -- 
mintele Statului nu-şi dădeau deplin sama de rostul Arma- 

- tei şi subordonau prea mult trebuinţele ei trebuinţeior ge- 
nerale ale Țăxii. - E 

Armata e o instituţiune evolutivă. An cu an ea trebue 
să propăşască, an cu an ea trebue să-şi sporească efecţi- - 
vele, să-şi îmbunătățaseă şi să-şi complecteze mijloacele 
de traiu şi de acţiune, an cu an ea trebue să-şi consolideze 
cadrul activ, care-i asigură instrucţiunea în timp de pace 
Şi conducerea, în: timp de războiu,



  

Tara noastră a trecut printr'o mare criză, economică 

în anul 1900, şi de această criză a suferit Armata mai mult 

decât oricare altă instituţiune de stat, căci nu numai că i-a 

împedecat desvoltarea firească, dar încă a făcut-o să dee 

înapoi şi calitativ şi cantitativ. 

ri 1900 aveam 4 Corpuri de Armată şi 1 Diviziune de 

armată independentă, cu un efectiv total de 58.333 oa- 

meni, iar budgetul armatei era de 45.940.699 lei. Pentru 
traiul, instruirea şi înzestrarea acestei armate ar fi îre- 

but să se cheltuească anual cel puţin 58 milioane. Dar, de 

bine de rău, ne mulţameam şi cu 46 milioane lei. A venit 
însă criza năprasnică, şi atunci sa găsit nemerit a se re- 
duce budgetul anului viitor la 38.820.000 lei, deşi efectivul 

armatei a fost lăsat acelaş. In anul 1902—903 budgetul ar- 
matei sa mai scăzut cu 1 milion, dar efectivul i s'a sporit 
cu 627 oameni. 

De atunci până la 1996—907, budgetul armatei sa ră- 
dieat continuu până a ajuns la 44.549.000 lei — rămănând 
totuşi cu aproape 1.5 milion mai mie ca cel din 1900,— dar 
şi efectivul ei s'a ureat dela 58.000 la 66.000 oameni. Faţă 
cu trecutul, echilibrul dintre budget şi efectivul armatei 
a fost rupt, şi această lipsă. de echilibru între trebuinţele 
anmatei şi mijloacele pentru a le satisface nu a îngăduit, 
după cum voiu arăta, decât o sporire brută a efectivului 
trupei, fără putinţa de a-i da'o bună încadrare şi de a-i 
procura cele necesare pentru a o pregăti de războiu. 

A trebuit să treacă șapte ani pentru ca budgetul ar- 
matei să.se radice, în 1907—908 cu 1.5 milion de-astpra ce- 
lui din 1900—901, dar şi această radicare nu a avut ca.scop 
să îndrepteze starea precară în care se găsa armata noas- 
tră, ci numai să-i mai sporească cefectțivul de pace ra- 
Gicându-l dela 66.000 la 72.000 oameni. Se vede dar că până 
în anul 1907—908. tot ce s'a putut face pentru armată a



fost ea să i se mărească volumul, fără să se ţină samă de 

zmassa ci, în care sta adevărata valoare a unei armate. 

-De aci încolo, budgetul armatei sa sporit stăruitor în 

fiecare an cu 5 până la 7 milioane (afară de anul 1909-9310, 

când nu i Sa sporit. decât cu 2 mil.), pentru a ajunge in 

anul 1913—9i14 la 81.625.335 lei. In sehimb însă şi efectivul 

ei s'a tot urcat până la peste 100.000 de oameni. | 
Ce s'a putut face cu un asemene budget necumpănit 

cu trebuinţele armatei? Atât încadrarea, cât şi. înzestrarea 

şi instrucțiunea armatei au suferit. | 

In 1900 armata avea 3.474 ofiţeri activi pentru un efec- 

iîv de 58.323 oameni. In anul următor, numărul ofiţerilor 

“a scăzut cu 147, deşi efectivul armatei nu s'a scăzut decât 

cu 42 oameni. Dela 1902 până la 1904 numărul ofiţerilor 

ajunge abia la 3.459, pe când efectivul armatei se radiigă 

la 62.661 oameni. 

Fac aci o primă constatare: Deşi dela 1909 până ia 

1904 efectivul armatei s'a sporit cu 4.000 oameni, numărut- 

ofiţerilor a rămas mai mie decât era în 1900, aşa că rapuriul 

intre acest număr şi efectivul trupei a scăzut dela 1/16.5 

la 118.1. 2 

Dela 1905 progresiunea sporirei numărului ofiţerilor 

continuă cu aceeaşi încetineală până la 1919, când îl găsim 
de 3.941. In anul 1911, numărul lor se ridică bruse la 4.49%; 

în anul următor la 4.581; în fine, în anul 1913, ajunge la 

5.074. 
Neapărat că, dacă ne întorceam înapoi cu treisprezece 

ani, vom găsi că sporul realizat însemnează ceva, dar a- 

cest spor îşi perde toată valoarea îndată ce-l raportăm la 

sporul efectivului armatei, căci de unde în 1900 raportul 

dintre numărul ofiţerilor. şi efectivul armatei era de.1/16.5, 
în 1913 el scade până la 1/20. | 

Ca să ne dăm mai bine sama de însemnătatea acestui
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raport în organizarea unei armate, voiu lua ea termen de | 
comparaţiune armata austro-ungără,. deşi nu e cea mai ; 
bine încadratţă. Această armată, în .care socotim armafța, : 

de landwehr şi de honvezi, are 31.000 ofiţeri pentru uu €- 

“fectiv de 395.000 oameni, ceeace dă un raport de 1/121. A- 
plicând acest raport armatei neastre,:ar fi trebuit să aven 

astăzi 1) 8.000 ofiţeri, în loe de 5.074. -Dacă însă am în- 
drăzni să luăm ca prototip armata germană, înde pentru 
866.000 oameni există 80.000 ofiţeri, ceeace dă un rapori 
de 1/10.8, am găsi că ar fi trebuit să avem 9.350 ofiţeri în 
cadrul activ. | | , 
Hacă la ce rezultat s'a ajuns neţinându-se samă, când s'a . 

sporit efectivul armatei, de echilibrul ce trebue păstrat 
statornic între efectivul trupei şi numărul ofiţerilor, a- 
dică de trebuinţele Comandamentului. Rezultatul firesc al 
acestei greşale a fost că cadrul Comandamentului s'a sub- 
tiat în massa necontenit crescândă a armatei şi, prin sub- 
țierea lui, s'a perdut acea putere temeinică, care-i trebue 
în timp de pace, pentru a se sprijini pe ea în timp de răs- 
boiu. Şi astfel s'a nesocotit marele adevăr că, pentru a 
garanta buna conducere a armatei în timp de răsboiu, tre- 
bue să-i dăm din timp de pace o bună încadrare, capabilă 
de a o instrui, a o disciplina şi a-i coordona toate mijloa- 
cele de traiu şi de acţiune în răsboiu, 

Nu e locul aci ca să arăt tot ce a făcut corpul ofiţeri- 
lor noştri pentru a îndrepta, prin pricepere profesională, 
muncă, devotament şi abnegaţiune, neajunsurile de car! 
a suferit armata, neajunsuri cari de azi înainte nu mai pot 
dăinui. ” 

Dar, dacă prin budgetele cari s'au succedat dela 1900 
încoace s'a sporit, de bine de rău, numărul ofiţerilor pen- 
—— 

D) 1914



  

tru a ajunge azi la 5.074, ce măsuri sau luat pentru ca a- 

«est spor budgetar să se transforme în spor efectiv? 

In anul 1900 existau în diferitele şcoale militare 894 

elevi înscrişi în budgetul armatei. Acest număr a fost seă- 

“ut in 1901 eu mai bine de 300; a mai fost scăzut în 1902 şi 

1903, şi nu a fost readus la ceeace fusese în 1990 decât în 

anii 1911 şi 1912, când însă efectivul ofiţerilor se radicase 

dela 8.474 (1900) la 4.581 (1912). Abia în 1913 numărul ele- 

vilor s'a radicat la. 1.179. Si 
Rezultatul acestui dezacord între trebuinţele cadrului 

budgetar al ofiţerilor şi producţiunea şcoalelor pregăti- 

oare de Ofiţeri a fost cel- aşteptat: în fiecare an numărul 

oiiţerilor activi a fost cu câteva sute mai mie ca efectivul” - 

prevăzut în budget. 

Constatarea, acestui fapt ne arată că în desvoltazen 

organizării armatei noastre nu s'a lucrat nici după un 

plan, nici după un progran. 
Dar, dacă armata noastră nu a avut până astăzi destui 

ofiţeri şi dacă nu i sa dat nici mijloace ca cei puţin să -- 

țină complect micul cadru budgetar, poate i s'a dat, în 

schimb, sub-ofiţeri de carieră, reangajați, cari, dacă nu 

pot înlocui în totul pe ofiţeri, îi pot ajuta în conducerea 

instrucţiunii şi pot împărţi cu ei, într'o măsură hotărită, 

greutăţile serviciului? 

Din cercetarea budgetelor anuale .se vede că nic a- 

ceastă nevoie nu a fost satisfăcută. Până la 1910 numărul 

sub-ofiţerilor reangajaţi nu s'a rădicat decât dela 2.80) 
1a 2.900. Poemai în 1911, numărul a fost simţitor radicat 

la 3.500, apoi în 1912 la 4.600 şi, în fine în 1913 la 5.000, 
Cum vedem, nu sunt decât trei ani de când s'a dat aten- 
iunea care se cuvenea acestor modeşti, dar folositori, ser- 

vitori ai ţării. 

Din câte am arătat până aci se poate vedea care a fost 
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situaţiunea” numerică a încadrării avmatei noastre ii 

preajma trecerii ei pe picior de războiu. Această situațiu-. 

ne e departe a fi fost ceeace putea şi trebuia să fie. No-- 

rocul'a fost că pentru încadrarea unităţilor active şi de: 

rezervă şi constituirea formațiunilor de războiu, "create 

prin ordinea de bătaie, am putut recurge la cadrul ofiţe-- 

rilor de rezervă, care numericeşte era destul de însemnat; 

dar şi cu ajutorul acestui cadru complementar nu am pu- 

tut înjeh6ba încadrarea micelor unităţi decât reducând: 

numărul plotoanelor companiei de infanterie dela 4 la 5.. 

Ambele dizpoziţiuni nu au putut fi decât păgubitoare va- 

loarei calitative a trupelor luptătoare. 

JI. — INZESTRAREA ARMATEI 

„Dacă încadrarea armatei a avut să sufere de multe 

neajunsuri anii trecuţi, nici înzestrarea ei nu a văzut zile: 

mai bune. 

A fost un timp când magazinele corpurilor erau pline 

cu efecte de toate categoriele, când fiecare militar dispu- 

nea de trei rânduri de haine, la cari se mai adăogau uk 

vând, sau doă, de vară (bluze,şi pantaloni de ăril). Criza. 

"din 1900—901 a apăsat greu şi asupra zestrei armatei noas- 

tre, nu în primii ani după criză, când nu sa adus pici. un. 

spor efectivului armatei, ci după ce a început să se spo- 

rească statornic acest efectiv. 

Ne dându-se nouelor unităţi întreaga dotaţiune ce li. 

"se cuvenea, priri budgetele cari le cereau, Administraţiu-- 

nea inilitară lua o parte din zestrea corpurilor existente: 

ca să o treacă celor de curând create. Şi astfel am mers din 

an în an: armata şi-a sporit efectivul, dar şi-a redus mij- 

loacele de traiu şi de acţiune. 

Ne dându-se Corpurilor existente îmbrăcămintea şt



  

| schipamentul ce li se cuvineau în fiecare an, ele au fost 

„silite să scoată din magazinele de mobilizare partea anuală 

fără să o poată restitui; şi, an cu an trecând, zestrea de 

răsboiu sa mieşurat statornic până ce a dispărut aproape 

întreagă. 

Şi rezultătul.a fost cel firesc: armata s'a trezit într“o 

bună dimineaţă aproape neechipată. Ceeace,spun azi, con- 

firmă” ceeace am spus dela 1903 până azi. Ani întregi ar- 

mata a suferit de lipsa stricţului necesar. Cele ce urmează 

“or proba. ” ” 

In anul 1910 sa dat armatei 15 milioane pentru ar- 

mament, echipament şi subsistenţă. În anul următor și la - 

Aneeputul lui 1912 sau dat încă 55 milioane pentru satis- 

facerea aceloraşi trebuinţe. Către sfârşitul lui 1912 i s'a 

deschis marele credit de 151 milioane. In fine, în 1918, i s'a 

mai dat până în preziua mobilizării 24 milioane. 

Cât de mare era lipsa de echipament, armament, sub- 

sistenţă, etc., se poate vedea din enormitatea creditelor: de 

peste 205 milioane deschise numai în anul 1919, deşi în 

anii precedenţi i se mai dăduse credite destul de însemna- 

e. Ca să ne putem da şi mai bine sama: de valoarea cre- 

ditelor acordate în 1912 şi la începutul anului următor, 

adică în timp de 16 luni, unei armate al cării efectiv de 

pace nu era decât de. 100.000 oameni, voiu presupune că 

armata germană, cu un efectiv de peste 800. 090 oameni, 

Sar fi găsit în aceeaşi lipsă ca a noastră-f Acei armate 

ar fi trebuit să i să deschidă în 16 luni un credit de apro- 

-ximativ 2 miliarde lei. Enormitatea sumei ne arată: în- 

âi, greutatea de a deschide întrun timp atât de scurt un 

credit atât de mare; apoi, neputinţa de a transforma nu- | 

mai în câteva luni în material de războiu o sumă atât de - 

colosală. Dar, mai mult decât aceasta, ea ne face să cre- 

sem, fără cea mai mică îndoială, ca niciodată armata



    

“germană nu s'ar fi lăsat sajungă într'o lipsă atât de mare, . 
pe care nici timpul, nici mijloacele, nici împrejurările nu . 

ar fi îngăduit să o înlăture numai în câteva, luni, ori cât: 
«de mare ar fi capacitatea, destoinicia, buna-voinţă și con- 
știința de răspundere a organelor chiamate a satisface tre- 

“buinţele armatei. 

Inainte de arăta starea amănunţită în care șa găsit 

armata noastră când a început conflictul balcânic, e bine: 
să arăt care a fost starea de pregătire a armatei bulgare: 

în anul 1912, când ea și-a măsurat puterile cu armata tur- 

cească. 

Starea Armatei Bulgare in 1912, 

III. — EFECTIVUL ŞI MATERIALUL DE RĂSBOIU 

In toamna anului 1912, când a isbucnit răsboiul bil- 

canie,' Bulgaria a mobilizat o armată de 11 diviziuni de 
armată, al cării efectiv pare a fi atins cifra de 365.U)0 oa- 
meni, din cari 264.000 de infanterie, | - 

După începerea războiului, Bulgaria a continuat să-şt 
complecteze lipsele armamentului şi echipamentului ce 
avea şi să creeze noui corpuri de trupă şi mari unităţi tac- 

tice; aşa că în Mart 1913, când pacea cu Turcia părea a- 
sigurată, armata bulgară dispunea de 15 Diviziuni de Ar- 
mată şi-şi sporise simţitor armamentul de infanterie şi de . 
artilerie prin cumpărări din Austria, Rusia, Franţa şi 
Germania, şi prin trofeele luate dela armata turcească. 
Lipsită de munițiuni de infanterie şi de artilerie, în can- . 
titățile prevăzute de prudenţă şi de regulele răsboiuiui, ea



    

importează în cursul răsboiului cantităţi enorme de car-- 
tuşe de infanterie, obuze de artilerie şi pulbere, din ţările: 

citate. i 

Dar, armata bulgară nu avea nevoie numai de arme: 

şi muniţiuni pentru a-și complecta niijloacele de acţiune,... 
pe cari intrarea în războiu le găsise în lipsă. Ea mai su-- 

ferea şi de alte lipse. Da, războiul a găsit armata bulgară - 

binişor echipată, dar afirmaţiunea ce fac nu priveşte de- 

cât pe cele 9 diviziuni active, cu brigadele lor de rezervă,,. 

cari erau complect echipate. Restul armatei nu a dispus-: 
decât de arme şi de mare echipament. Pentru unităţile: 

cari s'au format la, şi după, declararea războiului a tre-- 
buit să se aducă din ţările străine cantităţi neînchipuit de-: 

mari de îmbrăcăminte și de încălţăminte. Din informa- 

țiunile ce am avut pot afirma că numai din Rusia s'au a-- 

dus peste o sută de mii de mantale, iar la Kirk-Kilisse ar- 
mata bulgară a găsit efecte militâre turceşti cu cari să. 
îmbrace doă brigade de rezervă 1) 

La începutul războiului, armata bulgară nu avea de:: 

cât 90 baterii de tunuri cu tragere rapede şi 277.009 arme: 

de infanterie. In timpul războiului, ea şi-a mai procurat: 
guri de foc diverse şi arme de infanterie, 

La începutul războiului, ea nu avea decât 54 cuptoare: 

transportabile pentru copt pânea, cari nu puteau produce: 

zilnie nici a patra parte din pânea necesară întregei ar- 

mate. După începerea războiului, armata a mai primit 54: 
cuptoare. 

La începutul războiului, armata bulgară nu avea bu-- 

cătării de campanie decât pentru 32 compănii, în urmă i 
s'a adus încă pentru 80; ceeace însemnează că în tot timpul 

războiului ea, nu a avut bucătării decât pentru 112 com-. 

  

- Le gendral Chârit-Pasa, Quelques reflexions sur la guerre+ 
turco-bulgare (Paris, 1913). - .



  

    

  

e - , . apănii, adică numai pentru 28 batalioane, Lipsa, lor s'a sim- 
 țit foarte mult, | | 

Artilerie a fost lipsită când sa mobilizat de cai, dar “îndată după deschiderea ostilităţilo» au început transpor- urile de cai din Rusia -Și din Ungaria, transporturi cari „Până în Ianuar 1913 au făcut să intre în Bulgaria 6.000 ceai, urmaţi nu târziu de alți 2.500. 
Pentru serviciul comunicaţiunilor, armată bulgară a - "adus din Franţa, după începerea ostilităţilor, 6 staţiuni ce rielegrafie marconiană, camioane-automobile (12 pe lângă „cele 12 ce mai avea), ete. - | i Ă Neapărat că nici o armată nu e desăvârşit înzestrată “cu cele trebuincioase în ziua când i se decretează mobili- “zarea şi că complectarea se continuă după acea zi şi se în- "reţine cât dăinueşte războiul, Dacă stăruese asupra aces- “tui adevăr o fae silit, fiindcă unii din bunii români axi pus “în eumpănă pregătirea armatei noastre cu pregătirea az- “matei bulgare şi cei cari nu văd, sau nu voesce să vadă, în “te parte bate limba ctunpenei, au găsit că bate de partea “armatei bulgare, 

Şi cu toate acestea, Bulgaria voia şi pregătia de mult răsboiul care a izbucnit la 5 Octobre. Ea îl pregătea cu tot “sufletul şi cu toate puterile fiilor săi, Puterea morală o o: “bândise prin şeoală şi prin educaţiiinea civică a poporului, iar puterea materială printr'o/ armată bine „organizată. "Toate sacriticiele ce făcea “statul bulgar aveau un singur “lel: radicarea conștiinței naţionale şi întărirea armatei. Întregul crez bulgar se rezumă în şcoală şi armată. Visui "Poporului bulgar, de când s'a constituit în stat, a fost a- “lungarea puterii turceşti din Europa şi înlocuirea ei prin "marele țarat bulgar. Vis, care era să fie aproape îndepli- nit. Cuvântul de ordine al Bulgarilor era: trebue, cu orice wreţ să batem-pe Turci şi 'să-i isgonim din Europa. Ura
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străveche a Bulgarilor împotriva Pureilor trebuia să ie a-— 

sigure isbânda. Pe această ură s'a întemeiat educaţiunea * 

tinerimei bulgare, din ea a isvorît organizarea puteri! ar- - 

mate bulgare, pentru care nici un sacrificiu materiali nu - 

“a crezut de prisos din ziua când Statul Bulgar s'a înte-- 

meiat, | | 

Bulgarii, voind dar războiul, l-au pregătit cu cea mai: 

mare îngrijire, cu cea mai mare stăruinţă. In mai puţin: 

de 35 ani ei au ajuns să-şi creeze o adevărată armată, câ= - 

riia ţara putea să-i îneredinţeze soarta. Par... est modus 

in rebus. Năzuinţele patriotice trebuiau să păstreze o mă- 

sură bine cumpănită. Măsura nu a fost cumpănită după 

puterea armatei şi după pregătirea ei, şi rezultatul la care - 

Bulgaria a ajuns a fost foarte firesc. - 

Afară de lipsele şi de neajunsurile pregătirii armatet 

bulgare, pe cari le-am semnalat, cercetătorii au mai găsit” 

altele, pe cari trebue să le numărăm, căci sunt tot atât de: 

însemnate şi au avut înriuriri fatale asupra operaţiunilor 

războiului. 
| 

Insuficienţa artileriei, în raport cu infanteria; 

Numărul prea mie de escadroane de cavalerie (37), şi. 

lipsa artileriei călăreţe în constituirea diviziunii de ca- - 

valerie; . 

Insuficienţa instrucţiunii trupelor tehnice şi lipsa de 

material tehnic. | | 

Mărginindu-mă a le semnala; mă voiu ocupa numai de- 

cele doă mari servicii ale armatei bulgare: Serviciul sub-- 

sistenţelor şi Serviciului sănătății armatei, servicii cari auz 

fost mult lăudate de presa străină şi de. 0 parte din presa: 

română.



    
„1V. — SERVICIUL SUBSISTENȚELOR ȘI - 

SERVICIUL SĂNĂTAȚII ARMATEI. 

-- Organizarea. serviciului subsistenţelor armatei bul- 

«are nu a fost aşezată după regulele admise astăzi de ar- 
_* amatele europeneşti. Lipsa unui comandament de etape şi 

lipsa, servicielor administrative aferente au fost una din 
cauzele cari au făcut ca îndestularea armatei să sufere. O 

„altă cauză o găsim în organizarea convoiurilor, cari ple: 
când dela staţiunile de aprovizionare, trebuiau să stră- 
bată distanţe, din ce în ce mai mari, până să ajungă în 
punctele unde trenurile regimentare se adunau pentru a 

„Be reaproviziona. Aşa, de pildă, linia de etape a Armatei a 
3-a începea dela calea ferată Burgas—Yamhboli şi se ter- 

mina la Ceataldja. Măsurând-o în linie dreaptă, ea are, 
dela Yamboli la Ceataldja, 225 km., iar dezvoltată 300 km. 
Convoiurile destinate acâstei armate, după ce se încărcau 
la staţiunile căii ferate, mergeau fără a se mai descărca: 

“până la centrele de reaprovizionare, unde se adunau tră- 
" “surele goale ale trenurilor regimentare. După ce se des-- 
„tăzreau acolo, ele se reîntorceau la staţiunile de plecare. 
„Această mişcare de dute şi vino, uşoară la început, a Ge- 
„venit foarte grea, când armata s'a depărtat de baza eta- 
-pelor, şi aproape-cu neputinţă de a se executa când ea a 
„ajuns la linia Ceataldjei. Aşa, deşi armata bulgară a a- 
uns la această linie la 12 Noembre, ea a fost complect lip- 
--sită de hrană în zilele de 15 şi 16 (s. n.), şi numai mulțu- 
mită liniei ferate Kirk-Kilisse — Ceataldja, întrebuințată 

- din această zi, s'a putut aduce oare care îndreptare unei 
stări, care cu greu ar fi putut găsi altfel o soluţiune 
- practică. 

: 
Insă, în schimbul acestor neajunsuri, armata bulgară, 

“care opera în Tracia, a avut norocul să găsească pe loc a- 
2 . , 

3 -- Dealu



  

proape jumătate din productele alimentare şi aproape" 

toată carnea necesară, şi să-şi poată fabrica pânea în bru-- 

tăriile locale, folos mare, de care o armată străină, în dru--- 

mul căriia golul se măreşte din ce în ce, nu se poate bu- 

cura întotdeauna. Şi cu toate acestea, cu toate proviziile: _ 

găsite în depozitele armatei turceşti 1) nu se sfârşise 0e-- 

tobre şi o atmosferă, grea a învăluit armata bulgară. De-- 

aci înainte puterile Bulgarilor încep să se arate sleite... 

Trei cauze principale au dus la acest sfârşit; pe cart un: 

distins critic militar, care urmărea operaţiunile Armatei. 

a 3-a, le-a analizat până în adâncul lor: apiovizionarea le-- 

fectuoasă, starea, sanitară şi starea timpului mai mult ce-: 

cât ra. a - | 
_„Nuşi poate închipui cineva la ce vegim greu au fost. . 

"supuse trupele din cauza intemperiilor continue. La Kirk--- 

Xilisse în ziua de 92 Octobre ploa, ploa şi în ziua de 23, - 

ploa şi sara. În preajma atacurilor de noapte o ploae te-- 

ribilă se deslănţui asupra linielor de infanterie, pe ju--- 

mătate înecate în noroiu şi în apă. Îşi poate închipui ori... - 

cine. cât au suferit soldaţii din amândouă armatele, cul- - 

caţi în şanţuri pline cu apă, fără hrană caldă, fără adă- - 

“post, fără foc... 2). 

„Starea sanitară, de plâns, nu putea fi, din nenorocire, . 

compensată printr'o  reaprovizionare de hrană, care să 

procure trupelor cel puţin strictul necesar... i 

„Pe măsură ce armatele înaintau, şirul convoiurilor 

de care trase de bivoli se întindea şi mai mult, şi jocul re-: 

aprovizionării zilnice devenea cu atât mai aleatoriu cu" 

cât ajungerea lor până la trenurile regimentare era mai 

1) Depozitele turceşti de hrană ale Corpului IN de Armată 

depoziteie dela Lule-Burgas, etc. a 
3) Cei cari au luat parte la asediul Plevnei (1817) își dau lesne” 

sama, fiindcă au suferit mai mult în cele trei luni: Septembre, Oc-- 

tobre, si Noembre.



    
    

„ptoblematică, De altă parte, traiul î în sarcina a localităților, 
- mari până acu au procurat  rechiziţiunilor jumătate din 

„hrana necesară şi aproape toată carnea, devenea din ce 

„în ce mai greu în urma exodului general al întregei po- 

-pulaţiuni turce şi chiar greacă, câre fugea din faţa învin- 

gătorilor. 

„Când am ajuns la Ceataldja, starea mai mult decât 

“za & drumurilor, care traversează zona, pădurilor înțre 

: Sarai şi Kara-Su, puse sfârşit sosirii convoiurilor de hra- 

mă. Armata, ne mai având drumuri utilizabile înapoia ei, 

„nu mai primi hrana zilnică. 
„Starea sufletească, care totuşi nu era decât la înce- 

putul descordării, mă făcu să prevăd clipa când totul se 

va sfârşi. 

„Succesele Bulgarilor se datoresc superiorității lor 
„morale şi foarte puţin superiorității reale a organizării 
“lor asupra organizării armatei turceşti. Ori unde aceasta 

„a opus o rezistenţă cât de mică, cum de pildă la- Adriano- 

pole şi la Ceataldja, Bulgarii nu au putut triumfa“: 1) 
_ Cum se vede, organizarea servicielor administrative & 

“lăsat î în realitate foarte mult de dorit, şi totuşi în regatul 
vecin nu a pus nimene atâta grabă, ca la noi, ca să acuze 

„ Imtendenţei armatei de greşalele cari nu cădeau în vina ei, 
de neajunsurile suferite de trupe, cari nu i se puteau im- 
puta, Din contra, cei din Bulgăria şi străinii nu au adus 
decât laude, fără nici o rezervă, şi Intendeaţei, care le-a 
executat, şi Marelui Stat-Major, care a organizat servl- 

-ciul de subzistenţe al armatei de operaţiuni. - 
Aceleași laude însă nu sau putut aduce — cu toată 

simpatia de care se bucura pe atunci Bulgaria în Europa 
-- şi Serviciul Sanitar bulgar decât de o parte a presei 
a . 

| 1) Alain de Penennrun, brevete d'Etat-maior: de 'Thrace (Paris, 1913). major: Campagne |
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voastre, care, voind a înjosi serviciul nostru sanitar, n: 

căutat să rădice pe cel bulgar unde nu merita. Pentru a: 

proba, mă voiu servi de mărturisiriie aceluiaşi mare ad-: 

mirator al armatei bulgare. . 

Istoriograful campaniei din Tyacia recunoaşte că ar-- 

mata bulgară era înzestrată cu toate: organele serviciului - 

sanitar de războiu: dela cel regimentar până la lazaretele- 

de etape. El recunoaşte şi competenţa personalului sant-: 

tar, dar îi contesta calităţile sufleteşti, cari nu au putut? 

intra în firea primitivă a medicului bulgar. „Am văzut, 

zice el, răniţi târându-se pe drumuri, căzând în agonie în. 

fața, medicilor, cari nu au făcut cel puţin un gest ca săli 

vină în ajutor. Dar; imputarea cea mai grea ce. li se: 

poate face, este lipsa de conştiinţa profesională. Epidemia: 

de dizenterie, care a bântuit armata bulgară dela înce- - 

putul lui Noembre, e în adevăr în mare parte datorită. - 

negligenţei Comandamentului, dar trebue imputată Şi ne-- 

prevederii Serviciului Sanitar. a 

„Odată cu venirea toamnei și cu stricarea timpului, . , 

starea sanitară a armatei ă început să se resimtă. O mui-- 

țime de oameni, cu toată vigoarea contingentelor bulgare, . | 

au căzut bolnavi a doa zi după Kirk-Kilisse (23 Oetobre) - 

şi au fost evacuaţi. Din această zi numărul evacuaţilor a :- 

mes necontenit erescând.. După bătălia dela Lule-Burgas 

(31 Octobre), evacuările au devenit îngrijitoare. În ziua . 

"când începu atacul linielor dela Ceataldia se găseau uni- : 

tăţi ale căror efective erau reduse Ia jumătate, numai din 

cauza stării sanitare. Trebue să mărturisim, zice autorut,:. 

că starea de scădere a serviciului sanitar a fost pentru o : 

bună parte cauza, dacă nu determinantă, cel puţin eficiență . 

a celor ce au urmat. Se poate spune în chip general că, 

nici o disciplină sanitară nu a existat la trupe. Oamenii 

își saiisfăceau trebuinţele în mijlocul cantonamentelor şi > 
x.



      

  

| “bivuacurilor. Nu am văzut nici un şanţ de latrină până la 
„«lureroasele lecţiuni dela Ceataldja. Mai mult încă, mice- 
“larii armatei erau instalaţi chiar în mijlocul trupelor şi 
“nici odată rămăşiţele vitelor nu erau îngropate sau arse, 
“Cadavrele lăsate pe câmpul de bătaie erau îngropate abia 
“a cincea sau a şasa zi, după luptă; iar de cadavrele cailor | 
nimene nu se ocupa: ele se descompuneau şi miazmele lor 

“împuţar. aerul dimprejur. Apele, cari în drumul lor întâl- 
“neau toate aceste stârvuri, drenâu cu ele germenii mor- 
“dizi at celor mai virulente epidemii.  Dizenteria: se arătă 
în curând şi rezultatele ei fură fulgerătoare. Toate unită- 

“ţile armatei fură contaminate şi multe din ele reduse la jumătate. Holera, care pustia armata turcească fugând - dinaintea noastră, nu a putut să nu-şi lase urmele. Spaima “ce ea inspira a fost.salutară, căci numai atunci Serviciul “Sanitar sa hotărât să iee măsuri de luptă. Atunei abia, a -- dică la sfârșitul operaţiunilor dela Ceataldja, se săpară -Sanţuri-latrine, se îmgropară cadavrele şi resturile dela " imăcelării, se prescrise ferberea apei, se îrnprăştie var în cantonamente, se adunară contagiaţii în spitale de cam- "panie, se puse foc la toate casele suspecte. "Toate aceste “măsuri însă venivă prea târziu, Armatele mieşorate cu un “sfert, îşi pierduse, din cauza demobilizării produsă de epi- - demii, forţa lor vie — moralul ofensiv, şi rămase nepufin- cioase în faţa Ceataldjei, învinsă mai multţ de dizenterie „decât de Turei. | - | 
„Războiul fusese condus în aşa chip încât, în mai pu- “tin în 30 de zile de campanie, întreaga armată bulgară era sleită, obosită, simția că-şi perduse cu totul moralul şi, în _“ Tata Ceataldjei, renunţă la vietoria finală, care trebuia să îi încoroneze munca şi sacrificiul. Bătălia hotărîtoare nu fusese dată la Lule-Burgas, ea trebuia căutată şi dobân- „vdită la Ceataldje. Dar acolo puterile materiale şi morale 

.*



  

ale armatei bulgare erau în mare scădere, pe când ale 
“Turcilor erau în mare urcare. Partida câştigată la Lule- 

"Burgas a fost pierdută de Bulgari la Ceataldje. 

„Armata bulgară a făcut -minuni de bravură, de .e- 
xoism şi de patriotism în prima parte a războiului cu Tur- 
zii, dar nu a avut îndeajuns coordonate foaie mijloacele 

materiale, cari asigură unei arinate întreaga, ei putere mo- 

rală şi materială“, - 

Şi în faţa acestei mărturisiri, pun următoarele rân- 

duri din articolul „O Glorie urmată de ruşine“, pe care îl 
publică „Viitorul“ (din 21 August 1913), organ oficios al 
unui mare partid politic românese: „Acţiunea militară ro- 

mână a avut momente iniţiale vrednice de a produce cel 

mai sincer entuziasm... Cu atât mai dureros simţim acum 

<onstatările, din nefericire, tot atât de adevărate, asu- 

-pra incuriei criniinale a Intendenţei şi a Serviciului Sani- 

“tar, care a început să vadă lumina în presa din Apus. E 

destul de trist ca directorul Agenţiei Reuter serie precis şi 
categoric „că Asmatţa noastră a fost istovită înainte de 

termen şi că după 10 luni de luptă oştirea bulgărească era 

-mai puţin prăpădită decât a noastră, care nu a avut lupte. 

Faptul este că oștirea noastră a suferit de foame, şi că ho- 
lera a făcut şi face mai multe ravagii în armata noastră 

-iecât în oștirea sârbească şi bulgărească. Şi când acestea 

“sunt fapte, putem noi tace, putem noi să avem neînţăleasa 

discreţiune 'de a nu întreba: Cine e vinovatul? E în joe şi 

“demnitatea noastră şi interesele vitale ale Ţării. Şi înain- 
tea acestor consideraţii orice român trebue să se plece şi 

“să asculte porunca sufletului său: nu lăsaţi nepedepsiţi pe 

:cei cari ştiu să încunjoare cu ruşine o acţiune ce a fost glo- 

rioasă prin avântul acelora cari azi sunt lăsaţi să moară 

<a cânii,..* 

Dar indignarea şi demnitatea „Viitorului“ au fost lua-
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te de vânt când partidul liberal a venit la putere, iar an- 
chetzle ordoiiate de mine lăsate fără sancţiuni şi vinovaţii,. 
descoperiţi de ele, absolviţi şi răsplătiți de cei cari m'aw 
înlocuit, . 

Abătându-mă din drum ca să cercetez cum a fost or-- 
ganizată şi pregătită de răsboiu armata bulgară în cam- 
pania din Tracia, scopul nu mi-a fost nici ca să-i măresc 
slava, nici ca să i-o "mieşorez, căci nimene nu-i poate lua: 
ceeace pe drept este a ei. Scopul mi-a fost, ca punând față'n.. 
faţă armata noastră cu vecina ci, să fac să reeasă din cele ce: 
vor urma, calităţile şi însuşirile materiale şi morale ale ar- 
matei noastre pe cari unii nu le cunosc, iar alţii încearcă a le 
nesoenti. Scopul mi-a fost ca să fac să se vadă limpede ce 
ar fi putut fi astăzi armata noastră, mult mai veche decât 
cea bulgară, dacă am fi ştiut să-i rădicăm casa după un 
plan şi un program bine întoemit, şi dacă am fi voit să ne 
folosim, -ccl vuţin dela 1900 încoace, de superioritatea nu- 
merică a populaţiunii regatului şi de mijloacele noastre 
materiale, anult mai mari decât ale regatului vecin.. 

  

«Starea armatei noastre la sfâr- 
situl anului 1912 

———— 
- 

V. — FORȚA NUMERICA A ARMATEI 

Deşi Bulgaria începuse să-şi mobilizeze armata încă: dela 17 Septembre, ca întârzie intrarea în acţiune până Xa. 5 Octebre, eânil declară războiu Turciei. 
Din această zi până la 15 Octobre, printr'un marş tri-- umfal, care face cinste armatei bulgare şi. conducătorilor”



    

«i, ea ajunge. „să investească  Adrianonsle, să cueerească. 

faimoasa poziţiune neapărată dela Kirk-Kilisse şi să se 

3ndrepteze spre Lule-Burgas, unde în curând avea să se 

„decidă soarta armatei turceşti din Tracia, 

Deşi războiul era departe de hotarele ţării noastre, ce 

“zi interesele aparente ale României nui erau în joc, căci e- 

chilibrul baleanic era garantat de declarăţiunile. blocului 

“Valeanic, totuşi interesele reale cereau ca armata română, 

-să fie pregătită pentru a face faţă oricărei evenualităţi, 

izvorâtă din evenimentele cari se desfăşurau cu o iuţeală 

“neașteptată la Sudul Balcanilor. 

Am arătat greutăţile prin cari a trecut armata noas- 

4vă în timp de peste zece ani, greutăţi cari nu au îngă- 

duiţ-o să ajungă la dezvoltarea care i se cuvenea, după nu- 

mărul populaţiunii, bogăţia ţării şi trecutul ei de o jumă- 

ate de veac. Departe de mine ideea de a vbi să stabilesc 

-răspunderile. Nu urmăresc aceasta, ci voesce numai să eon- 

sta că cei chemaţi nu au studiat deajuns nevoile armatei, 

şi nestudiindu-le, nu le-au cunoscut, şi necunoscându-le au 

ost înşelaţi de partea aparentă, de suprafaţa frumoasă şi 

udemenitoare, nedându-şi: sama că sub pojghița văzută se 

ascunde un organism necomplect şi nearmonie dezvoltat. 

Prea marea preocupare de partea aparentă ne-a făcut să, 

se atingem prea des de legile organice ale armatei, înere- 

dinţaţi că numai din schimbarea şi modificarea lor va eşti 

îndreptarea pe care o căutam. Făcând aceasta nu am vâ- 

-zut că prin schimbarea repetată şi nejustificată a legilor, 

cari îi asigura traiul și dezvoltarea, armata noastră, pur- 

*ată din transformare în transformare, din nesiguranța 

zilei de azi în nesiguranța zilei de mâne, fără mijloace ma- 

ieriale şi fără cadrul trebuineios, a ajuns să-şi atrofieze 

multe din organele ei vitale, să nu aivă o dezvoltare nor- 

-mală şi să nu poată atinge tăria la câre cu drept năzuia. 

+



       
   

„Da; aimiata țării, în toamna anului 1912, nu cra teeace 

ca fi trebuit să fie; ea totuşi avea o valoare superioară 

-selei mai numeroase şi mai bune din armatele bal- 

" canice. =: 
"Prima grijă a noului ministru de Războiu - a fost să 

- “stabilească un program de lucru, pentru a cărui realizare 

şi-a închinat toată energia şi toată munca. Şi acest pro- 

gram Pa încheiat, în unire cu şeful Marelui Stat-Major, 

ținând sama de doi factori — de puterea armatei bulgare, 

care mobilizase dela începutul ostilităţilor 11 diviziuni de 

armată, din cari unele cu 3 brigade de infanterie, a opt ba- 

talioane fiecare; şi apoi de mijloacele maxime ale armatei 
noastre — pentru a radica o armată numericește superi- 
oară armatei bulgare. Ma , 

Plecând dela această premisă, ministrul de Războiu, a-: 
lături de întregul guvern, a găsit că ţara e datoare să com- 

Bond os e nauod o1eseoou oţoozortiur gyepuueooap, 9z0y09[d 

mobiliza o amnată de operaţiuni, constituită din: 5 corpuri: 
de armată active, 5 diviziuni de armată de rezervă, 2 bri- 

gade de infanterie de rezervă şi doă diviziuni de cavale-- 

rie, la cazi urma să se adaoge şi diviziunea vaselor de răz- 
boiu de Dunăre. 

Acestei puternice armate trebuia să i se dee cele pece-- 

sare pentru a trăi, a se mişca şi-a lupta. 

__ Pentru a constitui o armată, ne trebue personal: ofi- 

țeri, trupă şi cai; pentru a o face să trăiască, ne trebue : 
îmbrăcăminte, echipament, hrană, îngrijire sanitară; pen- 
tru a o duce în luptă, ne trebue: arme, muniţiuni, trăsuri.. 
Programul de lucru a rezultat din cercetarea acestor tre-- 
buinţe materiale, din cercetarea mijloacelor existente, şi; 

„în fine, din cercetarea mijloacelor de ordin moral şi pro- 
fesional, cari trebuiau puse în lueru pentru a da armatei: 
pe lângă puterea materială, şi pe cea morală, 
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Capacitatea contingentelor noastre mobilizabile ne în- 

găduia să punem pe picior de răsboiu armata proiectată. 

- Ca urmare, Ministrul a hotărât să se sporească numărul 

batalioanelor de rezervă cu 40, ceeace sa și făcut. 

După planul de mobilizare astfel stabilit, efectivul Ar- 

matei de Operaţiuni trebuia să se rădice la cifra de 310— 

380 mii oameni (ofiţeri şi trupă), la cari dacă se mai adă- 

oga ofiţerii şi trupele dela Serviciul Etapelor, dela părţile 

sedentare ale corpurilor de trupă şi ale Servicielor din In- 

terior, precum şi trupele teritoriale (de miliții), aproxima- 

tiv 80 — 90 de mii oarheni, se ajungea la un efectiv de 450 

—A4170 mii oameni, în cazul când sar fi mobilizat întreaga 

armată a ţării. | 

Această armată trebuia complect echipată pentru 

războiu. 

Voiu arăta ceeace avea armata noastră şi ceeace îi 

lipsa, la începutul războiului balcanic, adică în Octo- 

bre 192. = - 

VI. — ECHIPAMENTUL 

Dela 1900 până la 1910 s'a dat armatei 23 de milioane 
lei pentru îmbrăcăminte şi echipament, adică în mijlociu 

2.300.000 lei pe an, ceeace nu a ajuns nici pentru a asigura 

trebuinţele anuale ale trupelor active, căci nu trebue să 

uităm că în acești ani budgetul cheltuelilor anuale nu re- 

prezenta decât o parte a trebuinţelor materiale. Cu. drept 

dar putem considera că creditele. deschise nu au fost a- 

fectate înzestrării armatei pentru războiu, ei date ca aju- 
tor trebuinţelor ei de toate zilele, pe cari budgetele ordi- | 

nare nu erau în stare să le satisfacă. 

Pentru a se putea înjgheba zestrea de mobilizare a ar» 
matei, aproape consumată de nevoile trecutului, s'au des- 

PI
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Chis în anii 1910 şi 1911 credite de 7.388.000 le, iar 1912 un 
credit de 23 milioane, din cari 17 milioane pe la sfârșitul 
anului. S'a făcut ce sa putut că să se transforme aceşti 
bani în efecte militare, dar timpul trebue socotit ca şi ba- 
nii, şi el ne-a lipsit, Atelierele şi fabricile din țară gemeau 
de comande şi refuzau altele noui. Generalii M. Boteânu şi 
I. Culcer, foşti secretari generali, trămiși să cutreere fa- briceie şi atelierele: de confecţiuni din cele mai însennate centre industriale din Europă, Sau întors în țară, aproape fără nici o ofertă, căci mai toate ne-au refuzat serviciele, neputând primi condiţiunile de timp ce le impuneam, iar efecte şi materiale confecţionate, sau fabricate, nicăeri nu se mai puteau găsi. Situaţiunea era grea. T'rebuinţele erau "ari şi neînlăturate; credite deschise avea armata din bet- şug. Şi totuşi trebuia să se facă ceva, | In Octobre 1912 Serviciul Intendenţei caleulase trebu- înţele pentru un efectiv de mobilizare de 330.000 oameni (fără ofiţeri). După acest calcul, armâta nu dispunea a a- cea dată, decât de următorul echipament: | Micul echipament (rufăria), numai pentru 175.000 oa- meni (în loe de 330.000). 

Ă Mantale, numai pentru 248.000 oameni (în loe de 330.000). | : _ 
Tunici numai pentru 156.000 oameni (în loc de 330.000). 

Si 
„ Bluze de pânză, numai pentru 221.000 oameni (în loe de 330.000). _ | Pantaloni, numai pentru 284.000 oameni (în loe de 390.009). 

" | | 
Flanele, numai pentru 113.000 oameni (în loc de 330000). Pântecare, pentru nici un om. i Incălţăminte, numai pentru 195.000 oameni (în loe de 330.000). - a -



  

Raniţe de infanterie, numai pentru 138. 000 oameni (în 

loc de 260.000). 

Saci de merinde, . numai pentru 230. 009 (în loc de | 

330.009). 

- Bidoane, numai pentru 298, 000 . oameni (în loe de 

324.000). | ” 

Harnaşamentul, lipsa aproape. doă treimi: 

Nu am arătat aci decât o parte din lipsele echipamen- 

tului trupelor, pentru a se vedea că la acea epocă Admi- 

nistraţiunea Militară nu ar fi putu echipa complect decât |. 

200 mii oameni. Un exemplu ne poate indica starea înapo- 

iată în care se găsea echipamentul de războiu al armatei 

noastre: Infanteria avea, trebuinţă de 260.000 raniţe, şi Aa- 

ministrațiunea războiului nu dispunea decât de 138.000 

bune şi răle. Şi trebue să lămuresc că o bună parte din e- 

fectele existente, nu existau în depozitele armatei, ci erau 
numai comandate, sau în curs de confecţiune în atelierele |, 

armatei. | P 

In -zina când sa decretat mobilizarea, armata dispu- 

nea de următoarele: 
__ Micul echipament (rufăria) pentru 266.000 oameni so- : 

cotit câte doă rânduri de fiecare om). 

Mantale pentru 342.000 oameni. 

Tunici pentru 266.000 oameni. 

Bluze de pânză pentru 287.000 oameni. 

Pantaloni pentru 341.000 oameni. 

Flanele pentru 199.000 oameni. 

. Pantecare pentru 188.000 oameni. 

Încălţăminte pentru 330.000 (socotite câte doă pere: 
chi de fiecare om): 

Raniţe de Infanterie pentru 308.000 oameni. 
Saci de merinde pentru 344.000 oameni. 

Bidoane pentru 356.000 oameni.



    
Haynaşamentul conilect î în mare parte, 

Din comparaţiunea acestor doă tabele se poate vedea 

că, dacă se ţine sama şi de efectele de cazarmă, cari, la 1 

Tuliu, erau în bună stare, de rufăria şi de încălțămintea, 

în stare de a fi purtate, cu cari o bună parte din rezerviști 

au venit la corpurile lor. Administraţiunea Războiului a 

avut cu ce să echipeze complect nu numai o armată de o- 

perațiuni de 330.000 oameni, dar chiar o „armată mai mare 

de 370.000, aşa cum se hotărîse la sfârşitul lui 1912 şi cum 

s'a executat la sfârşitul lui 1913. | | 
E adevărat că au fost unele formaţiuni de rezervă mo- 

bilizate fără echipamentul complect, aceasta însă nu din 

cauza lipsei de efecte, ci datorită altor împrejurări, cari 

nu au putut fi înlăturate la început. 
Se ştie că Regimentele de Rezervă nu aveau fiinţă ad- 

ministrativă în timp de pace; ele nu se constituiau decât 

atunci când armata se mobiliza, sau când erau chiamate 

să participe la manevrele de toamnă. Până la 1912, ele 

erau figurate printrun mic sîmbure activ. In 1913, acest 

sîmbure sa mărit prin crearea a 40 noui batalioane, aşa 
că regimentul de rezervă era figurat în ajunul mobilizării 
armatei prin: 1 ofiţer superior, 1 căpitan, 2 locotenenţi şi 
11 grade inferioare, din cadrul activ. Lipsindu-le cadrul ne- 
cesar şi neavând comandanţi în timp de pace, unele din 
ele nu au putut fi mobilizate de ofiţerii destinaţi a le co- 
manda, şi nu şi-au întâlnit comandanții decât în zona de 
concentrare a Armatei, sau în timpul marşurilor de coa- 
centrare. Aceasta a fost partea cea mai slabă a organizării 
trupelor noastre de rezervă, pe care am şi îndreptat-o după 
demobilizarea armatei pentru a suprima toate neajunsu- 
zile ce isvorau din ea; iar prin budgetul anului 1914—915, 
studiat pe când eram încă ministru, regimentele de rezer- 
vă au căpătat fiinţă legală şi mobilizarea, lor, în condiţiu-. 
nile normale, a fost asigurată pentru viitor, iii dă 

bir i pas
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Dar, la acest neajuns; sa mai adaogat şi lipsa de ma- 

gazii pentru regimentele de rezervă, lipsa care urma să | 

fie în curând suprimată prin construirea cazarmelor aces- 

tor trupe, din creditul ce-mi fusese deschis în acest scop. 
Inceperea lucrului s'a întâlniţ cu punerea armatei pe pi- 

xior de războiu şi a trebuit suspendat. 

Din cele arătate se vede că prevederea nu lipsit. Mi. 

nistrul cunoştea, neajunsurile organizării rezervelor şi 

luase măsuri ea să le înlăture. Evenimentele însă au mers 

mai răpede decât s'au aşteptat înaintaşii mei. Urmarea a- 

xestei stări a fost următoarea: regimentele de rezervă ne- 

având magazii şi organe de comandăment, zestrea lor era 

păstrată, de regimentele active. Aceste erau -îndatorate să 

le dee la mobilizare tot ee le aparţinea şi apoi să le com- 
plecteze lipsele cu prisoasele lor. Ori, eacă ce sa întâmplat 

ja unele corpuri: regimentele active, îndată ce au fost mo- 

bilizate, an plecat spre zona lor de concentrare încuind în 
magazii tot ce le rămăsese. Si, astfel, pe când unele din 
regimentele de rezervă sau văzut lipsită de o parte din e- 
chipamentul necesar, regimentele active, cari trebuiau să 

le coinplecteze echipamentul, lăsase închise în magazii 

destule efecte, cu cari sar fi putut satisface în mare parte 
lipsele ce ni s'au semnalat. 

Rezumând, declar că dacă trupele de rezervă ar îi a- 
vut o organizare mai solidă şi dacă, mai cu samă, coman- 

damentele locale şi-ar fi făcut întreaga datorie, toată ar- 

mata de operaţiuni ar fi găsit în timpul mobilizării în ma- 
„gaziele corpurilor şi ale armatei tot ce-i trebuia ca să fie 
bine echipată. Sprijin această afirmaţiune pe faptui, ne- 
contestat de nimene, că au fost diviziuni întregi de rezervă 

cari Sau mobilizat tot atât de bine şi de complect echipate 
ca şi diviziunile active,
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VII. — SERVICIUL SUBSISTENȚELOR 
i 

Afectarea creditelor deschise Armatei dela 1900 la 1916 

poate fi pentru cercetător criteriul planului de organizare 

a armatei urmărit în acest răstimp. In adevăr, în acest in- 

terval de timp găsim că mai toate creditele afectate ar- 

matei au fost întrebuințate pentru complectare de arme, 

tunuri, muniţiuni şi vase de războiu (escadra de Dunăre); 

și trebue să ajungem tocmai la 1910 ea să vedem afectân- 

du-se şi serviciului hrănirii trupelor ceva din fondurile, de 

cari avea atâta trebuinţă, pentru a se pregăti şi el de răs- 

boiu. 

Iu cred că făcându-se aşa nu s'a procedat înţelepţeşte, 

căci pregătirea unei armate nu se face prin organizarea 

suecesivă a elementelor ei constitutive, ci prin organizarea 

proghesivă a tutulor acestor elemente. Inţeleg prin aceas- 

ta că ar fi trebuii ca desvoltarea numerică a armatei să se 

facă din etapă în etapă, dela mic la mai mare. La început 

o armată mică, potrivită cu mijloacele zilei, dar înzestrată 

cu tot ce-i trebuia ca să frăiască şi să lupte; şi apoi, po- 

triviţ cu trebuinţele şi cu mijloacele ' disponibile, armata 

noastră se putea mări din ce în ce, dându-i la fiecare etapă 

a desvoltării ei tot ce-i trebuia pentru răsboiu. Asa, nu s'a 

făcut. 

Numai dela 1910 începe să se acorde credite pentru ne- 
voile serviciului subsistenţelor, şi anume: 815.000 lei In 

1910, şi 3.440.000 lei în 1912 şi 1913. Cum s'au întrebuințat 

aceşti bani? ” 

Războiul ruso-japonez din Manciuria e poate cel din- 
tâiu care a făcut să se vadă influenţa ce are îndestularea 

trupelor asupra stării lor sanitare. In acest lung războlu, 

armata rusă, deşi a avut să sufere atâtea neajunsuri din 
cauza mizerielor nedeslipite de războiu, de asprimea cli-
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mei şi de răstriştele înfrângerilor, totuşi sănătatea tirupe= 

dop nu a încetat de a îi bună, aşa că mortalitatea în armată 

„a fost mult mai mică decât în răsboaele precedente. Acest 

rezultat nu se datoreşte decât hrănirii bune a trupelor, do- 

bândită printr'o judicioasă organizare a exploatării maij- 

loaeelor locale (exceptându-se bine înţeles primele luni ale 

războiului) şi prin întrebuinţarea bucătărielor de campa-. 

nie. Mâncarea caldă a întreţinut sănătatea, şi energia sol- 

datului rus. 

Invăţămintele culese din acel războiu au prins bine 

întrucâtva şi armatei noastre. Cele dintâie credite acordate. 

"Serviciul Subsistenţelor au fost întrebuințate pentru 

cumpărare de bucătării de campanie și începutul: reorga- 
nizării manutenţiunilor de pâne mobile de campanie. Cu 

creditele următoare sa sporit numărul lor pentru a satis- 
face trebuinţele armatei potrivit efectivului stabilit prin 
ordinea de bătaie. 

Astfel, în 1910 s'au cumpărat 2004 marmite-bncătării 

şi 50 cuptoare mobile pentru coacerea pânei. In 1911, s'au 

mai comandat 3.210 marmite-bucătării, şi s'au luat măsuri 

pentru fabricarea pânei de răsboiu şi pesmeţilor. In fine, 
în anii 1912 şi 1913 s'au cumpărat 2000 marmite-bucătării, 

100 cuptoare de-brutărie şi toate accesoriile necesare or- 

ganizării manutenţiunilor de pâne de campanie; s'a con- 

tractai aprovizionarea conservelor de carne pentru răz- . 

boiu şi sa început. construirea unei mare fabrice de pâne: 

Și de pesmeţi în Bucureşti. 

In rezumaț, armata dispunea: 

La 10 Octobre 1912 de 5.214 bucătării de campanie; iar 
la 1 Tiniu 1913, de 7.214 bucătării de e. 

La 10 Octobre 1912, de 50 cuptoare de copt pânea; iar : 
1a 1 Tuniu 1913, de 150 cuptoare de e. p. 

mie fa ma ao
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„.. La'16 Oetobre 1912, de 301.420 raţiuni de conserve; iaz 
la 1 Tuniu 1913, de 1.272.000 raţiuni €. de earne. . 

„2 La 10 Oetobre 1912, de 35300 raţiuni de pâne şi pesmeţi; 
"iar la 1 Tuniu 1913, de 664.000 raţiuni pâne şi p, 

i Deei, la începutul războiului armaţta noastră, dispunea: 
de 30 cuptoare noui de fiecare corp de armată, în stare de 
a coace cel puţin 40.090 pâni pe zi şi de 89 cuptoare vechi 
destinate diviziunilor de rezervă; de pmarmuite-bucăţării 
pentru trupele de infanterie, pentru trupele speciale, pen- 
tru regimentele de cavalerie, etc.; şi de hrana de răzhoiu, 
pentru 4 zile. 

Astfel, cu mijloacele puse la dispoziţiunea armatei, 
în ajunul mobilizării ei, hrănirea trupelor în războiu a fost asigurată. De sigur că ar fi fost: de cel mai mare folos da- că armata ar fi dispus şi de o fabrică de pesmeţi (pâne de războiu), care să înlesnească aprovizionarea trupelor în: timpul marşurilor răpezi şi a dislocărilor prea dese. A- ceasta ne-a lipsit, dar Ininistrul de Războiu, dându-și sama. de trebuinţă, luase măsuri ca să o înființeze, şi ea să găsa în construcţiunu când mobilizarea a început. Această fabrică, de o mare eapacitate de produceţiume, împreună cu altele mai mici, cari trebuese neapăraţ anexate manutenţiunitor dela, Craiova, Buzeu, Focşani, Medgidia, ete., vor ușura și complecta întrun viitor războiu aprovizionarea cu pâne a armatei de operaţiuni, 

Tot din creditele acordate în urmă Sau cumpărat 1200 prelate pentru acoperirea trăsurelor de rechiziţiune desti- „Nate transportului alimentelor, în specia] a pânei şi făinei. Atât s'a putut face până în ziua mobilizării. Numărul tră- surelor de hrană şi de aprovizionare nu s'a putut mări din cauză că timpul a lipsit, Adaog că hrănirea trupelor era asigurată prin combinaţia întrebuinţării mijloacelor gă- site pe loe cu cele aduse delă depozitele dinapoi, ”
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VIII. — SERVICIUL SANATAȚEI 

Era o vreme când mica noastră armată avea, în timp 

de pace, un serviciu sanitar bine constituit. E mult de a- 

unei. Bazele lui fusese puse de medicul general dr. Caroi 

Davila, ncîntreentul organizator al Serviciului Sanitar în 

România. Atunci un regiment de Infanterie, format numai 

din doă batalioane, avea: un medie de regiment, un medie 

ajutor, un sub-hirurg şi un farmacist; iar fiecare batalion 

mai avea un gradat-infirmier. Astăzi, regimentul cu 3 ba- 

4alioane nu are decât un singur medie şi un singur gradat- 

imfirmier. Aţunci regimentul cu 2 batalioane avea 2 iră- 

suri de ambulanţă, astăzi regimentul cu 3 batalioane nu 

are decât una. - . : 

Lipsind o Lege de Cadre, care să aşeze cadrul serviciu- 

Sui sanitar după trebuinţele armatei, şi să nu-l lase victi- 

mă nevinovată a fluctuaţiunilor capriţioase ale budgete- 

lor anuale, Serviciul Sanitar Militar a avut să sufere mult 

din cauza lipsei unei organizări temeinice şi unui perso- 

mal suficient. - 

In 1900—1, Armata avea 159 medici, 50 veterinari şi 

50 farmacişti; 

In 1901—2, avea 121 medici, 44 veterinari şi 66 far- 

macişti; | 

In 1905—6, avea 134 medici, 47 veterinari şi 66 far- 

macişti, ” 

Tocmai în 1993—9, numărul medicilor se radică la, 165 

si al veterinarilor la 52, adică ceva, mai mare decât cel din 

1900, deşi efectivul armatei se radicase dela, 58.000 la 88.000 

oameni. Notez însă că în acest an numărul farmaeiştilor 

Sa scoborit la, 46 prin desfiinţarea farmaciştilor de corpuri 

şi înlocuirea lor prin farmacişti de garnizoană. i 

In 1910—11, armata avea: 180 mediei, 54 veterinari şi 

31 farmacişti; |
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In 1912.43; avea; 194 medici, 56 veterinari şi 56 far- 

macişti; iar 

In 1913—14, avea: 235 medici, 69 veterinari şi a îar- 

macişti. 

Vedem că abia în ultimii doi ani s'a dat o desvoltare. 
oarecare corpului sanitar, nu însă deajuns faţă cu trebu- 

inţele armatei, al cării efectiv se radicase dela 58. 000 (1901) 

la 101.000 (1913). 
Pentru a se vede că nici numărul de 235 medici nu e 

deajuns, voiu lua în cercetare arma cea mai însemnată, 

dar şi cea mai obijduită: Infanteria. La sfârşitul anului 

1912—13 pentru cele 50 corpuri de trupă, eari constituesc: 

infanteria activă, erau numai 50 medici, din cari 2 sta- 

giari. Cum însă 9 regimente aveau câte un batalion deta- 
şat permanent în altă garnizoană, unde nu se mai aflau 
alte trupe, s'au găsit 9 garnizoane fără medici militari. 

. Starea de atunci se continuă şi astăzi. Acestei organizări 
şubrede din timp de pace ce organizare pufea : să-i cores-- 
pundă în timp de războiu? 

Care ar îi trebuit să fie organizarea serviciului sani-- 
tar al unui regiment de Infanterie? 

Există o armată, într'o ţară depărtată, tânără ca şi & 
- noastră, dar cu o organizare mult mai solidă decât a mul- 
„tor armate europene. In acea armată voiu căuta prganiza- 
rea acestui serviciu. Un regiment de infanterie Japonez 
are un medie, cu rang de ofiţer superior, care îndeplineşte 
sarcina de medic- şef al regimentului; batalioanele din re- 
giment au fiecare un medie de batalion, ajutat de un me- 
die secund. Intregul acest personal e apoi ajutat de urm 
personal inferior compus din: infirmierul- set al regimen- 
tului şi infirmierii batalioanelor. 

Când un regiment, dispune de un. asemene. personal 
sanitar, s'ar pute oare ca ingrijirea oamenilor să lase
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ceva de dorit, ca măsurile preventive luate în cazarmă, în 

marşuri şi în 'răsboiu să nu pună la adăpost trupa şi ofi- 

serii de orice boală molipsitoare şi nemolipsitoare? Pentru 

aceasta, soldatul japonez, îngrijit în timp de pace şi cres-, 

cut în regulele sănătoase ale higienei, ştie să se păzască 

singur în timp de războiu de tot ce ar pute să-i strice să- 

mătatea; iar când fără vina lui e aţins de vreo boală, gă- 

seşte totdeauna, lângă el pe bunul său medic, tovarăş de 

zile răle ca şi de zile bune, ca să-l îngrijască şi să-l scape 

de primejdie. Aceasta e faţa medaliei. S'o întoarcem per- 

4ru a-i vede dosul. “ 

Regimentul nostru cu un efectiv de aproape 1.400 oa- 

meni, în timp- de pace, are un singur medic, cu un singur 

infirmier. Când acest medic lipseşte, trimis la studii de 

“specializare, sau la un serviciu de lungă durată (de pildă, 

în recrutare), el e înlocuit printr'un alt medic- din garni- 

zoană, dacă se găseşte, sau printrun medie civil plătit cu 

ziua. Urmare: îngrijirea sănătăţii oamenilor în timp de 

pace e insuficientă, căci dacă, în cazul cel mai favorabii, 

medicul militar, sau înlocuitorul . lui, va putea lupta cu 

boalele cari se ivesc în corp, el nu va fi nici odată în stare 

să le prevină, -1ică să, In,cheriedece de a intra în corp. Şi 

-dacă starea sterea Su dreptarez precară în timp de pace 

cum nu va imbnuzea nasu Medicul militar trebue 

să aivă o pregătire spueială, pe car6 nu o poate dobândi de 

cât printr'o practică îndelungată în serviciul trupelor. Nu 

-orice medie, cât de capabil şi de ilustru ar îi, poate fi un 

bun medie militar; şi de aceea, în toate armatele bine or= 

ganizate se caută ca numărul medicilor din serviciul tru- 

pelor să fie aproape tot atât de mare cât le trebue în timp 

«le războiu. e 

In Germania se tinde ca un medie militar să nu îngri- 

dască în timp de pace mai mult ca 400 oameni, iar în Fran- 

a pa
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ta 600, La noi, un medic, de multe ori tânăr şi fără expe- 
- rienţă, Sau. toemit cu ziua, îngrijește 1000—1400 oameni; 
“iar în războiu regimentul pleacă cu 3 sau 4 medici, din 
_ “6ari cel mult unul face parte din Corpul Sanitar Activ. şi 

Su închipue cineva câtă muncă, cât devotament, câtă abne- 
A gaţiune trebue să pună acești medici ca să poată face faţă. 

insuficienţii pregătirii speciale, pe care trebue să o aivă. 
medicul militar? i 

- Xu eram de mult pătruns de neajunsurile organizării 
serviciului sanitar, şi de aceea m'am folosit de toate pri- : 
lejurile ca să le aduc la cunoştinţa autorităţilor superios-- re. In 1913, fiind ministru, nu am întârziat ca să i-au mă- suri cumpănite cu mijloacele, pe cari budgetul mi le da, şi. cu posibilitatea recrutării medicilor militari, şi am în- ceput să îndrept starea precară a, serviciului, sporind nu- mărul medicilor activi cu 41 şi adăogând în fiecare regi- ment de infanterie 2 infirmieri-gradaţi. Acesta nu a fost. decât începutul realizării unui program de reorganizare a Serviciului Sanitar Militar, de care comisiunea budgâtară 
a Camerei Deputaţilor a luaţ cunoştinţă înaintea votării. budgetului din 1913914. - 

' Dacă dela îngrijirea oamenilor se trece la aceea a. cailor, găsim aceeaşi lipsă 'de personal xităn:nar, cu ace- leaşi răle urmări. Pentru,a începe i Car6, răului, am sporit cât am putut prin budgetul 5. RE 1913-14 numz- rul veterinarilor militari, 
Prin desfiinţarea farmacielor de regiment şi înlocuirea lor, numai în garnizoanele mari, prin farmacii de garni- zoană, s'a luat o dispoziţiune dăunătoare sănătăţii trupe-- „ler atât în timp de pace cât, mai cu samă, în războiu. Pex-. „tra a îndrepta răul trebue a reveni la vechea organizare, căci întrun regiment farmacistul militar e auxiliarul în-- dispensabil al medicului pentru controlarea hranei şi apei , 

N, 
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a oamenilor şi ânimalelor şi pentru asigurarea higienei şi 

salubrităţii cazarmelor, cantonamentelor şi bivuacurilor. 

Astfel am văzut, eu, rostul serviciului sanitar militar 

şi pentru îndreptarea lui am stăruit neîncetat, fiindcă în 

el stă pe jumătate putinţa conservării efectivelor în răz- 

boiu, şi întreţinerea şi îndreptarea sănătăţii contingentelor 

de Români, 'cari tree prin şcoala Armatei în timp de pace. 

Dacă acum trecem dela personal la materialul sanitar, 

trebue să mărturisim aceeaşi întârziere adusă înzestrării 

armatei cu materialul necesar. . 

Până la 1910 abia se găseşte, ici şi colo, câte o urmă 

de mie credit pentru materialul sanitar de campanie, căci 

nu eu 1.300.000, afectaţi dela 1900 până la 1910, s'ar fi pu- 

tut procura cele trebuincioase armatei pentru războiu. In 

principiu, formațiunile noui active trăese în acest răstimp 

nu din prisosul, ci din puţinul celor vechi. 

TPrebue să ajungem în anul 1910 ca Să găsim un credit 

de 280,000 deschis Armatei pentru serviciul sanitar al său. . 

Acest mie credit, faţă cu marile nevoi, e urmat î în 19iLde 

altul de 363.000 lei, şi, numai în 1912, când nevoile au CO 

vins pe toţi, s'a deschis un credit de 1.500.000 lei, urmat în | 

1913 de alte doă: de 2.668.000 şi de 1.053.000 lei. 

Din creşterea subită a creditelor acordate dela 1910 în- 

coace şi din îmbulzeala celor deschise în ultimii doi ani, se 

poate vede'nevoile mari şi neînlăturate de cari suferea, a- 

cest însemnat serviciu al Armatei; şi de aceea nu trebue . 

să ne mirăm dacă, până în toamna anului 1912, întregul 

material de pansamente, medicamente, obiecte şi  instru- 

mente. hirurgiecale, uman şi veterinar, nu reprezintă decăt 

o valoare de 300.000 lei. In anii 1911, 1912 şi 1913 s'a lucrat 

mult, s a făcut tot ce omul conştiincios şi devotat datoriei - 

  

poate să facă ca să îndrepte o stare rea; Si, prin muneu 
101 

tutulor, sa ajuns a se radica până le 1/Luniu 1313 vaiva-
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rea acestui material la, 1.568.000 lei, valoare care s'a sporit 
de atunci în fiecare zi, A 

Astfel, la intrarea în campanie, armata noastră a pu- 
tut dispune de următorul material: 

5 laboratoare bacteriologice mobile, înzestrate cu tot 
materialul necesar pentru o regulată funeţionare (câte 
unul de Corp de Armată, ca în armata franceză). Găsind 
acest număr insuficient pentru întreaga armată de ope- 
raţiuni, am mai adus 4, cari ca Şi precedentele au fost cu 
folos întrebuințate în lupta contra holerei, atât în Bulga- 
ria cât şi în ţară; 

800.000 pansamente individuale, pentru întâia dată în- 
troduse în armata noastră; ” 

Cantine medicale umane (87) şi veterinare (297); țpuse 
hirurgicale veterinare (69), gente pentru ofiţeri veterinari 
(100); truse hirurgicale de campanie (60); instrumente hi- 
rargicale; sterilizatoare mari şi miei (130); autoclave pen- 
tru trenurile sanitare (8); aparate pentru serum artifi- 

_cial (29); 

Material pentru trenurile sanitare; trăsuri pentru ra- 
diografie (2); aparate de dezinfectat cu formol (30); unelte 
şi scule pentru coloanele de brancardieri; medicamente şi 
dezinfectante în cantităţi mari; mese pentru operaţiuni de 
campanie (180), ete. 

Afară de acesta, Ministerul a mai instalat la Spitalul 
Militar Central un atelier pentru confecţionarea, presarea 
şi împachetarea „pansamentelor, şi un altul pentru fabri- | 
carea medicamentelor, 

Dar, nu numai de aceste avea lipsă armata noastră. 
Serviciul sanitar nu avea nici mijloace pentru transportul 
răniților de pe câmpul de bătaie, nici adăposturi pentru 
îngrijirea bolnavilor, nici cele trebuincioase pentru hrăni- 
rca lor; şi de aceca s'a căutat în anii din urmă, adică dela 

7



    

1911 până la mobilizare (uniu 1913), să i se satisfacă o bu- 

nă parte din nevoi, potrivit cu mijloacele şi cu timpul de 

cari sa putut dispune. Si, din aceste citez pe cele mai în- 

semnate: 

161 trăsuri de ambulanţă, căci armata nu dispunea de. 

cât de 210 trăsuri de model vechiu (1874), cari în mare par- 
te sepvise în războiul din 1877—78 şi erau trecute peste 

termenul de traiu; 

Peste 200 corturi de ambulanţă şi de operaţiuni; 

3.970 tărgi Percy şi Lipowski, pentru transportul ră- 

niţilor; 

103 furgoane de ambulanţă, trăsuri, furgoane şi care 

veterinare; ! 

331 bucătării de campanie pentru ambulanţele de cam- 

panie; 

18 trăsuri de subsistenţă; 
1 ambulanţă automobilă; ' - 

5 barace Doker, pentru lazaretele de campanie. 

Toate aceste, cari constituese numai o parte din ma- 

terialul sanitar, cu care armaţa a fost înzestrată în ultimii 

ani, existau la 1 Iuniu 1913 şi au făcut parte din forma- 

țiunile sanitare ale Armatei de operaţiuni. In afară de ele, 

se mai găsesc comandate, dar neprimite până 'n acea zi: 

5500 tărgi Percy şi 310 port-targe; 

123 trăsuri de ambulanţă; 

89 furgoane, 4 trăsuri de farmacie să 19 care vete- 

rinare, | 

Cred că din cele arătate asupra organizării din timp 

de pace şi pregătirii de războiu a Serviciului Sanitar Mili- 

tar, se poate vedea lesne şi lipsele de cari a suferit acesi 

serviciu şi munca încordată ce s'a. pus mai în urmă 

“ pentru a-i da o organizare mai bună şi a-l înzestra, dacă 

nu cu tot ce trebuia să aivă, cel puţin cu o parte din
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strictul necesar. Şi declar că la acest rezultat arm aajins du 
pă cum voiu dovedi mai departe, şi că armata a avut în 
expediţiunea trecută tot ce i-a trebuit pentru ingrijire 
sănătăţii ei, chiar dacă acea expediţiune sar fi transtor- 
mat într'un războiu de lungă durată: Aci a stat superiori- 
tatea organizării armatei noastre. Pe când unele armate 
ale statelor balcanice, după o lună de operaţiuni, îşi slei- 
se mare parte din mijloacele lor de acţiune, armata noas- 
tră avea tot ce-i trebuia, şi dispunea de rezerve suficiente 
pentru a umplea lipsele, ce urmau să se facă în aprovizio- 
_namentele Corpurilor şi formațiunilor dela Armată. Da. 
S'au găsit corpuri de trupă, s'au găsit şi formaţiuni sanl- 
tare, cari au ajuns în Bulgaria fără materiale sanitare su- 
ficientă, dar aceasta nu se datoreşte lipsei, ci neştiinţei, ne- 
prevederii şi neglijenţei personalului respectiv 1). Dar gre- 

"sale se fac, căci a greşi e firesc; greşalele însă se îpdreaptă lesne şi fără urmări grele când sunt mijloace de îndrepta-, „re. Răul e mare atunci când lipsele sunt reale, iar nu În- chipuite, căci aţunci nici o îndreptare nu mai e cu putință. 

IX. ARMAMENTUL 

Am ajuns la cercetarea, celei mai însemnate părți a în- zestrării armatei, care a constituit sub toate guvernele ţă- rii preocuparea cea mai constantă a Miniştrilor de Răz- boiu: Armamentul Armatei, pentru care sa acordat dela 1900 până la 1910 peste 70 de milioane lei, ceeace e mult în raport cu micimea, creditelor date celorlalte trebuinţe ale Armatei. - . 

  

„1 Medicii de rezervă, cari nu cunoşteau organizarea Serviciului Sanitar Militar, nici mijloaceie de cari dispuneau depozitele sanitare ale Armatei; Capii Serviciilor Sanitare dela Comandamente, cari nu au' controlat deajuns mobilizarea serviciilor sanitare. ! 

 



  

Sunt 19 ani de când; hotărându-se înlocuirea tanurilor 

vechi prin tunuri cu tragere răpede, s'a comandat în Ger- 

mania primele baterii de câmp de 75 mm. Numărul lor a 

«rescut până în anul 1908 la 103. De atunci, până la 1910, 

nici o comandă de tunuri nu mai are loc. 

Infanteria, care îşi schimbase armamentul în 1993, a- 

Sunsese să aivă în anul 1910 numai 245. 000 puşti Manlicher.. 

In total armata noastră de câmp dispunea la 1 April 

1910, de următorul armament: 

412 tunuri cu tragere răpede şi 32 obuziere de 120 mm., 

cu o dotaţiune de 283.000 lovituri (proiectile); 

245.000 puşti de Infanterie, model 1893, cu o dotaţtune 

de 1929 milioane cartuşe; 

78.009 puşti model 1879, cu 16 milioane cartuşe. 

16.000 carabine model 1893 şi 7800 model 1879; 

12 mitraliere de cavalerie, cu o dotaţiune de 300.000 de 

cartuşe; 

33000 săbii de cavalerie şi artilerie. 
O ţară, a cărei populaţiune şi ale cării mijloace îi per- 

mit a pune pe picior de războiu o armată de cel puţin 4090 

16 mii luptători, nu putea rămâne cu 409 de tunuri de: 

câmp cu tragere răpede şi cu 240.000 puşti Manlicher. Spo- 

rireă armamentului se impunea, şi încă răpede. 

Tu 1910, se deschise dar Armatei un credit de 6 mi- 

lioane lei cu cari se cumpără 10090 puşti de Infanterie şi 

260 mitraliere, se construi fabrica, de fulmicoton şi de acid 

nitric și se făcu înstalaţiuni speciale pentru fabricarea 

pulberii progresive. Î 

In 1911, se acordă un nou credit: de 6. 800. 000 lei cu cari 

să cumpără, între altele, 35 baterii tunuri de câmp model... * 

1904, 2000 puști de Infanterie, 50 mitraliere, şi se măriră, in-, 

stalaţiunile Piroteehniei Armatei. 
In 1912, la începutul anului, se acordă 21 milioane lei,
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, cu cari sa comandat: 12 baterii de obuziere de câmp de 105 mia; 2 baterii de obuziere grele de 150 mm.; 4 baterii de tunuri de munte; - "Sa complectat chesoanele artileriei de câmp, şi sa sporit dotaţiunea Artileriei şi Infanteriei cu muniţiuni. Mulțumită “creditelor acordate, dela începutul lui 1910 până !a începutul lui 1912, armamentul nostru “a îmbună- tăţit întru câtva, căci la 1 Octobre găsim în „depozitele Ay- amtei şi în serviciul Trupelor: 
253.000 puști model 1893. cu 149 milioane cartuşe, din: cari mare parte neîncărcate; 
78000 puşti model 1879, eu 16 milioane cartuşe; 21000 earabine model 1893 şi 7800 carabine model 1879; 307 mitraliere de Infanterie şi 12 de Cavalerie, cu 1.700.000 cartuşe; | | 
49.000 săbii de cavalerie şi artilerie; 

"554 tunuri de 75 mm model 1904, cu 400 mii lovituri, parte în curs de fabricare; 
32 obnriere de 120 ura. cu 12000 lovituri. 
Dar nici această situaţiune, cu nouile comande în curs. de execuţiune, nu era satisfăcătoare, căsi nici numărul gu- relor de foc, nici numărul armelor de Infanterie şi Cavale- rie, nici numărul mitralierelor şi nici munjţiunile lor nu: puteau satisface trebuinţele necontenit crescânde ale ar- matei noastre, nici exigenţele războiului actual, Regatul bulgar îşi pregătise destul de bine armata în vederea, răsboiului pe eare.] visa necontenit, şi totuşi ar: 

te şi cu o artilerie. care, numericeşte, nu era în raport cu efectivul Infanteriei. Insuficienţa muniţiunilor nu a fost atât de simțită fiindeă Bulgaria avea graniţele deschise, dar a gurile de fe a fost greu simțită în cursul intregului răsboiu. Astăzi raportul dintre Artilerie şi Infanterie este
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dle o baterie pentru: un baialion. Armata bulgară nu a a- 

xut într'o diviziune de 24 batalioane decât 54 guri de foc, 

din cari 18 de model vechiu. 

Dându-mi sama de aceste neajunsuri, constatate în ar- 

mamentul nostru, am obţinul pe la sfârşitul anului 1912, 

şi la începutul lui 1913 credite în sumă de 97 milioane pen- 

tru sposirea armamentului potrivit cu planul de mobili- 

zare admis în Decembre 1912. 

Cea ditţâi grijă a mea a fost ca să îndoese numărul 

puștilor nu numai pentru a satisface nevoile zilei, ci pen- 

iru a putea în scurt timp rădica efectivul armatei mobili- 

zate, mult mai sus decât cel fixat prin programul din De- 

cembre. Axă comandat 200.000 axme pentru Infanterie. 

Aceeaşi dispoziţiune am luat şi pentru sporirea numă- 

rului carabinelor pentru cavalerie şi artilerie. Apoi, pen- 
tru a complecta, înzestrarea Diviziunilor de rezervă cu ar- 

tileria necesară, am comandat încă 38 baterii de tunuri de 

15 mm şi de obuziere de 105 Dara. 

Armata era în lipsă mare de revolvere, căci din 70000 
câte îi trebuiau nu avea decât 9800. Când am venit la Mi- 

nister, am găsit o comisiune de specialişti, care făcea de 

trei ani încercări comparative cu pistoale automatice de 

diferite sisteme, fără să se fi fixat asupra celui mai bun 
sistem, deşi rezultatele încercărilor îi indicau alegerea, 

I-am dat un termen scurt ca să se hotărască, şi rezultatul 

a fost că în Decembre 1912 am comandat 50.000 pistoale 

automatice. 

Am comandat chesoanele şi accesoriile baterielor de 

depozit (tunuri de 75 mm.) cari nu aveau decât ţunurile. 

Am comandat mitraliere pentru Infanterie şi Cavale- 

rie (130), eu cari să complectez armamentul Diviziunilor de 

rezervă şi regimentelor de Cavalerie, astfel ca fiecare regi- 

ment. de,Infanterie să aivă o companie de mitraliere, iar 

zegimentele de cavalerie câte o secţiune.
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Pentru a rădica stocul muniţiunilor de războiu până la 

dotaţiunea minimă fixată. de organele în drept—1000 car- 

tmşe de armă şi 1000 de proiectile de gură de foc — pe de o 

parte am comandat în străinătate proieetile, cartuşe şi ma- 

terii prin, iar pe de alta, am luat măsuri ca Arsenalul, 

Piroteciinia şi Pulberăria Armatei să-şi sporească praduc- 

ţiunea zilnică. Printwo muncă neîntreruptă de zi şi de 

noapte, îndoind numărul lucrătorilor, am ajuns ca Piro- 

technia să-şi rădice producţiunea zilnică dela 400 mii car- 

tuşe, pe care o considera până la Noembrie 1912 ca pro- 

ducţiune maximă, la 1.200.000. Nici Arsenalul, nici Pulbe- 

răria dela Dudeşti nu au rămas mai pe jos. Pentru aceste 

“ trei stabilimente ale Armatei, campania de lucru. dela No- 

embre 1912 până la 1 Iuliu 1913 a fost mult grea, dar dem- 

ună de toată lauda prin rezultatele frumoase, dar aşteptate 

+ de mine, care aveam încredere desăvârşită în personalul 

lor de conducere şi de lucru. Incerearea la care le-am pus 

a fost istovitoare, ele însă şi-au arătat adevărata putere de 

lucru, şi de aceea mă simtdator a le aduce şi de aci mul- 

ţumiririle fostului Ministru de Războiu. 

, „Neapărat că nu tot ce am comandat, dela începutul lut 

Noembre 1912, s'a putut fabriea şi aduce în ţară până la d 

uliu 1913, totuşi situaţiunea armamentului a fost mult în- 

dreptată, căci la acea dată Infanteria noastră dispunea de: 

810000 arme Manlicher cu 280 milioane cartuşe şi, de 78.000 
arme Henry-Martini cu 16 milioane cartuşe; iar Artileria. 

dispunea şi ea de 614 guri de foc de câmp de cel mai per- 
„ feeţionat sistem, de 110 guri de foe — tunuri de munte, o- 
buziere şi tunuri de asediu — cu tragere înceată, cu o do- 
tațiune totală de 600.000 proiectile. _ 

Dar fabricile şi uzinele străine, furnizoarele Armatei 

noastre, lucrau neîntrerupt așa că, după mobilizarea ar- 
„matei, necontenit soseau în țară menitiuni şi ermament;
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iar stabilimentele noastre ne dădeau zilnic muniţiunile ct 

cari se putea înlocui în parte ceeace s'ar îi consumat pe 

teatrul de operaţiuni. | | 

Pentru a complecta relaţiunile asupra armamentului 

nostru, trebue să mai adaocg că armata dispunea încă de o- 

o rezervă de 150 guri de foc cari aveau să sosească din stră- 

inătate în timpul campaniei — dacă ar fi durat mai mult,.. 

și că numai eu comandasem peste 350 mii proiectile, cari. 

necontenit intrau în ţară. 

Cu un cuvânt, armamentul Artileriei şi Infanteriei, cu: 
dotaţiunea lui de muniţiuni, era acum complect asigurat: 

pentru o campanie îndelungată. 

Dar, Artileria noastră şi coloanele de muniţiuni su?e-. 

veau de o mare lipsă. Le lipsa cea mai mare parte din har--- 

aşament. Dându-mi sama de marele neâjuns al acestei 

lipse, care nu se poate suprima prin rechiziţuni, căci în 

comerţ nu se găseşte, am comandat în ţară şi în străină- 

tate, îndată ce mi sau deschis creditele necesare, harnag-- 
mentul -de prima trebuinţă, din care citez numai o parte î.-... 

1182 şăi pentru conductori, 1482 hamuri pentru rotaşi, 1492. 

hamuri pentru mijlocaşi şi 1482 pentru înaintași; 800 ha- 

muri pentru rotaşi şi 110 pentru cetlaiaşi; 20 mii găleți de: 

pânză, 20 mii saci de ovăz şi 10 mii. plase de fân. Toate a- 

cestea au fost predate la timp artileriei. | 

Ceeace arăt invederează lipsele mari de cari suferea. 

înhămarea artileriei noastre, dar î în acelaşi timp mai pune: 

în lumină nepăsarea orientală a celor chemaţi să le supri- 

me la timp. Ceeace am acoperit eu nu reprezinta decât o 

parte din gol, şi acest gol nu trebue perdut din vedere,. 

căti Armata nu mai poate fi lăsată în starea în care a 

stat până acum. | 

Şi, acum, rezuinez: Armata noastră dispunea în pre 

ziua mobilizării de un armar nt, superior în număr şi £ 
î 
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calitate celui aflatsîn serviciul armatelor baleanice, şi de 

muniţiuni în canţităţi destul de mari ca să poată face faţă 

nevoilor — deduse din învăţămintele campaniei din Tra- 

-cia, pe cari le impune un războiu greu şi lung. Mai adaog 

“că superioritatea artileriei noastre de câmp ne era garan- 

tată nu numai de numărul gurilor de foc cu tragere ră- 

„pede şi de cel mai bun sistem, dar încă şi de calitatea ofi- 

ţerilor noștri de artilerie, stimaţi astăzi de toate arma- 

tele străine. | 

X. — MATERIALUL TRUPELOR TECENICE 

Trupele noastre de Pionieri -şi de Comunicaţiuni sunt 
în scădere calitativă de câţiva ani. Cauza o găsesc în legea 
de organizare a Armatei din 1908 şi în neatenţiunea ce li 

sa dat de atunci încoace de organele de Comandament, de 
Marele Stat-Major şi de miniştrii de Războiu. 
"Războiul ruso-japonez a.pus în vază nevoia ce arma- 

“ele au astăzi, când războiul pune la contribuţiune tot ce 
mintea omului năseoceşte — ştiinţa întreagă — de trupe 
speciale, numeroase, şi de material technie, îndestulător. 
Dar de aceste învăţăminte noi nu am ştiut să ne folosim. 
Armata noastră unu a dispus nici de trupe speciale: sufi- 
ciente, nici de material teehnic, şi ar fi suferit mai mult 
de această lipsă, dacă lipsa n'ar. fi fost în parte compensaţă 
prin devotamentul, patriotismul şi tradiţiunea adânc îms 

„Plântate în Corpul ofițerilor noştri de Geniu. - 
__Dela 1900 până la 1910 nu s'a acordat Geniului decât 

210.000 lei pentru materialul technic al Armatei. Cu acea- 
stă sumă nu numai că nu se putea înjeheba un bun ma- 

„terial de războiu, dar nici chiar întreţine vechiul material 
pus în serviciu în 1884—1885, şi nici satisface nevoile zilni-
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ce ale armatei. Cele « ce urmează vor invedera starea pre- 

cară a trupelor teehnice: 

„Până în anul 1912 batalioanele de Pionieri şi de Oăi- 

Ferate nu aveau decât 103 trăsuri eu material technic. In 

1912, s'au comandat 124, aşa că la mobilizare ele au dispus 

de 227 trăsuri, cari aw constituit parcul lor. cu unelte, scule 

şi material technic de diferite specialităţi. 

Până la 1912, trupele de telegrafie nu aveau decât 71 

trăsuri cu material de telegrafie de campanie. Până ia 1 

Iuniu 1913 li s'a mai dat 45, aşa că la mobilizare ele au avut. 

116 trăsuri cu material technic. | 

Pentru operaţiunile de noapte, Armata are nevoie de 

proiectoare foto-electrice, cu cari se luminează terenul di- 

naintea poziţiunilor ocupate de trupe, sau să descopere po- 

ziţiunile pe cari se găsese trupele vrăşmaşe, locul unde a- 

cestea îşi instalează bateriele în timpul nopţei, sau unde 

fac lucrări de întărire, ete. Armata noastră nu dispunea, 

până la 1912, decât de două aparate. Până în ziua mobiliză-. 

rii, i sa, dat t0 aparate. | 
in 1908 s'a procurat trupelor de telegrafie 3 trăsuri- - 

staţiuni de telegrafie marconiană, pentru a le încerca şi a 

se deprinde cu întrebuinţarea telegrafiei fără fir. De a- 

tunei până în 1912 nu i sa mai dat nimic. In ajunul mobi- 

lizării li s'a procurat încă 14 staţiuni marconiane de cam- 

panie, cari au fost de mare folos, deşi personalul lor tech- 

nice nu avea toată deprinderea pentru întrebuințarea şi în- 

reținerea aparatelor. | 

Asigurarea - transporturilor la armată a preocupat 

mult organele chemate să le organizeze. Se  cunoşteau- 

greutăţile ce le va întâmpina aprovizionarea armatei în- 

to ţară lipsită de căi-ferate şi săracă în drumuri ordi- 

nare, şi de aceea s'a căutat a se înzestra armata cu un 

parc de camioane-automobile cari, dimpreună cu cele re- 
.
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„chiziţionate la mobilizare, să uşureze în parte transportu- - 
zile făcute cu convoiurile de trăsuri. Cu multă greutate, 
3'a ajuns, până în ajunul mobilizării, să se eninpere 40 de 
eamioane-automobile. Aceste, cu cele rechiziţionate, au 
fost de mare ajutor pentru aprovizionarea trupelor cari 

“se depărtaseră prea mult de depozitele lor. Ele ar fi adus 
şi mai bune servicii dacă Armata ar fi avut un corp de 

“Buni conducători de dutomobile. Lipsa acestora sa simţit 
foarte mult în timpul operaţiunilor, 

„_ "Prupele de Pontonieri, erau înzestrate, până în 1910, cu un 
material de poduri pentru rîuri, de bună calitate, dar eare 
nu răspundea tuturor trebuinţelor răsboiului. Armata nn 
dispunea nici de material special pentru Dunăre, a cărui 

| “trebuință fusese recunoscută încă din timpul răsboiului 
“pentru Independenţa ţării. Pentru a pune capăt unei lipse 
atât de mare, d. Nicolae Filipescu, în anul 1911, a luat mă- 

“Suri ca să se construiască, în atelierele din ţară, un mate- 
“xial de pod pentr acest fluviu cu pontoane metalice, stu- 
diat de corpul pontonierilor noştri. Acest material a fost 
gata în 1912, şi cu el s'a construit în 1913 podul deta Cora- 
bia — în 7 ore de lucru, de care s'au folosit pentru a trece 
Dunărea în Bulgaria, 3 Corpuri de armată, 1 Diviziune de 

„rezervă şi 2 diviziuni de cavalerie. Tot cu acest material 
Sa construit podul dela Zimnicia pentru întoarcerea în 
ară a Corpurilor 2 şi 4 de armată. 

Cred că toţi vor recunoaște că aruncarea unuj pod: pe 
"Dunăre, lung de 1000 metri, în 7 ore, este o strălucită ope- 
rațiune technică de războiu, care trebue scrisă cu litere 
mari în istoria bravilor noştri pontonieri. Dar, fiindcă toţi 
au recunosent marele folos adus armatei de acest pod, e «de datoria mea să spun că lipsa materialului pentru un al 

„aloilea pod a fost mult simțită, căci această lipsă ne-a si- 
Sit să construim cu mari greutăţi podul dela Turnu-Măgu-
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rele cu pontoane mari (luate din porturi) şi cu şlepuri, în-- 

trebuințând 8 zile de lucru, în care timp armata din Bul-.. 

garia a avut să sufere neajunsurile lipsei de legătură eu. 

baza ei de aprovizionare. Lecţiunea “a fost făcută, ea va 

servi pentru viitor. Procurarea materialului peftru al doi- 

lea pod se impunea, şi de aceea, înainte chiar de a părăsi: 

Ministerul, am luat măsuri, şi am dat fondurile necesare 

pentru construcţiunea, lui. | 

Până în 1912, trupele de Pionieri erau lipsite de un ma- 

terial uşor de poduri pentru înlesnirea trecerii peste riu=- î: 

vile mici şi canaluri. Armata a fost înzestrată şi cu acest... &; 

material înainte de mobilizare. 

Pentru constituirea Corpului Cicliştilor Militari, atât „ă 

de necesar Cavaleriei şi serviciului ci de explorare şi de re- 

cunoaşteri, precum şi trupelor de toate armele în marșuri». 

staţionare şi lupte, armata “a fost înzestrată în preziua fi 

campaniei cu 2080 biciclete şi 60 motociclete. Gu prilejul di 

expediţiunii din Bulgaria sa văzut cât de şubredă este or 

ganizarea companielor de cicliști, făcută la mobilizare, şi: 

de aceea cred că Ministrul de Războiu nu va întârzia să le: - 

dee o organizare permanentă, înseriendu-se în budge-. 

tul său. 

  

   

    

    

    

   

   

    

   
   

  

Lipsa trăsurilor de terasieri ale. Infanteriei, atât de: 

simțită până în 1912, când întreaga armată nu avea decât: . 

163, s'a redus în mare parte piib. comandele făcute în 1912 . 

— 1913, aşa că la începutul mobilizării armata avea 28% 

trăsuri de terasieri. d 

Tazestrând trupele de Geniu, şi deci Armata, cu acest, 

divers şi însemnat material, ele au putu fi în stare să a- 

ducă armatei servicii reale în timpul marşurilor de con- 

centrare, la trecerea Dunării, în marşurile din Cadrilater” 

şi din Bulgaria de Vest, şi în: timpul staţionării armatei. 

Cine a văzut starea drumurilor şi a lucrărilor de artă, mat.
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cu samă în Bulgaria de Vest, starea linielor telegrafice 

destruse în mare parte de Cavaleria noastră în raita ei 

spre Orhania, îşi dă seama de stăruința ce au pus trupele 

speciale ca să îndrepteze drumurile, să repare podurile şi 

liniele telegrafice şi să construiaseă noui linii telegrafice 

şi telefonice de campanie pentru a asigura legătura între 

elementele armatei. Deşi insuficiente şi cu specialităţi a- 

bia, create, fără ofiţeri şi grade inferioare suficiente şi su- 

ficient specializate, Trupele Speciale au demonstrat încă o- 

dată folosul lor pentru armată şi trebuinţa de a li se da%o 

organizare temeinică şi de a le înzestra cu tot ce ştiinţa şi 
industria le pune astăzi la îndămână în interesul conduce- 

rii răsboiului. 

XI. — MARINA MILITARA 

In anul 1904 am fost luat în nume de rău fiindcă am 
arătat starea precară a forţelor noastre de Mare şi de Du- 
“năre, lăsate uitării dela 1888. 1) De sigur că şi strigătul 
ineu, auzit de oamenii noştri polititi cari se îngrijesc de 
soarta ţării, a contribuit la constatarea răului şi la luarea 
măsurilor de îndreptare, căci în anul 1905 generalul Manu, 
ministru de răsboiu, a făcut să se acorde Marinei Militare 

* un credit de 13.500.000 lei pentru constituirea eseadrei de 
;„. Dunăre, menită să concure la siguranţa şi apărarea frun- 

tariei noastre fluviale precum şi la operaţiunile militare 
„fluviale. | 

Pe lângă această forță militară, trebue să menţionez 
și mijloacele de transport, de cari dispun astăzi Marina Mi- 

„... litară şi Serviciul Navigaţiunii Fluviale, mijloace cari au 
fost puse la încercare în tot timpul operaţiunilor şi au a- 

1) Locotenenţii Botez şi Kiri escu; Răsboiul 
de Colonelul C. N cepiez Ș i pe Dunăre (Pretaţa, 
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rătat cât putem să ne încredem în ele. Numai la Bechet au 

putut fi trecute, cu ajutorul lor, pe malul drept al Dunării, 

la 2 Iuliu, un întreg Corp de Armatţă şi o Diviziune de Ca- 

valeria. Adaog, ca să se ştie, că mulţumită concursului Es- 

cadrei Fluviale şi dispoziţiilor de cooperaţiune, organiza- 

te pe malul stâng al Dunării, această trecere trebuia să re-: 

_ uşească chiar dacă adversarul ar fi căutat s'o împedice. 

f'ot, eu ajutorul şi cu materialul procurat în parte ae: 

Marina Militară şi de Serviciul Navigaţiunii Fluviale Ro- 

mâne, s'a construit podul dela Turnu-Măgurele, care a ser- 

vit tot timpul ca, legătură permanentă între armata din 

Bulgaria şi România, şi apoi pentru întoarcerea în ţară a. 

Corpurilor de Armată II şi III şi a Diviziunei a 2-a de: 

rezervă. 

In fine, cu concursul Serviciului N. F. BR. şi al Marinei 

Militare, au trecut Dunărea, între Rahova şi Bechet, la în- 

toarcerea în ţară, Diviziunea I de rezervă, Diviziunea 1 de 

Cavalerie şi Regimentul 1 de Vânători; şi au fost transpor- 
tate pe apă dela Zimnicea la: Olteniţa, Brăila şi Galaţi, 
trupele şi serviciile Corpului 3 de Armată şi a unei părţi, 

din Corpul 2 de Armată. o 

Arătând toate acestea, cei cari le vor citi vor constata. . 

cât de mult ne-a folosit, şi ne va mai folosi într'un viitor 

războiu, concursul trupelor fluviale şi al Serviciului de. 

Navigaţiune Fluvială. De aceea, ţin să spun că, pe lângă 

complectarea forţei militare fluviale, care trebue realizată, 

mai trebue neapărat să complectăm şi mijloacele de trans-: 

port prin procurarea unor ceamuri mari pentru transpor- 

tul eailor şi trăsurelor Armatei şi prin crearea unui mate- 
rial de podeală, care să constitue zăstrea fiecărui ponton şi 

şlep aflat pe apele Dunării. 
Singurul mijloe de acţiune, care ne-a lipsit cu totul, 

a fost o mică forţă maritimă pentru apărarea fruntariei.



    
E foaritizae | a țării şi ocrotirea navigaţiunii: comerciale în 

Marea. Neagră. Nu am avut nici o unitate de luptă, căci 

“bătrânul crucişător „lilisabeta“, copleşit de ani şi obosit de 

0 lungă staţionare în apele Bosforului, avea nevoie de o 

-+eparaţiune radicală pentru. a-şi câştiga în parte calităţile 

“mautice şi combative. Desigur că pentru apărarea litoralu- 

“lui tunul său ar îi intrat în joc, dar numai ca să apere, nu | 

ea să şi atace. Starea aceasta se datoreşte desigur multor» 

“ eauze. Una din ele, nu cea mai puţin însemnată, a fost că 

- puţini din cei chemaţi şi-au dat sama de rostul unei puteri 

: _ maritime, căci de nu ar fi fost aşa nu s'ar fi lăsat să treacă 

“mai bine de 25 de ani fără să se dea un singur tovarăş 

„cruoişătorului „Elisabeta“ şi fără să se înlocuiască cele trei 

.orpiloare căzute azi în neputinţă de a ţine marea. 

Dar, această lipsă din organizar ea noastră militară va 

„dispare în curând, 

Inceputul unei. modeste Armate de Mare e făcut de. 

fostul guvern, care a acordat ministrului de Războiu fon- 

durile necesare pentru achiziţiunea a 4 puternice des- 

“trugătoare. Inceputul organizării apărării submarine e de 

„asemenea făcut de mine prin Comitetul Doamnelor, care a 

“adunat până acum 3 milioane lei. Acum, când nevoia este 

„atât de simțită, nu mă mai îndoese că începutul din 1913 
wa găsi continuare în anii ce vor urma. 

      

      

| mdreptrie aduse Organizării Armatei 

IN CADRAREA ARMATEI în 

Din câte am arătat până aci, sa putut vede care a 
"fost starea materială a armatei noastre înainte de 1 Oc- 

; =tobre 1912 şi la 1 Iuliu 1913. Voiu arăta acum ce s'a făcut 

     

   



  

Ja Ministerul de Războiu în ultimii trei ani, 1911—913, pen- 
iru a se îndrepta neajunsurile organice ale Armatei şi a-i 

"asigura o mai bună încadrare. | 
Chestiunea încadrării unei armate pentru războiu e 

foarte greu de rezolvit, căci soluţiunea ce i se poate da se 

găseşte în conflict cu doă interese antagoniste. 

O armată mobilizată e astăzi, după cum am niai spus, 

însăşi națiunea sub arme, în care partea permanentă a ar- 

matei se perde în partea chiamată. O armată permanentă, 
în realitate, nu e decât un cadru, în care, în răsboiu, vine 

de se încadrează. formidabila massă a armatei. In vara a- 

nului 1913 în cadrul permanent de 100.000 oameni s'au în- ! 

cadrat 360.000 congediaţi, rezervişti şi milițieni. Când na- 

țiunea va fi din nou chiamată la arme, în cadrul perma- 

nent, eare de sigur nu va fi mai mare ca cel din 1913, vor 
veni să se încadreze 500,000 mobilizați, dacă nu mai mulţi. 

Pentru o asemenea armată va trebui un cadru bun, căci 

massele armate cu cât se măresc prin sporirea rezervelor 
u atât perd din coeziunea lor, din puterea lor morală şi 
profesională. Singurul corectiv nu şi-l pot găsi decât într*o- 
bună încadrare. Ar trebui dar, ca pentru o asemene ar- 
mată, întregul cadsu de ofiţeri şi de grade inferioare să 
fie activ. | 

Dar — şi aci vine interesul antagonist — întreţinerea, 
unui asemene cadru ar copleşi mijloacele noastre financia- 

re şi productive şi ar îngreuna peste măsură povara con- 

tribuabililor români. | 

Intre aceste doă interese antagoniste trebue căutată o 

soluţiune mijlocie. 

Armata mobilizată în vara anului 1913, de 460.000 oa- 

meni, a fost încadrată cu 8.500 ofiţeri şi 33.300 sub-ofiţeri.: 
Pentru o bună încadrare ar fi trebuit 11.090 ofiţeri şi.42.000 
sabofițeri. Dacă din cadrul mobilizat se scad: 4500 ofiţeri şi!  
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-*-10.000 sub-ofiţeri activi (cifre foarte apropiate de realita- 
te), se vede cum cadrul de războiu a fost complectat cu 
"4.000 ofiţeri şi 23.000 sub-ofiţeri din cadrul de rezervă. Dacă. 

„am fi găsit, ar fi trebuit să luăm şi mai mult din acest ca- 
“dru: 6.000 ofiţeri şi 32.000 sub-ofițeri. Cum. vedem, cadrul. 
activ a fost, şi ar fi trebuit să fie mai mult, copleşit de cel 
de rezervă; dar copleşirea e dăunătoare calităţii trupelor. 

Buna încadrare va, fi asigurată când. cadrul activ al 
ofițerilor va fi mai mare ca jumătatea cadrului mobilizat, 
iar al sub-ofiţerilor mai mare decât a treia parte a eadru- 
lui mobilizat. a E 

Astfel s'a judecat când sa aşezat planul de organizare. . 
a armatei, al cărui început de realizare se găseşte în bud-! 
setul anului 1913—14, Prin budget s'a radicat numărul o- 
fiţerilor activi dela 4580 la 5020, iax al sub-ofiţerilor dela. 
9500. la 10.100, ca primă etapă a planului ce se urmăreşte, 

Şi, ca aceste sporuri budgetare să se poată împlini cât 
mai curând, am găsit de cuviinţă a lua următoarele mă: - suri: 

Chiar anii trecuţi, când numărul budgetar a] ofiţerilor 
era mai mie, rămânea statornice un gol în efectivui real. 

Prin sporirea, numărului ofiţerilor cu 440 (budgetul 1913-—14) golul s'a mai mărit, Ca să se suprime cât mal cu- rând şi ca să se capete, în acelaş timp, şi putinţă de a mări cadrul potrivit cu planul de organizare general al Arma- tei, am sporit prin budget numărul elevilor din şcoaleie: pregătitoare de ofițeri cu 223, şi am deschis, prin modifiea- rea legii de înaintare, intrarea sub-ofiţerilor activi şi sub- locotenenţilor din rezervă în cadrul activ al ofiţerilor. 
Acelaş gol se repetă în fiecare an şi în rândurile sub- „ ofiţerilor reangajaţi, deşi penultima Lege (a d-lui Nicolae. „ Filipescu) asupra Reangajării Gradelor Inferioare le îmbu- - nătăţise traiul şi le mărise drepturile la Pensiunea de re-
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iragere. Dându-mi sama de cauze, am. adus îndreptări le- 

gii, şi am credinţa că prin ele se va ajunge la rezultatui 

urmării. - 

Pentru a spori numărul ofiţerilor de rezervă, am In- 

trodus în noua Lege a Ofiţerilor de Rezervă doă dispozi- 

țiuni cari, combinate cu noua Lege a Recrutării, ne vor da 

în scurt timp acest spor, de care armata are atâta trebuinţă 

Prima dispoziţiune rezultă din combinarea dreptului 

„e se da unei câtegorii de tineri de a servi numai un an: 

sub drapel, cu îndatorirea însă de a deveni ofiţeri de re- 

zervă. A doa stă în acordarea dreptului de a deveni ofiţeri. 

de rezervă absolvenţilor şcoalelor normale de învăţători. 

Credinţa mea este că, mulţamită măsurilor luate prin 

legea budgetară (1913-14) şi prin legile mai sus citate, 
vom ajunge în curând să mărim cadrul ofiţerilor activi, 

care a stat în suferinţă prea mult timp, şi să complectăm 

cadrul de rezervă. Pentru aceasta însă se cere: continui- 

tate de vederi, aplicarea cinstită şi xespectarea legilor şi, 

apoi, mijloace materiale. 
7 

XIII. — EFECTIVUL ARMATEI ȘI ORGANIZAREA 

ARMELOR 

“Dacă dela încadrare trecem la efectivul Armatei, e 

bine să amintesc că creşterea la care a ajuns în 'alti- 

mii ani efectivul de pace a fost în dezacord şi cu populaţi- a 
uxea ţării și cu legea de recrutare a Armatei. 

Astăzi raportul înire efectivul Armatei şi populaţiu- 

nea României este de 1/80, ceeace însemnează că procentul 

militarilor în termen de serviciu a depăşit limita maximă 

pentru o ţară agricolă. Chiar prin sporirea populaţiunii, în 
urma anexării noului teritoriu, acest raport nu se reduce



    

    

decât la 1/84. Apoi, legea, recrutării admitea un prea rare 
număr de categorii de dispensaţi. Rezultatul, la care fatal 
am ajuns, e că Yaloarea, contingentului 'anual de re- 
cruţi nu a mai fost în stare să întreţină efectivul budgetar- 
al Armatei, 

Nevoile apărării ţării nu au îngăduit până acum re- 
ducerea efectivului de pace, însă prin noua lege a recru- 
tării armatei s'a căutat a se ţine o cumpănă dreaptă între 
înteresele armatei şi interesele individuale, radicând valoa- 
rea numerică a contingentului anual prin restrângerea nu- 
Mărului de dispense, cari depăşise orice măsură. 

„După ce prin măsurile arătate sa ajuns a se da Ar- matei mijlocul de a-şi procura cadrul necesar şi efectivul anual, Ministrul de Războiu a căutat să dee o dezvoltare armonică diferitelor arme, având necontenit privirea a-- fintită asupra celei care a fost până acum mai nesocotită : Infanteria, 
| 

Deşi toţi se unesc ca să recunească locul ce trebue să aivă Infanteria în organizarea Armatei, deşi toţi îi recn- nosc rangul de regină a bătălielor, totuşi la noi această suverană a fost mulţ timp năpăstuită, ba încă detronată. Pentru această armă prea puţin s'a făcut, din ceeace tre- buia să se facă, ca să i se aşeze organizarea în timp de pace şi să i se asigure mobilizarea numerică şi calitativă. în tirap de războiu, 
Infanteria nu a avut cadre suficiente active, cari să-i asigure instrucțiunea în timp de pace şi pregătirea de răz- boiu; nu a avut nici cadru de rezervă suficient pregătit; nu a avut nici armament destul de numeros pentru a putea: arma unităţile ce se radică în timpul războiiilui, In. războ-. iul sârbo-greco-bulgar (campania din Macedonia, 1913), , Serbia ca să poată face faţă nevoilor copleşitoare şi unei situaţiuni extrem de grele, a trebuit să organizeze puter- 

a



    

  

nice grupuri, constituite din tripe de a 3-a chiamare (ban), 
adică de miliții, cu cari ş-a apărat fruntaria de răsărit (i- 
nia Timokului). 

„ Pătruns de nevoile Infanteriei, pe cari le cunoştea în 
amănuntul lor, fostul ministru a căutat să însemne prin 
budgetul anului 1913 — 1914 voinţa sa de a-i daco organi- 
zare mai temeinică şi o dezvoltare în raport cu planul de 
reorganizare a Armatei; şi ca atâri i-a sporit efectivul cu 
203 ofiţeri, 210 subofiţeri reangajaţi şi 2156 grazaţi şi sol- 
daţi î în termen. Cu acest spor s'a creat al 10-lea batalion de 
Vânători, s'a compleetat unităţile de mitraliere şi sa în- 
doit numărul batalioanelor de rezervă prin sporirea ca- 
drului lor activ. Prin această ulfimă măsură s'a pus teme- 
lia regirăentelor de rezervă, pe care trebue să se rădice în 
anii viitori organizarea lor definitivă, 

Ne considerând organizarea de astăzi a Infanteriei ca 
definitivă, căci nu răspunde nici nevoilor armei, nici ate 
Armatei, trebue să căutăm miiloace, cari să ne îngădue a 
spori numărul batalioanelor mobilizate de regimentele ac: 
tive, pentru a putea mări puterea numerică a Diviziunilor 
de armată, fără ca prin aceasta să se mărească efectivul 
budgetar, care a trecut de limita maximă îngăduită de nu= 
mărul populaţiunii şi de averea ţării, - 

Cavaleria noastră are o reputaţiune bine meritată. Ca- 
litatea şi numărul ci o fac mult superioară cavaleriei ar- 
matelor balcanice. Totuşi, şi ea avea nevoi, cari trebuiau 
grabnic satisfăcute. - 

Regimentele de Roşiori nu aveau efectivul de oame- 
ni şi de cai cerut de trebuinţele mobilizării şi de rolul ce le 
revine la începutul operaţiunilor strategice. Ele trebuiau 
să aivă în timp de pace efectivul de mobilizare. Pentru 
realizarea acestei trebuinţe, s a rădicat prin ultimul bud- 

9,



    

get efectivul a 6 regimente. In budgetul viitor va trebui să 

se facă acelaş lucru şi cu restul regimentelor. 

Regimentele de Călăraşi aveau o.organizare foarte 

slabă; căci micimea cadrului permanent nu îngăduia nici 

formarea gradelor inferioare, nici instrucţiunea trupei şi 

„_ dresarea cailor. Acest neajuns fiind recunoscut de 'mult, 
_Sa căutat a se mieşura mărind simţitor cadrul permanent 

al oamenilor şi cailor escadroanelor. Dacă începutul acesta 
va avea continuare, vom ajunge în curând a asigura o bu- 

nă încadrare trupei cu schimbul şi vom. da regimentelor 

de Călăraşi valoarea care le lipseşte astăzi. ă 

Toate aceste îmbunătăţiri au impus sporirea efectivu- 

lui Cavaleriei cu 28 ofiţeri, 1361 grade inferioare şi soldați 

şi 1427 cai. | îi ” 
Credinţa mea este că dacă se va crea încă un regl- 

ment de Călăraşi și se va complecta regimentul de Escortă, 
vom dobândi numărul regimentelor de cavalerie cerut de 
trebuințele actuale şi viitoare ale armatei noastre. Va tre- 

bui numai să se radice numărul escadroanelor regimente- 

lor de Călăraşi dela 4 la 6 pentru a asigura cavaleria ne- 

cesară marilor unităţi tactice de rezervă. _ 
Mai rămâne încă o îmbunătăţire de realizat: îmbună- 

tăţirea calului de cavalerie, Chestiunea aceasta merită toa- 
tă atenţiunea noastră. Ultimele dispoziţiuni ce am luat în 
unire cu ministrul Domenielor, la sfârşitul anului 1913, prin 
numirea unei comisiuni mixte care să studieze măsurile 
pentru încurajarea creşterii și îmbunătăţirii rassei cailor 
din tară, trebuese ținute în samă şi încurajate prin ajuto- 
rul moral, şi mai cu samă material, al Statului, 

O altă măsură care se impune fără întârziere este spo- 
rirea preţului calului. 

Operațiunile din vara trecută, dovedind că harnaşa- 
mentul cavaleriei lasă mult de dorit, trebue a se studia 
ŞI realiza înlocuirea lui. _ a Pi 
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Atenţiunea ce sa dat Artileriei noastre, în urma învă- 
țămintelor căpătate din războiul ruso-japonez, s'a conti- 
nuat şi în ultimii ani şi în anul 1913, când s'au creat noui 
unităţi de obuziere şi de tunuri de munte, s'au ecomplectat 
bateriele' călăreţe, necesare celor doă diviziuni de Cava- 
lerie şi s'a sporit numărul companielor de artilerie de ce- 
tate (şi de asediu) potrivit cu nevoile cele mai modeste ale 
cetăţii Bucureşti şi locurilor întărite. Sporul de personal, 
dat acestei arme, a fost de 120 ofiţeri, 1325 grade inferioare 
şi soldaţi, şi 682 cai. 

Nu aci însă va trebui să ne oprim cu dezvoltarea _„arti- 
leriei noastre. Locul ce ea ocupă în cadrul armatei, astfel | 
cum s'a, hotărât, este mult mai mare; dar trebue să mărtu- 
risim că doă- mari pedici întâmpinăm, şi vom întâmpina 
în realizarea dezvolţării ei. 

Cadrul ofiţerilor de artilerie trece print'o mare criză: 
criza numărului, Sunt ani de când necontenit numărul ba- 
terielor se mărește şi corpuri noui se crează, fără ca ci- 

_neva să fi căutat a le asigura încadrarea prin spori- 
rea puterii de producţiune a Şcoalei pregătitoare de 0- 
fițeri. Ne ţinând cumpăna între trebuinţă şi  pro- 
ducţiune, am ajuns astăzi în cea mai mare 'criză, catre 
nu va dispare decât peste 4 sau 5 ani. Pentrua o suprima 
cea dintâi grijă a mea a fost să mărese numărul elevilor 
Şcoalei pregătitoare de Artilerie şi chiar să autorizez Di- 
reeţiunea; Şcoalei ca să primească elevi peste numărul va- 
canţelor budgetare. Aceasta e prima pedică : încadrarea 
corpurilor existente şi cari se vor mai crea. | 

A doa stă şi va sta în lipsa de cai. Caii artileriei se 

Drocură prin doă căi: prin cumpărare, pentru întreţinerea 
efectivului ei budgetar, şi prin rechiziţiurie pentru mobili- 
zarea ei. | 
„In timp de pace, artileria a ajuns să aivă 11248 cai de 

 



    

trupă şi de ofiţeri. In campania trecută acest număr a tre- 

Dbiit urcat la aproape 60 mii. Lesne se vede câtă greutate 

| -a trebuit să învingă comisiunile de rechiziţiuni ca să poată 

găsi numai în cinei zile, un număr aşa, de mare de cai, cari 

să îndeplinească condiţiunile calului de artilerie. Oricine 

îşi va da sama de aceste greutăţi, când va afla că efectivul 
budegetay al cailor Armatei întregi a fost anul trecut de 

24800 şi că pentru armata pusă pe picior de văzboiu a tre- . 

buit radicat numărul la 134 mii. Aceasta mai însemnează 

că armata mobilizată are nevoie de un număr de cai de 

şase ori mai mare ca cel de pace. De aci concluziunea: cu 

-. cât vom spori armata, de pace cu atâti îi vom mări trebuin- 

ţele în timp de războiu. - 

Cum vom pute dar învinge această mare greutate în- 

_-"1run viitor războiu? E greu de răspuns. Cred î însă că o so- 

„laţiune acceptabilă se va găsi în următoarele măsuri: 
__. Făcând ea toţi călăraşii din contingentele de complee- 
tare, destinaţi conducerii trupelor de orice categorie, să fie 

înserişi în trupa cu schimbul a Artileriei şi a trupelor de 
'Pren. Această măsură, în ceeace priveşte Artileria, a fost 
întrodusă în noua lege a recrutării. Dar, rezultatul, la care 

- tindem, nu se va putea dobândi curând şi fără sacrificii 
. din partea Statului. 

| Cumpărând în fiecare an un număr potrivit de cai şi 
distribuindu-i locuitorilor-militazri cu obligaţiunea pentru 
ei de a-i îngriji şi hrăni un număr potrivit de ani, după 
cari vor deveni proprietatea lor. 

In fine, înlocuind tracţiunea animală prin tracţiunea 
mecanică la mare parte din formațiunile dinapoia armatei 
şi chiar dela armată. Experienţa făcută de noi înşine în 
„expediţiunea trecută cu camioanele-automobile şi cele fă- 
cute în timp de mai mulţi ani, în Germania ca şi în Frau- 

  
+



   
“a, au pus în vază. foloasele ce o armată. poate trage 

=dela ele. 

Cu astfel de măsuri se va puţea' învinge această mare 

greutate impusă de impedimentele Armatei, care preocupă 
pretutindeni cercurile militare şi ale cării urmări noi în- 
sine le-am încercat. Problemul ce pun cere o grabnică so- 
Auţiune, căci întrun viitor războiu va fi greu să mai găsim 

“caii trebuincioşi armatei, fără să aducem mari neajunsuri 

stării economice a ţării, care trebueşte oerotită, mai cu 
“samă atunci când puterea de producţiune a pământului 

“rebue rădicată, i iar nu scăzută. 

Nu părăsesc Artileria fără să arăt cât de mult s'a sim- 
“ţit, în expediţiunea din Bulgaria, lipsa artileriei de munte 
-care e indispensabilă nu numai în operaţiunile din regiu- 
nile muntoase, dar chiar şi în cele deluroase. Această lipsă 
“trebue să dispară din organizarea noastră. D. Nicolae Fi- 
Lipescu a pus temelia organizării acestei artilerii. Pentru a 
:continua începutul înai intaştlui meu, şi pentru a dota ar- 
mata cu un bun material, am intrat în “relaţiuni eu cele 
mai mari uzine din Europa. Uzinele Krupp au studiat 

_“ehiar un tun special, care, după încercările făcute în faţa - 
comisiunei române, a părut a fi, în unele privinți, superior 
“tunului francez. Plecarea mea din Minister a pus sfârșit 
lucrului început, dar ne terminat, 

„Pentru trupele de Pionieri şi de Comunicaţiuni încă 
“sau făcut oarecari îmbunătăţiri, deşi nu cât ar fi trebuit. 
Mijloacele şi timpul nu au îngăduit să mă ocup mai mult 
“de ele, date uitării de atâta amar de timp. Totuşi, din pu- 
ținul de care s'a dispus, Sau rupt 38 ofiţeri şi 222 grade i in- 
ferioare şi soldaţi pentru a spori numărul companielor” Şi” 
a crea un batalion de Specialităţi, a cărui lipsă era atât de 
simțită în armată,
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XIV. — LEGILE ORGANICE ăi 

ă Ri | * - . . N " . "Aceste sunt, pe scurt, îmbunătățirile materiale ce star: 
adus armatei subt Guvernul Conservator. Dar, “îmbună= 
tăţirile materiale trebuiau legate cu cele xeferitoare la 

  

personalul armatei. | 
Pentru a rădica valoarea Cadrulni armatei, nu numai. 

prin număr, dar şi prin calitate, s'au adus modificări legi 
i - lor speciale, menite: unele ca să îmbunătăţească situaţiu- 
”-- mea materială a ofiţerilor şi sub-ofițerilor de carieră, altele: . 

i ca să oerotească interesele în lungul drum al carierei lor. 
Prin modificările aduse Legii pensiunilor. funeţionari-- 

lor Statului, în care fără rost, după mine, s'a ințercalat le-- 
gea specială a pensiunilor militare, am isbutit să îmbună- 
tăţesc tariful pensiunilor ofiţerilor, singurul lucru ce-și. 
pot agonisi militarii pentru bătrâneţele lor printr'o muncă: 
de 30-40 de ani, plină de greutăţi, de privaţiuni Şi de stoicism: 
Am făcut aceasta, găsind un preţios sprijin în ministrul de- 
Finanţe, d. A. Marghiloman, pentru a suprima o mare ne-- 
dreptate ce se aducea massei ofiţerilor şi a încuraja pă- trunderea în armată a elementelor bune şi folositoare ei, Recrutarea Ofiţerilor trece astăzi printi”'o mare criză, care promite să crească din an în an, după cum creşte în: Franţa şi chiar în Germania, ţara clasică a militarismului.. De câţiva ani a trebuit să uşurăm treptat condiţiunile de- admitere în şcoalele pregătitoare de ofiţeri. 

De unde se cereau candidaţilor pentru aceste şeoale cer-- tificatul de 8 clase secundare, acum trei ani a trebuit să ne mulțamim cu 7, iar acum doi ani chiar cu 6 clase. Anul: trecut am voit să reviu la certificatul de 7 clase, dar nă- zuința mea m'a costat ţinerea unui nou examen de admi- xi tere şi revenirea Ja certificatul de 6 clase. Unde ne vom. opri dacă lipsa de concurenţi va creşte anii viitori? La un:    
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tcertificat de 4 clase secundare? Nu. Trebue suprimată cau+ 
“za pentru ca efectele ei să-dispară.. Cauza sunt greutăţile 
materiale ale vieţei militare, pe cari solda ofițerului nu 1e 
“mai poate satisface. 

Va trebui dar să se continue ceeace sa început prin 
„modificarea legii pensiunilor militare. Trebue să se modi- 
fice legea soldelor, în folosul ofiţerilor. Aceasta e soluţiu- 
“nea probleme, care se va adopta în curând în Franţa şi în 
“Germania, şi ea ni se impune, dacă voim a da armatei un 
cadru de ofiţeri complect şi bine ales. Dar aceasta nu e de 
„ajuns. Administraţiunea militară va trebui. să organizeze, 
“prin Cassa de Credit şi Economie a, Otiţerilor şi Subofiţe= 
“rilor, cooperative în toate garnizoanele mari, unde ei săi 
găsească o bună parte din ceeace trebue pentru traiul lor 
«şi a familiei lor,. 

Prin legea Ofiţerilor de Rezervă şi prin legea: Recru= 
“tării am căutat să asigur buna recrutare a ofiţerilor din 
“Cadrul Rezervei şi posibilitatea mănţinerei. instrucţiunei 
“lor militare. Mijloacele de instrucţiune, încercate, în parte, 
în iarna anului 1912 — 1913, înainte chiar de a căpăta pu- 
“terea legală, au dat rezultate bune, şi am credinţa că vor 

“ folosi mult ofiţerilor de rezervă, cari, în mare parie, an 
“dovedit eu prilejul expediţiunii trecute, că au calităţi su- 
ileteşti şi profesionale, pe cari ne putem bizui.. 

Ca ministru de Războiu am continuat a lucra, în cer- 
“cul lărgit al îndatoririlor mele, şi profesionale şi sufleteşti, 
la strângerea legăturilor de bună camaraderie între toate 
"gradele militare, şi, în deosebi, între soldat şi ofiţer; şi, cu 
stăruința unui convins, am căutat să ajung ca ofiţerul să 
iubească pe soldat, să-l ocrotească şi să-l înveţe a-şi face 
“datoria nu numai ca militar, dar şi ea, cetăţean şi ca.om, 
Am căutat să fac pe soldat să înţăleagă că şefii săi îi sunt 
buni camarazi şi fraţi de arme mai ari, în cari totdeauna! 
“poate să aivă încredere, şi pe cari trebue să-i respecte şi 
să-i asculte, Astăzi convingerea mea este că, printr'o mun=
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că stăruițoare de atâţia ani, toţi câţi au muncit la aceasta. 
au ajuns să strângă în adevăr legăturile dintre soldat şi o- 
fițer şi să facă, din toate treptele ierarhiei militare, nn. 
bloc tare şi trainic, în stare de a apăra oricând interesele: 
ţării noastre. . | : Ma 

Această afirmaţiune o razem pe cele văzute şi petre-+ 
cute în campania trecută. Cea cari mărturisesc. dimpotri= vă, că între soldat şi ofiţer s'a săpat o prăpastie adâncă, spun neadevărul, sau dinadins, în interesul cauzei lor eri- 
minale, sau ia o minimă excepțiune drept regulă ge- 
nerală, 1) | a | Da 

Şi ca să continuu lucrul atâtor ani, am căutat mijlocul - ca să strâng şi mai mult legătura gradaţilor cu massa Bol-- daţilor; şi căatând, am prins sfatul unui profesor univer- sitar, d. Simion Mehedinţi, Pam luat fără şovăire ca bun şi 
Par introdus în legea de recrutare, sub forma de „drept a-- cordat absolenţilor scoalelor normale de învăţători de a de- 
veni ofiţeri de rezervă“, Prin această nouă măsură, eu am 
încrederea nestrămutată nu numai că vom apropia mai. mult pe soldat de ofiţer, dar că vom strânge şi legătura. dintre sat şi oraş şi vom contribui la apropierea dintre cla-- sele sociale, realizând prin aceasta solidaritatea socială. Sunt câţiva ani de când o mână de ofițeri şi civili au încercat şi la noi să cucerească căile aeraălui, Iniţiativa pri- Vată şi ajutorul dat de Ministerul de Răsboiu nu erau de: 

  

1) Ziarul „Dimineaţa“ din 23 August. 1913 i titlu »Maltratarea Soidaţilor inferată de presa Asiria ate Poblică pp Zeit“ Publică o corespondenţă din Bucureşti, in care se arată cum au suferit: soldaţii de fioleră din pricina inten enfei păcătoase şi bătăilor. Autorul Spune ca nimene nu regreta aceste fapte mai mult de cât Romanii cu judecată, cărora mobilizarea le a arătat incă o dată Prăpastia dintre oligarhia domnitoare și massele largi Populare... “, E SI greu de ghicit cine poate fi autorul, sa ii i pa- triotice Corespondenţe din Bucuresti, care mişcă mita o pi Diaz pentru soldatul român şi mâniea lui in contra oligarhia domnitoare:
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ajuns pentru a încuraja această îndrăzneață încercâre şi a 
2 transformare într'un serviciu folositor armatei. Aviaţiu- 
nea Română avea nevoi de ocrotirea legilor. Prin legea 
Aeronavigaţiunii Militare s'a pus temelia unei noui arme 
în armata noastră şi s'a asigurat atât dezvoltarea ei viitoa- 
re cât şi interesele aviatorilor, Inaugurarea aviaţiunii. mt- 
litare române s'a făcut în şesul Iskerului şi în munţii Bal- 
anilor. A . 

Din complexul legilor militare, votate în anul 1913, 
ventru a asigura încadrarea armatei şi buna ei pregătire 
-de războiu, voiu aminti şi legea de care ţara a avut trebu- 
inţă pentru a pune ia adăpostul indiserețiunilor munca 
stăruitoare a pregătirii de războiu, în părţile ei cari tre-! 
buesc să rămână ascunse. Mulțumită Legii în contra Spio- 
nagiului, atât planul de mobilizare a armatei, cât şi mă- 
surile pentru executarea lui, precum şi marşurile de con- 
centrare ale armatei principale în zona, ei de adunare şi 
trecerea ei în Bulgaria, au putut fi ţinute în taină, fără 
«ca cea mai mică indiscreţiune să se fi comis. i 

 



PARTEA a II-a 

Acţiunea Armatei Române în conflictul 
| „balcanic, 

— 

"XV. — ERA ARMATA NOASTRĂ PREGATITA DE 
RASBOIU LA SFARȘITUL ANULUI 1912? 

Când am fost chemat în capul administraţiunii mili- “are, în Octobre 1912, mi sa ceryt de Rege şi de Guvernul "Ţării să complectez lipsele organice şi materiale ale Arma- tei, şi să-i coordonez toate elementele constitutive, pentru “a îi în stare să intre în acţiune în cel mai scurt timp.. | - . Era armata noastră pregătită de războiu în Ooto- ibre 19129 
ă 

Răspund: da, dacă ne raportăm la pregătirea, armate= or baleanice şi la, mijloacele pe cari le puteam găsi în bo. ! 'gata noastră ţară, dacă nu ni S'ar fi cerut să mobilizim întreaga armată, şi dacă mobilizarea nu ar fi fost urmată de intrarea, noastră, imediată în acţiune, . 
Dar eu toată convingerea răspund: nu, dacă ar fi tre= 'buit să mobilizăm întreaga armată şi so ducem imediat în Bulgaria, pe teatrul de operațiuni. Nu eram gata. Dar orf - 

. 4
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: ce lună de întârziere era o lună câştigată în folosul pre--. 
„gătirii mobilizării, căci ne da putinţa de a reduce lipsurile: 

- materiale, de a spori armamentul şi de a mări efectivul şi: 

-.» “tăria armatei mobilizate. 

    

Aveam puşti pentru infanterie, dar de doă sisteme, şi: 

“voiam să unificăm şi să sporim armamentul. Aveam tu- 

_nuri de cea mai bună calitate şi în mare număr, dar nu a- 

veam încă obuziere cu tpagere răpede. Aveam şi alte tre-- 

buinţe materiale cari cereau timp, şi, deci, orice întârziere: 

venea în folosul unei riai bune pregătiri. 

Şi din punctul de vedere al. pregătirii servicielor arma-- 

tei de operaţiuni, orice amânare a mobilizării ne venea “n 

folos. Aşa, de pildă, a fost organizarea servicielor admi- 

„nistrative. 

Una din cele dintâi grije ale Ministrului. a fost să în-- 

drepteze, fără întârziere, neajunsurile -cari aveau să isvo- 
vască din nepotiivirea dintre organizarea servicielor ad- 

ministrative la comandamente din timp de pace şi eea din: 

timp de războiu. . 
„ Da, există o mare nepotrivire, căci pe când legea Orga-- 

nizării Armatei prevedea că „Corpurile de Armată nu sunt. 
" decât organe de comandament“, şi ca atari nu erau înzes= 
trate în timp de pace cu servicii adniinistrative, Regula- 
mentul de Mobilizare, după care se pregătise planul de mo-. * 
bilizare a Armatei, le dădea sarcini administrative î în timp- 
de războiu. Această greşită dispozițiune, pe câre îngintaşii: 
mei o tolerase, fără să-şi dee sama de ralele'ei urmări în. 
războiu, era potrivnică principiului: „ca toate serviciile de: 
la armată trebuese să aivă fiinţa din timp de pace, şi că 
numai cele dinapoiăa armatei se pot organiza la mobili-- 
zare“, Pentru a înlătura urmările izvorâte din această ne-- 
potrivire, care nu se putea suprima căci totul era pregătit: - 
pe temeiul ei, m'am grăbit să trăit la fiecare Corp de Ar-



  

mată câte un intendent-colonel, aleşi dintre cei mai buni, 
cari să pregătească mobilizarea, servicielor administrative 

ale Comandamentelor lor și să se lege cu serviciele adminis- 

trative ale Diviziunilor respective. Deci, pentru această în- 

semnată pregătire timpul ne era de mare folos. 

Fiindeă pregătirea organizării şi funcţionării servicie- 

lor administrative la armată şi înapoia ei suferea din. eau- 

za lipsei de legătură î în timp de pace, între Serviciul de 

Stat-Major al Armatei şi Serviciul Intendenţei Armatei ; 

fiindeă lipsa de legătură şi de coordonare aduce dezacor- 

dul între concepţiunea unui plan de războiu şi studiul exe- 
cutării lui, Ministrul a suprimat această lipsă de legătură 

înființând la Marele Stat-Major un birou de Intendenţă, 

care va forma de acum înainte legătura între Marele-Stat 

Major al Armatei şi Inspectoratul Intendenţei Armatei. 

Aceeaşi lipsă de coordonare între mijloace şi întrebn- 
inţarea lor am constatat că există şi la Marina Militară. 

Atât în operaţiunile ei independente, cât şi în cele legate 
cu operaţiunile armatei de uscat, Marina trebue să aivă în 

vedere planul conceput de Marele Stat-Major şi impus pen- 

lui executarea armatei de uscat şi de apă. In schimb Ma- . 

rele Stat-Miajor trebue să cunoască mijloacele de acţiune 

ale Marinei şi întrebuinţarea lor. Pentru acest sfârşit se 
cere iarăşi legătură strânsă între ambele organe; dar nici 

legea, de Stat-Major, nici legea de organizare a ] Ministeru- 

lui de Războiu, nici Jegea budgetară nu dădeau mijlocul 
vealizării ei, Era o lacună în organizare care se simţea, dar 

care... nu se pricepea. Pe când Comandamentul Marinei are 

un Sta-Major al său, ea orice înalt comandament, la Ma- 

rele Stat-Major nu exista nici un birou, niei cel puţin un 

ofiţer de marină, 'care să reprezinte armata de apă, şi, de- 

existând, s'a constatat că legătura între coordonarea Tnij- 

Joacelor de acţiune necesare executării unui plan de o-- 
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_peraţiuni era greu de făcut. Ca, să se vadă folosul aceste 
coordonări, amintesc rolul. ce a avut marina în operaţiunile 

trecerii Dunării a armatei noastre, rol care ar îi fost mult 

mai mare, dacă trecerea ar fi fost forţată. 
Pentru a, realiza şi această legătură, am înfiinţat ime- 

diat la Marele Stat-Major o secţiune a Marinei. 

Aceste sunt primele dispoziţiuni ce am nat, venind la 

Minister, ca să asigur mobilizarea Armatei şi bunul mers 

al operaţiunilor militare după mobilizare. 

Din cele expuse, se vede că, deşi materialiceşte, eram 

în stare să mobilizăm în timpul iernei o armată de 250 — 

300 mii, aveam totuşi interesul ca să câştigăm timp pentru 

a coordona şi dezvolta mijloacele noastre de acţiune. 
Nu intră în cadrul lucrării ca să arăt şi motivele de 

ordin politie, cari militau în favoarea amânării in- 

trării noastre în acţiune. Ori cum ar fi, ministrul de Răs- 

boiu sa folosit mult de timpul scurt, dela 15 Octobre 1912 

până la 20 luniu 1913, ca să reducă mare parte din lipsele 

armaţei, să organizeze servicii cari nu existau, sau nu erau 

bine aşezate, să sporească număvul ofiţerilor activi şi de 

_zezervă şi a subofiţerilor reangajaţi şi să îngrijască de în- 

strucţia ofiţerilor de rezervă. Credinţa mea este că, în ace-" 

ste opt luni, nici o zi nu a fost perdută şi rezultatul muncii 

în armata întreagă a fost în adevărat folositor ţării şi sco- 
pului urmărit. Ori cum ar fi însă, nu trebue să se uite că 

răsboiul e continuarea politicei, că el nu începe cât timp 

politica înţăleaptă nu a pierdut cea din urmă nădejde că 

va putea rezolvi pe cale pacinică conflietul dintre State. 

Când conflictul nu-şi poate găsi soluţiunea pacinică, poli- 

tica îşi încetează acţiunea şi răsboiul intervine pentru a îm- 

pune el, cu focul şi cu fierul, soluţiunea urmărită. Nici în 

Octobre, niei la începutul anului 1913, nici în cursul primă 

yerii politica nu-şi spusese ultimul cuvânt. Ea căuta solu- 
e
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țiunea revendicărilor noastre, sprijinindu-și acţiunea pe o 

armată, care din ce în ce devenea mai mare, mai bine or- 

ganizată şi mai puternică. 

XVI. — INCHEEREA CONFLICTULUI POLITIC 
ROMANO-BULGAR 3 

Conflictul politie româno-bulgar intră în criza sa în zi- 

Jele istorice de 14 şi 15 Mai (s. v), când la Senat Guvernul, 
printw'unul din membrii săi, Ministrul de “Războiu, îşi 

spuse cuvântul asupra înţălesului- ce trebue să se dee ac- 

tului dela Petersburg, prin care ni se cedează Silistria : 

„prin teritoriul Silistriei trebuia, să se înțăleagă teritoriul : 
cetăţii, iar nu al oraşului Silistria“ (Să se vadă anexa 12 
bis). Această interpretare a fost susţinută din ordinul Gu- 
vernului de delegaţii noştri în Comisiunea româno-bulgară 

insărcinată cu aducerea la îndeplinire a protocolului dela 

Petersburg. a - 

Inceputul Inerărilox acestei comisiuni coincide cu tim= 

pul când conflictul dintre Bulgaria şi fostele sale aliate, 

Serbia şi Grecia, ajunsese la maximum de încordare. Pe la 

-fârgitul lui Mai, aproape toată armata bulgară era con: 

centrată pe fruntaria de Vest a Serbiei și a ținuturilor cu- 
cerite dela Turci şi ocupate de armatele greco-sârbe. Bul: 
paria părea că-şi sprijină intransigenţa în revendicările" 

sale pe impasibilitatea aparentă a României, toemai atunci. 

când în urma Consiliului de Miniştri, ținut la 29 Maiu, Mi- 

nistrul de Războiu, în conferenţa ce avusese cu Setul Ma- 

relui Stat-Major, luase măsurile cuvenite pentru mobiliza-. 

rea armatei şi adunarea ei în zona de concentrare hotaă-. 
rătă, între Dunăre, Olt şi Jiu, şi dăduse instrucţiunile ne-. 

cesare inspectorului general al Geniului, comandantului. 

Marinei şi directorilor generali al Căilor-Ferate şi al Seryi-.
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ciului Navigaţiunii Fluviale, pentru transportul materialu- 
lui de poduri în apropierea punctelor de trecere alese şi 
pentru adunarea materialului de navigaţiune al S. N. F. şi 
al escadrei de Dunăre între Zimnicia şi Bechet. | 

Pentru cei ce aveau răspunderea lucrurilor sosise a- 
cum momentul când acţiunea politică trebuia să-şi spună 
cel din urmă cuvânt. Şi, fiindcă Guvernul era conștient de 
datoria sa şi-şi dădea bine sama de mersul evenimentelor, 
nu s'a abătut o clipă dela punctul său de vedere; şi intransi- 
genţa lui a provocat suspendarea lucrărilor comisinnei de 
delimitare în ziua de 13 Iuniu şi întoarcerea delegaților ro- 
mâni la Bucureşti. 

Arh ajuns să justitie pentru ce România nu a intrat în 
"acţiune nici în toamna anului 1912, nici la începutul lui 
1913, ci toemai în a doa jumătate a lui Iuniu: nici acţiunea 
politică, nici pregătirea armatei nu ar fi justificat o mobi- 

"lizare înaintea acestei date. 1) 

—— a 

1) Extras din „Documentele Diplomatice ale Ministerului Aface- rilor Străine: „Acțiunea Română“ Azi (6/19 April 1913) a venit la mine d. Ristici, Ministrul Sârb, care mi-a vorbit de neinţelegirile lor cu Bulgarii... E însărcinat de d, Pasici a ne intreba dacă am fi dispuși să incheiem cu Sârbii o alianţă defensivă contra Bulgariei. I-am răs- puns că trebue să râportez mai intâiu M. S. Regelui... Şi regele Gre- ciei a făcut, pe la sfârşitul lui Marte, Ministrului nostru la Atena 0 propunere de alianța cu România contra Bulgariei, şi e mult probabil “că acum guvernul grecesc va face propuneri analoage cu cele sârbești. Dar, conform atitudinei hotărâte de M, S. Regele, îi voi respunde evaziv, Până ce ambele guverne nu vor rupe pe faţă alianța cu Bulgaria și nu va isbucni un conflict efectiv înire ele, e de temut ca tractarile pen- tru o alianță cu noi să slujească la înduplecarea Bulgariei spre con- 

liberă pentru a impune pacea (pag. 97-98). | __ „În şedinţa Senatului, dela 14 Mai, d. 1. C. Brăti imputa pri- mului ministru : Guvernul 'a scăpat trenul ; d. Maiorescu i reapare: înșelați, trenul României acum sosește. (pag. 102). 1



    

  

Dar, sa imputat guvernului că a întârziat mobilizarea 

tu trei zile după semnarea decretului: de mobilizare, care 

Xa făcut la 20 Iuniu. 

Sunt chestiuni de ordin prea technic, cari nu ar îi tre- 

'buit date discuţiunii publice. Acum însă chestiunea trebue 

impezită pentru ase şti câtă grijă a avut guvernul ca to- 

“tul să fie bine coordonat şi nimie uitat pentru ca reuşita 

acţiunii militare să fie deplin asigurată. 

In ziua de 20 luniu, adică a doa zi după suspendarea, 

“lucrărilor Comisiunii de delimitare a teritoriului cedat prin . 

protocolul dela Petersburg, conflictul de pe fruntaria sâr- 

bo-bulgară luând un caracter ameninţător şi România a- 

vână. libertatea acţiunii sale, Guvernul nostru comunică 

-<elui bulgar că, dacă acesta va declara răsboiu Serbiei, ar- 

mata română va intra, în acţiune. Ca urmare Ministrul de 

xăsboiu a dat instrucţiunile necesare în vederea mobiliză- 

rii armatei şi adunarea ei în zona de concentrare. Cea din- 

1âi măsură, cea de căpetenie, a; îost. ordinul pentru pregă- 

'tirea mobilizării căilor ferate. | 
Mobilizarea căilor-ferate este o operaţiune foarte grea, 

“care se face după un plan prealabil stabilit ca să poată fi-.: 

terminată complect în ziua când începe mobilizarea arma- 
tei. Pentru executarea ei, Direcţiunea C. F. a cerut să i se i 

acorde cel puţin trei zile. Ori, pentru a dispune de aceste 5 

-zile, necesare atât adunării şi revizuirii materialului, cât şi 

«concentrării personalului de mişeare în anumite staţiuni 

hotărâte prin planul de mobilizare făcut în acord cu Ma- 

:rele Stat-Major, Direcţiunea trebuia să dispună şi de timpul - 

vecesar pentru a duce transporturile de mărfuri, cari cir- 

-culau pe reţeaua căilor ferate, în staţiunile de destina- 

țiune, sau hotărâte pentru descărcare. În realitate, deci, 

“<ăile-ferate aveau trebuinţă nu de 3 ci de 6 zile pentru & 
fi gata să înceapă transporturile de mobilizare. 

19
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_ Cunoseână toate acestea, ordinul ca să înceteze în- 
cărcarea mărfurilor în vagoane, ca să se trămită fără: 
zăbavă vagoanele încărcate la destinaţiune și Să înceapă: 
adunarea materialului de transport în staţiunile indicate- 
de Marele Stat-Major, a fost dat la 17 Iunie, şi tot în acea: 
zi.s'a trămis la Belgrad un ofiţer de Stat-Major pentru a: 
stabili legătura eu Marele Cartier General al Armatei 
Sârbe. 

„Toate aceste măsuri au fost luate după ce guvernul: 
* nostru sa încredinţat că Bulgaria a deschis ostilitățile cu: 

trupe numeroase la graniţa Serbiei şi în Macedonia, îna-- 

inte chiar de a fi declarat războin foastelor sale aliate. Ele- 
au fost luate cu fermitate, însă cu cea mai mare disere- 
țiune, pentru a mănţine încă liniştea pieţei comerciale în 

B-I5 'oŢIedosp sd * [nuoAn7) “BIO PurIn UTp 99 E] pugd gatţ 
făcut datoria pentru a asigura mobilizarea armatei la data: 
impusă de evenimentele politice şi de trebuinţele militare, | 
iar pe dealta a făcut tot ce i-a fost în putere pentru a în- 

lătura o panică inutilă în transacţiunile noastre comer-. 

ciale. 

După mersul evenimentelor în Peninsula Balcanică,- 
de cari ne dam deplin sama, începerea mobilizării- nepu- 
tând fi amânată dincolo de 23 Iuniu, decretul de mobili-- 
zare a fost semnat de Rege în ziua de 20, pentru ca 
din acea zi suspendând transporturile pe căile-ferate, . di- 
vecţiunea să-şi poată termina mobilizarea materialului şi 

personalului în cele trei zile ce-i mai rămânea. Aşa se ex- 
Plica pentru ce decretul s'a semnat în ziua de 20, iar mo- 
bilizarea nu a avut loc decât la 23 Iuniu. Unii au crezut că. 
aceste trei zile au fost păgubite. Nu. Pagube nu au fost, 
jo eop in mobilizare se înțelege mobilizarea tutulor miJ- 
de război ari armata se serveşte pentru a trece pe picior: 

W, si cel dintâiu, şi aj însemnat, este mijlocuf:
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“ransporturilor, zise, de mobilizare, cari, dacă nu dispun 

«Je material şi de personal suficient în zilele: prevăzute prin 

“carnetele de mobilizare, in loc să se facă în 5 sau 7 zile nu 

se vor putea face nici în 10 zile. Mobilizarea căilor-ferate 

«precede totdeauna mobilizarea armatei, iar nu se face pa- 
ralel cu aceasta. Ca să fac să reeasă câtă importanţă are 

mobilizarea la timp a tutulor mijloacelor de transport, de 

“cari dispun căile-ferate, trebue să menţionez că, chiar din 

prima zi a mobilizării armatei, căile-ferate au să execute 

nu numai transporturi de mobilizare, îndreptate spre di- 

feritele garnizoane ale ţării, dar încă şi transporturi de 

1rupe de acoperământ, de diferite arme, spre fruntaria a- 

anenințată. | 

Aşa se explică pentru ce: mobilizarea propriu zisă a 
“armatei nu a început decât în ziua de 23 Iuniu. 

Acei e locul să amintese că în ziua când M. S. Regele 
a semnat decretul de mobilizare, Guvernul a prezentat 
Corpurilor Legiuitoare doă legi: una pentru garantarea. . 
liniştei şi ordinei în ţară, legea stării de asediu, şi alta pen- 
tru ajutarea familielor gradelor inferioare şi soldaţilor, 
slin congediu, rezervă şi miliții, chiamaţi sub arme, 

XVII. — MOBILIZAREA ARMATEI „i 

Trecerea unei armate pe picior de răsboiu, pregătită 
în cele mai mici amănunte, se numeşte mobilizare. Ţinta 
1a care tindem astăzi este ca armata să fie gata a începe 

marşurile de concentrare în ora când cel din urmă militar 
chiamat dela vatra, lui a ajuns la Corpul său. 

Mobilizarea unei armate e o operaţiune foarte grea şi 
foarte spinoasă, şi greutatea, operaţiunii se măreşte pe zi 
ce ţrece, pe măsură ce efectivul ei de mobilizare va creşte 
în raport cu efectivul de pace. Astăzi, armatele din timp



            

de pace nu repreziâtă decât cadrul, adică sâmburele ar= 
„matelor din timp de răsboiu. Corpurile de trupe nu au, du 
„pă budget, sau după legea cadrelor, decât a treia, dacă nu. 
chiar a patra parte din efectivul cu care se mobilizează.. 
Sunt corpuri de trupă, sunt fonnaţiuni de războiu şi ser-- 
vicii, cari nici nu au fiinţă în timp de pace. Pentru a le 
pune pe picior de războiu, trebue a se chiama, din rezervă. 
și din compleetaze, ofițeri şi oameni de trupă, trebue a se 
rechiziționa cai şi trăsuri de toate categoriele, trebue a se 
cumpăra, şi rechiziţiona tot ce lipseşte Corburilor. şi Ser: 
viciilor în ziua când se decretează mobilizarea: îmbrăcă-- 
minte, echipament, material sanitar, producte alimentare... 

Şi toate aceste greutăţi crese potrivit cu iuţala cu care: 
se face astăzi mobilizarea. O mobilizare, răpede făcută, 
surprinde pe inimic şi nu dă la lumină ţinta urinărită decât: 
în clipa când adversarul nu mai poate câştiga timpul per-- 
dut. ka va face ca adversarul 'să nu vadă că suntem hotă- 
riți a intra în răsboiu decât atunei când răsboiul va fi 
gata să isbucnească. LS . 

Dar, deşi mobilizată, adică pusă pe picior de răsboiu, ar- 
mata nu e gata să intre în acţiune, până nu e dusă, pe zona. 
de concentrare, de unde numai ea va fi aruncată peste ho-- 
tare în țara vrăjmaşă, sau va putea împedeca năvălirea: 
vrăjmaşului în țara sa. Aceasta însemnează concentrarea 
armatei, care trebue şi ea executată văpede, căci o concen- 
rare înceată ne face să perdem tot folosul tras dintr'o bună: 

„mobilizare, iar pe inimie să câştige ceeace a perdut din 
cauza şovăirii, socotelelor greşite, sau lipsei de pregătire a. 
unei bune mobilizări. a 

În ce condițiuni s'a făcut mobilizarea armatei noastre? 
| Ca să putem judeca mai drept, trebue să ne raportăm: 
„da tipul, case până astăzi nu peste fi decât mobilizarea ,
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Armatei Germane din vara anului 1870, rămasă clasică prin: 

desăvârşita ei pregătire, prin graba Șă regularitatea, cu 

cari s'a executat. In răsboiul din 1870—71, Prusia cu toate * 

Statele Germane au pus la început pe picior de războiu 1 

milion de oameni şi 200.000 cai. Mobilizarea” începută în 

noaptea de 15. spre 16 Iulie, a fost complect terminată în 

ziua de 23 Iulie, adică s'a executat în 8 zile; iar în a 16-a zi - 

de mobilizare 300.000 oameni erau concentrați pe “ambii 

țărmi ai Rhinului. Această mobilizare a fost privită până: 

astăzi ea prototipul unei mobilizări. | 

Şi la noi se studia de mult, în toate amănuntele ei mo- - -. 

bilizarea ar maţei. şi ducerea, ei în zona, sau zonele de con-- 

centrare; şi planul acestor. operaţiuni, lucrat de Marele : 

Stat-Major, cu ajutorul Direeţiunii Căilox-Ferate, era ținut; 

lazi. complect şi rectificat, în ziua, când s'a decretat mo- 

bilizarea, 

Cea din urmă încercare de mobilizare, făcută întrun. 

cadru destul de larg, a fost în anul 1907, cu prilejul răs- 

coalelor agrare. Această încercare a dat bune rezultate şi. 

ne-a mărit incredesea în simţul datoriei militare al massei. a 

poporului român. 

In vara anului 1913, România a rădicat o armată con-- 

pusă din: 460 mii oameni, 135 mii cai, 13 mii boi şi catiri. 

şi, 30.500 trăsuri de toate categoriele. Incepută la 23 Iuniu;... 

mobilizarea a fost terminată în sara de 27 Iuniu. In dimi- 

neaţa de 28 Iuniu, Corpul de operaţiuni din Dobrogia a tre- - 

cut granița şi a ocupat Silistria; în noaptea deispre?2 lulin: -..: 

Corpul 1 de Armată a început să treacă Dunărea la Rahova, Pa 

iar în dimineaţa zilei de 3, peste 200.000 oameni se găsiau' 

în Cadrilaterul bulgar şi concentrați pe ambii ţărmi ai Du-.. 

nării între Corabia şi Bechet. Cu alte cuvinte, mobilizarea =. 

armatei noastre s'a făcut în 5 zile, iar în ziua a 9-a am avut:
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"-pe zonele de concentrară, a Armatei principale şi a Corpu- 

:Aui secundar, şi pe teritoriul adversarului 200.000 oameni. 
Dacă comparăm acest rezultat cu toate cele cunoscute 

până astăzi, şi îndeosebi cu mobilizarea şi cu concentrarea 

„armatei germnane din 1870, nu ne putem opri de a mărtu- 

-zisi, en toată modestia ce trebue să păstreze o ţară mică, că 

„mobilizarea armatei “noastre, dacă nu le-a întrecut, poate 

“fără nici o îndoială să stee alături cu cea mai bună dintre 

mele. Şi făcând această modestă, dar convinsă, mărturisire, 

„suntem datori să aducem mulţumirile noastre celor trei 
"factori, cari au contribuit la îsbânda desăvârşită a opera- 
-Ţiunii: | 

Statului-Major, care a studiat-o întrun timp relativ 
„scurt şi a luat măsurele pentru executarea e; 

Direcţiunii Căilor-Ferate, care a executat cu desăvâr- 
„sită pricepere, servindu-se.de toate mijloacele ei de acţiu- 
"me, planul! transporturilor de mobilizare şi de concentrare; 

Şi, mai presus de toţi şi de toate, poporului român, & 
: cărui devotament, abnegaţiune, simţ de datorie şi dragoste 
-de ţara a trecut peste hotarele celor mai optimiste 
„Aşteptări. Avântul şi voia bună, cu cari tinerii, ca 'şi bă- 
trânii, au răspuns la chiamare, dezinteresul cu care săra- 

„eul, ca şi bogatul, şi-au dat avutul — unii chiar tot ce au 
„avut, pentru a veni în ajutorul Ţării, sunt vrednice de adus 
«a, pildă generaţiunilor viitoare, ca ele să vadă calităţile 
neasemuite cu cari e înzestrat sufletul poporului nostru. 

O mărturisire, însă, sunt silit să fac, căci din ea vom . 
“deduce măsurile de îndreptare ce trebuese luate fără în- 
“târziere. Executarea rechiziţiunilor a lăsat mult de dorit, 
“fie din cauza insuficienţei personalului însărcinat cu ele, 
“fie din cauza nepregătirii lai, fie din cauza lipsei de eon- 
“urs ce trebuia să dee comisiunilor de rechiziţiune între- 
“ul personal administrativ, fie chiar din cauza lacunelor Â 

N
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şi părților slabe ale legii rechiziţunilor. Pentru îndreptarea: 

răului constatat, observaţiunile ce vor strânge Comisarii: 

Guvernului de pe lângă Comisiunile de lichidare a rechi- 

zițiunilor vor trebui puse în vederea Comisiunii însărei- 

nate cu revederea şi modificarea legii rechiziţunilor mili- 

tare. Si, după mine, cea mai însemnată dispoziţiune, care 

trebue introdusă în lege, este organizarea serviciului re- 

chiziţiunilor militare pe lângă fiecare Cere Teritorial, du-- 

pă aceleaşi norme ca serviciul mobilizării oamenilor. In-- 

teleg prin aceasta ca la fiecare cere teritorial să existe: - 

a) Serviciul recrutării şi mobilizării personalului £ ap=- 

matei, şi 

b) Serviciul recensământului şi rechiziţiunilor anima-- 

lelor, trăsurelor şi materialului divers, necesare armatei. 

Impovtanţa acestei organizări se vede. Când serviciul” 

recensământului şi rechiziţiunilor va fi bine organizat, el: 

va da aceleaşi bune rezultate, pe cari le-a dat serviciul re-- 
crutării şi mobilizării oamenilor, şi cari au fost deplin con- . 

firmate vara trecută. Propunerea ce fac îşi găseşte locul 

în legea rechizițiunilor şi mai cu samă în legea organi-- 

zării Armatei, care trebue neapărat modificată pe baza 

principiului separării atribuțiunilor Comandamentului de 

atribuţiunile teritoriale 1). 

; XVII.— CRITICELE ADUSE MOBILIZARII 

S'a adus o critică mobilizării armatei, care, dacă nw: 

ax fi rădicată, ar îndreptăţi pe mulţi să o creadă întemeiată. 

S'a imputat Ministrului de Răsboiu că a mobilizat o arma--- 

tă prea mare în raport cu mijloacele şi cu împrejurările.. 

Voiu începe a discuta partea a doa a imyputării. Era, saw- 

> Ministerul de Răsboiu a adoptat vederele mele și le a dat uree 
„ început de introducere în armată,



    152 

e “au, necesar r să rădicăm o armata de aproape jumatate mi- 

- lion de oameni? Răspund scurt: da. 

In anul 1879, găsindu-mă la Paris, înțr'un cero de stu- 

«denţi Sârbi, vorbeam de războiul balcanic (1877-78) şi de 
- urmările lui pentru Popoarele Bâlcaniecs! Unul dintre con- 

“vorbitori, care cunoştea mai bine peripeţiele războiului şi 

- condiţiunile în cari sau desfăşurat, mi-a observat că „dacă 
: România ar fi mobilizat, sau ar fi putut mobiliza, o at- 

„mată mai numeroasă (în raport cu populaţiunea ei), rezulta- 

* tele dobândite ar fi fost mult mai mari şi ar fi avut ur- 

mări mult mai însemnate pentru statele balcanice şi pen- 

“tru România“. Această observaţiune, foarte dreaptă, mi sa 

“ întipărit în memorie. Asupra ei am meditat mult şi voiu 

medita cât timp, ca militar şi ea cetăţean, mă voiu simţi 

- dator să îngrijesc, sau să mă îngrijesc de soarta tării, şi 

deci de a armatei ei. 

Cea mai bună Organizare militară este aceea, care, în 

= caz de răsboiu, va mobiliza toate puterile intelectuale şi 

materiale ale Ţării pentru a asigura scopul urmărit. In- 

» dată ce intră în joe interesele unei întregi ţări, şi mai ales 

- viitorul unui întreg neam, nu e îngăduit nimănui să nu le 

- apere cu toate puterile întrunite, ca să-şi arate voinţa şi 

--să-şi susţină drepturile impreseriptibile. Când o ţară ca 
. România e umilită întwatât în 'cât se spunea străinătății 

: că Bulgaria va găsi oricând 60.000 bravi soldaţi pentru a-i 
„opune năzuințelor noastre, datoria ne impunea să arătăm 

“ străinătăţii că România e în stare să-şi susțină revendică- 
„rile cu o jumătate de milion de luptători bine armaţi şi e- 
"echipați, disciplinați şi bine comandaţi. Conştient de aceas- 

tă datoria, Ministrul de Răsboiu şi- -a îndeplinit-o. Dar a- 
„ceastă chestiune merită să fie discutată şi din punctul de 
„wedere militar. 

"Puterea unâi armate se preţueşte cu ajutoszul a doi fac-
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tori: calitatea şi numărul. Amândoi sunt de egală valoare + 

şi neînlăturaţi. Lu 

S'a zis, si nu o singură dată, că e nefolositor a trece: 

peste un număr dat de luptători pentru a întreprinde ur.» 

răsboiu în bune condițiuni. Teorie prefăcută si foarte pri- : 

mejdioasă. Istoria ne arată ce sunt răsbouaele lungi presă- - 

rate de bătălii de scurtă durată, cari au fost începute cu 

armate: mici şi slabe. Să ne amintim războiul PUSO- ture: 

din 1817—78, şi mai ales răsboiul anglo bur (din Trans- - 

waal). Armata, rusă din Mandciuria, deşi a perdut mai toa-. - 

te bătăliele, nu a fost învinsă, din punctul de vedere mili-- - 

tar, fiindcă insuficiența, numărului nu a îngăduit armatei : 

japoneze să dobândească, asupra ei o bătălie hotărâtoare,. . 

în felul celei câştigate pe mare de flota amiralului Togo. 
Noţiunea unui războiu răpede condus, al cărui rezultaţ - 

va atârna, mai cu samă, de soarta, celor dintâi mari isbiri, 
ne duce, tără voie, la maximum de pregătire militară şi la + 
maximum de desfășurare de forţe. 

E un coeficient de mare importanţă în conducerea n 
nui războiu prestigiul numărului, şi când acest prestigiu e - 
irapus adversarului, el devine un mijloc strategie şi tactic - 
de cea mai mare însemnătate. Marele talent al celor mai . 
eminenţi conducători de armate a fost de a face pe ai săi. 
să creadă că trupele lor erau mai. numeroase decât ale: 
vrăjmaşului şi că ale acestuia'erau mult mai mici decât în - 
realitate. Acest factor moral, credința, a mântuit de multe : 
ori armatele. - 

Cunoscând însemnătatea materială: şi morală a numă- - 
vului, ministrul a luptat pentru el şi, oricând s'a discutat : 
mobilizarea: armatei, el a zis: ori întreagă, ori de loc. Şi, . 
întreagă s'a. mobilizat şi bine s'a făcut. 

In primăvara trecută, adică înainte de a se deschide : 
ostilitățile în Macedonia, puterea armatei bulgare era ast- -..
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tel socotită: 240 batalioane de Infanterie, 37 escadroane de 

„Cavalerie şi 848 guri de foc, din cari 396 cu tragere ră- 

„pede; la cari trebue să se mai adaoge 72 batalioane de mi- 

„Jiţii şi 12 batalioane macedonene. Mai târziu aceste forţe au 
constituit 15 Diviziuni de armată, cari au luat parte la în- 

“tregul răsboiu contra aliaţilor. Marele Stat-Major bulgar 
dându-şi bine sama de valoarea numărului, a făcut să se 

: creadă că mare parte din Diviziunile armatei bulgare erau 

constitue din 3 brigade de Infanterie, adică din 24 ba- 

'4+alioane, ceeace ar reprezenta la noi infanteria unui întreg 

- Corp de Armată (mai puţin batalioanele de Vânători). A- 

“.Jaog apoi că, din situaţia ce aveam asupra repartiţiunii 

“trupelor la începutul ostilităţilor, între 16 şi 20 Iuniu, re- 

zulta că armata I-a a generalului Kutinscheff, care con- 
„stituia armata de Nord, era formată din 3 diviziuni de Ar- 

mată şi 16 batalioane de miliții, 1) şi nu avea în faţă de 

„cât nişte slabe detașamente sârbe, formate din trupe din a 

“4reia chiemare. | 

Aceasta, se ştiea. Se mai ştiea că e nevoie de o armată 
- secundară la hotarul meridional al Dobrogei, care să mă- 

* tre micele rezistenţe ce va întâmpina în drumul său, se 

ocupe teritoriul pe care îl revendicam în Cadrilater şi să 

'împedice orie& mişeare de ostilitate a populaţiunii bulgare, 

„agitată de patrioţii (eomitagiii) bulgari. 

Se socotea că operaţiunile trecerii Dunării între Be- 
:-chet şi Turnu-Măgurele vor putea întâmpina o rezistenţă 

--din partea armatei generalului Kutinscheff. Se ştiea, de a- 

semene, că în drumul său spre Balcani armata noastră va 

- găsi pe flancul ei drept armata acestui general care, nea- 

- vând în faţă” spre Vest decât un adversar foarte slab, pu- 

  

„___ 1) Biroul informaţiunilor de Ia Stat-Majorul al armatei 1-a Sârbe 
= atribuiă armatei lui Kuiinscheft aproximativ 50 batalioane de infânterie 

* şi 120 gure de foc. Aceasta evaluare nu ne eră cunoscută. Ea repre- 
„„Zinta puterea a 2 Corpuri de Armată.
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tea să-i. întârzie mersul şi să-i opună o tapănă barieră la: 
intrarea în Balcani. Da, armata I-a bulgară, după cea mat. 
redusă evaluare, putea să aivă 48 batalioane de infanterie. - ” 
plus 16 batalioane de miliții, şi era comandată de un bun : 
general, care câştigase un nume în bătălia dela Lule-Burgas. .. 

In aceste condițiuni armata noastră avea să treacă 
Dunărea şi să înainteze spre Balcani şi prin Baleani până : 
când scopul politic urmărit de Guvernui Țării — restabili- - 
rea păcii în Peninsula Balcanică —- era să fie atins, Arma - 
ta română trebuia să fie atât de tara, în cât nici un obsta- - 
col să nu-i poată opri, nici cel paţin întârzia, mersul spre. 
obiectivul ce i se impusese: câmpia Sofiei. Apoi, nu trebuia..: 
să se uite că armata noastră nu mergea numai să dee aju- -- 
tor armatei sârbe, sau grece, ci ţinea ca prin puterea €i,..- 
indiferent dacă armata, bulgară mai era în luptă cu arma--- tele greco-sârbe, să impună Bulgariei pacea şi să restabi= - lească liniștea în mult încercata Peninsulă Balcanică, A- . cest scop nu se putea atinge, având dela început toţi sorţii::. ! de izbândă şi în cel mai scurt timp posibil, decâţ trămi- 
țând în Bulgaria de Apus o armată de operaţiuni de 200.000-+ oameni, iar în Cadrilater 50 mii. şi constituind am- 
belor rezerve în valoare totală de: 100 mii oameni. Cu a... ceste mijloace s'a socotit că, orice factor necunoscuţ ar in. -, terveni în deslegarea problemei păcii, îi vom putea da fără... 
greş soluţiunea cea mai bună. 

Aşa s'a judecat și aşa sa făcut. Rezultatul ne-a dove- - dit că nu am greşit. . 
Dar, nu e numai atât. Voind să impună pacea între po-. - poarele balcanice pe baza unui echilibru statornic, Româ.  - Dia trebuia să facă proba tăriei sale militare, şi această |. 

Probă nu o putea face mobilizând 2, sau 3, Corpuri de Ara... mată. Cu mijloace mici nu se poate întreprinde fapte mari, .. După cum în 1906 România şi-a manifestat toată . puterea - 
«  
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„sei de producţiune, tot asemenea în 1913 ea a fost chiamată 
să-şi rhanifesteze întreaga putere militară. ” | 

Totuşi, se găsese şi unii cari susţin că s'a greşit mobi- 
- lizând 460.000 oameni, fiindcă armata nu era pregătită 
- pentru o asemenea sforţare. Acelora le vom răspunde că 
„asemeni informaţiuni trebuese mai întâi probate şi apoi 
formulate; acelora le vom răspunde că nici 6dată pedicile 
mici nu trebuese să oprească pe un popor de a-şi îndeplini 

“scopul ce urmăreşte. Desigur că, teoreticeşte, nici o armată 
nu e nici odată desăpârşit gata de a intra în războiu, ori 
» cât de înzestrată şi de pregătită ar fi. Dar prea binele e 
inimicul binelui, şi cine voeşte să facă mai bine, nu face 

nimic, | Ă | 
| Armata bulgară, în ajunul războiului din Tracia nu 
„avea decât 9 Diviziuni de armată. A 10-a diviziune, care se 
găsea în stare embrionară în diverse garnizoane din 
Bulgaria, nu a putu fi constituită decât cu foarte mare 

„greutate. A Ill-a Diviziune, formată ceva mai târziu din 
opolcenie, avea un cadru aproape nul, căci prin companii 
abia se zărea câte un gradat, care putea avea aerul unui 
ofiţer. De îmbrăcăminte, ce să mai zic. Numai cele 9 di: 

- viziuni şi brigadele lor de rezervă au avut dela început e€- 
echipamentul necesar; restul nu a avut decât arme şi mare 

- echipament. Şi totuşi aceste lipse nu au împedicat pe Bul- 
gari de a începe răsboiul cu ceeace aveau şi de a organiza 
încă 6 diviziuni de armată pe lângă cele 9 din timp de 
pace, 

Politica războiului, bine condusă, prinsese momentul 
“începerii acţiunii, și nu Pa lăsat să treacă. Guvernul bul- 
gar a deslănţuit războiul având deplină siguranţă că, ori cât de necomplectă ar fi fost pregătirea armatei bulgare, ea tot se găsea în condițiuni mult mai bune decât armata " Vrăjmașă. Totul e relativ în lumea aceasta, deci şi mijloa-



  
  

ele răsboiului. Altfel va; fi. pregătirea armatei franceze 

ând se va încumeta să se măsoare din nou cu rivala sa de 

ipeste Rhin, şi altfel a fost pregătirea armatei bulgare, 

lcând, ajutată de aliatele sale, s'a măsurat cu armata turcă. 

E Noi, pe lângă cele 10 Diviziuni de armată active, am 

mai mobilizat 5 Diviziuni de armată şi 3 Brigade de Infan- 

terie. Pentru a echipa aceste trupe am dispus de zăstrea, lor 

«din timp de pace şi de prisoasele trupelor active, şi am fi 

- “putut să le echipăm complect: dacă războiul ar fi durat, 
căci puterea de producţiune a fabricelor şi a atelierelor din . 

tară e destul de mare pentru a putea să complecteze, în 

«doă sau îrei luni, lipsele echipamentului şi să-l întreţină - - 

complect în timpul răsboiului; iar materiele prime erâu 

îndeajuns şi se puteau importa la trebuinţă. Dacă s'au gă- 

sit formaţiuni noni hecomplect echipate, cauza a fost, cum 

am arătat, graba cu care s'a făcut mobilizarea lor, organi- 

“area şubredă a trupelor de rezervă şi greșala comandanţi- 

lor lor, cari au uitat să ceară, sau chiar să iee, efectele tre- 

buincioase dela părţile sedentare ale corpurilor active, da- 

toare să le echipeze. 

Afirm aceasta, căci cunose şi ce s'a făcut bine şi ce sa 

făcut rău în cursul operaţiunilor 'din vara trecută, şi dato- 

via mea e de a nu trece nimic cu vederea. Ataşaţii militari 

străini cari au văzut Diviziunea 5-a de rezervă, adusă din 

Dobrogia în Bucureşti, au rămas miraţi de buna ei consti-. 

tuire organică şi de desăvârşita echipare a trupelor. In a- 

ceeaşi bună stare au fost şi Diviziunile 1-a şi a 2-a dia arma- 

ta de Vest şi Brigadele independente. Numai Diviziunea 4-a 

de rezervă s'a găsit necomplect echipată, fiindcă a fost con- 

stituită în grabă şi tot în grabă adusă în Bucureşti. Acea- - 

stă grabă, ne justificată de trebuinţele răsboiului, a fost. 
văgubitoare constiţuirii diviziunii, echipării trupelor şi, 

înzestrării formațiunilor cu cele necesare pentru războiu.
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“Repet însă că în depozitele armatei şi în magazinele cor+ 

purilor de trupă se găsaun destule efecte ca să se acoperă: 

în cel mai scurt timp toate lipsele constatate în prima 

zile Qe concentrare a armatei. 

Oricum ar fi, România a putut cu uşurinţă să rădice!. 

mii cai şi să arunce trei sferturi din ea peste hotare. Aceai- 

“stă mare şi răpede mobilizare, şi mai cu samă 'organizarea 

marilor unităţi de rezervă, a surprins pe mulţi. Unele din 

ţările vecine (Rusia) au început, după informaţiunile certe 

ce am, să “facă imediat investigaţiuni pentru a afla miy- 

loacele întrebuințate şi măsurile luate de noi ea să execu- 

tăm în timp atât de scurt — numai în 5 zile — mobilizarea: 

unei armate atât de mari, şi mai cu Samă să mobilizăm: 

tot atât de răpede atâtea, diviziuni de rezervă, a căror fi- 

imţă fusese până în ajun ţinută în taină. 

" Acesta este, un mare succes al mobilizării . armatei: 

noastre şi al aruncării ei peste hotarele ţării, pe cari n0i;- 

cei cari le-am făptuit, nu le putem judeca, nici preţui atât 

cât fac, dar pe cari străinătatea le-a consacrat ca pe una din 

cele mai strălucite operaţiuni militare, din câte s'au făcut. 

în timpii din urmă. Şi când sa văzut cu câtă uşurinţă Ro- 

mânia a pus în cumpăna păcii greutatea armatei sale, Eu 

xopa întreagă şi-a dat sama de adevărta putere a ţării n0â- 

stre, putere pe care cei cunoscători o rădica la 700.000 0âr 

meni la o viitoare trebuinţă, si pe care noi avem datori& 

so organizăm şi s'o înzestrăm cu tot ce-i trebue pentru ne 

voile zilei de mâni, cari vor fi şi mai mari și mai grele. 

Aestea sunt consideraţiunile pe cari sa sprijinit Br 

vernul 'Țării ca să pună pe picior de războin 0 armată de 

460.000 oameni; şi oricari ar fi eriticele ce se Vor D4 (| 
duce, răspunsul va fi statornic: bine a făcut, ee â tăcut sk 

cum a făcut. 
IS 

|
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XIX. — CARACTERUL DESFAŞURARII 
ȘI MARŞURILE STRATEGICE ALE. ARMATEI DE 

OPERAȚIUNI 

Caracteristica mobilizării şi concentrării armatei noa- 

stre a fost iuţeala cu care s'au făcut. Caracteristica opera- 

“iunilor cari urmează va îi aceeaşi: iuţeala. Şi, această ca- 

racteristică nu e ceva convenţional, ci rezultatul educaţiunii 

noastre militare. Ea a fost impusă de data aceasta şi de 

“împrejurările speciale, în cari se găsa ţara noastră faţă 
de ţările învrăjbite, şi armata noastră faţă de armatele be- 

ligerante. 

Chiar după ce sa decretat mobilizarea, în Bulgaria 

domnea credinţa că gestul României era un gest de intimi- 

dare, pentru ea guvernul bulgar să renunţe la pretenţiu- 

nile sale faţă de Serbia şi de Grecia, iar nici decum nu se 

vedea în el intenţiunea de a întreprinde o acţiune militară 

în contra Bulgariei. Cel mult se credea acolo că mobiliza- | 

rea va îi urmată de ocuparea teritoriului din Cadri- 

dater până la linia Turtucaia—Dobrici—Balcik. Aşa se 

tâlmăcea la Sotia actul mobilizării noastre. 

Ziarele străine răspicau mai mult acest act şi trăgeau 

oncluziuni foarte sugestive. Citez, pe ne alese, următoa- 

rele rânduri din austriacul „Neue Freie Presse“, din 21 Iu- 
niu (1913): Influenţa mobilizării române asupra situaţiuriii 

“militare: „Acum au fost chiamate contingentele 1906—1910, 

“de unde reese că mobilizarea, generală ce s'a ordonat se re- 
feră numai la armata activă. Această armată constă în 

timp de războiu din 5 corpuri de armată cu un efectiv de 

250.000 luptători, faţă de un efectiv hrănit de 300 de mii. 

Din faptul că mobilizarea cuprinde numai cinci contingen= 

“te ale armatei active (afară de cele aflate sub arme), se 

poate vede că România voeşte să întrebuinţeze în războiu 
numai o parte din forţele poporului său. Poate că aceasta
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ar îndreptăți credinţa că, cel puţin deocamdată, România 

mu se gândeşte a participa în mod activ la lupta dintre îos-- 

tii aliaţi. - - | 

„Se naşte întrebarea: până la ce dată armata română 

„poate fi adusă, gata să intre în acţiane, în acele zone unde: 
intervenirea ei în favoarea unuia dintre beligeranţi ar tre- 

bui să provoace deciziunea? Mobilizarea celor cinei contin-- 

gente ar dura 8 zile; transporturile de concentrare şi des-: 

făşurarea strategică pe Dunăre ar dura 8 zile; aşa dar ar- 

mata Română ar pute cam pe la jumătatea a doa a lui lu- 

liu (5. n.) să se afle pe zona de adunare de lângă Dunăre, 

dela regiunea S—V de Bucureşti până spre Vidin, gata să 
treacă peste fluviu. Prin urmare, Bulgarii ar avea un timp 

cam de 14 zile pentra a da o luptă hotăritoare contra ar-- 
matei sârbe, timp în .care o intervenire a forţelor române: 

nu e de temut. | 
_ „Deşi există posibilitatea ca Corpurile I şi II de Ar-- 

mată (cirea, 80.000) să fie mai curând gata de a intra în: 

acţiune, fiind mai aproape de Dunăre, totuşi e greu de ad- 

mis că Comandamentul va ordona invaziunea, separată în: 

timn, a acestei părţi de armată relativ mică, pentru a o- 

„expune la un eşec parţial. Dar, sunt oare Bulgarii în: . 
stare să câştige, în cursul acestor zile, o victorie hotări- 
toare asupra Sârbilor? Posibilitatea există, dar se perde. 
pe zi ce trece prin şovăirea de a începe ofensiva gene- 
rală” 1). 

Această analiză a situaţiunii ni se pare a fi mai mult 

  

, 1). D. Daneif eră sigur că intervenirea armatei române nu va 
îi de mare folos Serbiei, de oarece soarta acestei țări va fi regulată în 
zece zile, adică înainte de a se mobiliza armata noastră şi de a putea - 
interveni în mod eficace. (Telegrama ministrului plenipotențiar dela. „Sofia adresată Ministerului Afacerilor Străine, 18/41 luniu 1913. Do-: 
cumente dipl ice privi : Pi , 1 August 1513patice privitoare la Acţiunea României, 20 Sept. 1912
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un sfat prietenesc dat Bulgariei. Austria dorea, orice ni 
Sar. spune, şi ni s'a spus în urmă, victoria Bulgariei şi în- 
frângerea Serbiei, a cărei tendinţă de a deveni o Serbie , 
mare neliniştea mult cercurile politice din Austrig-Un- 
garia. Ma - 

Din cele ce preced rețin! trei afirmaţiuni, Intâia, că 
România nu ar pune pe picior de războiu decât 5 corpuri 
de armată active; a doa, că ea nu se gândeşte să participe 
la lupta dintre aliaţi; şi a treia, că Bulgaria trebue să se 
decidă a da lovitură hotărîtoare armatei sârbe cel mai 
târziu în 14 zile, adică înainte de 4 Iuliu (s. n.) de oarece, 
după socoteala, corespondentului militar al ziarului citat, 
armata noastră putea să treacă Dunărea — dacă s'âr fi 
hotărît să intre în acţiune — în a doa jumătate a lui ILuiliu 
(s. n.), adică pe la 6 sau 7 Iuliu (3.v.). . 

Dacă, întâia afirmaţiune e greşită, căci România a: 
mobilizat dela început armata sa de rezervă; a.doa pare o 
deducţiune logică trasă din întâia, şi ciseula cu multă în- 
sistenţă, chiar în cercurile noastre. A treia însă nu se de- 
bărta, prea mult de realitate, dacă se ţine sama că mobili- 
zarea armatei a început cu trei zile mai târziu decât o da 
ziarul străin. Armata principală avea să fie gata pentru a 
trece Dunărea şi a începe marşurile strategice spre Sud în 
noaptea de 1 spre 2 Iuliu, adică în a 10-a zi de mobilizare. 
Cum însă situaţiunea armatei secundare era mult mai fa- 

-vorabilă, fiindcă în Cadrilater nu se găseau decât neîn- 
semnate detaşamente de trupe bulgare, Comandantul ei 

  

primise ordinul ca în dimineaţa zilei de-98 Iuniu să treacă: | 

granița şi să ocupe Silistria. Ocuparta. acestei cetăţi şi a 
regiunii din Cadrilater mergând înaintea operaţiunilor din 
Bulgaria, de Vest, a făcut pe mulţi să creadă că armata 
noastră nu va interveni în operaţiunile balcanice din Ma- 
cedonia, - 

, | a 1 

 



   

      

„ In timpul însă când se efectua: concentrarea armatei 

““pincipale, situaţiunea militară pe teatrul de operaţiuni 

"era încă nehotărită. Armatele aliate sunt victorioase În 

- unele părţi, rezistă din răsputeri în altele atacurilor dis- 

"perate ale armatei bulgare, cedează pe alocurea. Totuşi ele 

par amenințate de o ofensivă generală a acestei armate, 

care-şi grămădeşte forţele în faţa armatelor a 3-a şi L-a 

sârbă, Criza aceasta nu mai putea dăinui mult timp. Ar- 

mata, noastră trebuia să treacă Dunărea pentru a confir- 

ma prin fapt ceeace afirmase prin scris. In spreziua de 2 

Iuliu, ea începe trecerea la, Bechet. Tot în acea zi se începe 

întinderea podului dela Corabia; iar în dimineaţa zilei de 

3 Iuliu, o mare massă de trupe se găseşte pe dreapta Du- 

-nării. In această zi armata e gata să înceapă marșurile 

strategice spre Balcani. 

Efectul nu întârzie a se produce. Guvernul bulgar cere 

încetarea operaţiunilor și luarea _ tractativelor de pace. 

Propunerile Bulgariei nu ne satisfăceau, fiindcă Avinata 

noastră nu trecuse Dunărea pentru a-i impune cedarea te 

vitoriului, pe care-l ocupasem în Cadrilater, cei pentru â 

face să înceteze ostilitățile între beligeranţi şi a le aduce 

pacea. Pentru a atinge cât mai curând scopul, căci orice 

7Ă perdută putea introduce noui factori în rezolvirea proble- 

wei şi crea noui dificultăţi, armata noastră nu trebuia să 

se oprească nici o clipă. Dar, în afară de consideraţiunile 

politice, Comandamentul suprem avea să fină sama şi de 

consideraţiunile militare. 

Pentru a ajunge la obiectivul său, armata trebuia să 

treacă prin doă linii de obstacole: întâia, formată de în 

trările din strâmtorile Balcanilor; a doa, de eşirile din 

acele strâmtori. Trecerea prin aanbele serii de obstacoie 

constitueşte niște operaţiuni mult mai grele. ca trecereă 

fluvielor, Armata noastră trebuia să pună mâna cât mai 

   

 



        

   

înceapă fără Zăbavă, înainte chiar deasa fi terminat adu- 
uarea armatei în zona ei de concentrare. - 

Marşurile strategice încep, dar, î în ziua de 4 Tuliu, iar - 
în ziua de 6, diviziunea 1-a de Cavalerie ocupa Ferdinan- 
doo, dezarmează o brigadă de Infanterie Şi capturează 4, - 
baterii de artilerie bulgară. În sara aceleaşi zile, diviziu- | 
nea 2-a de Cavalerie, după o luptă cu-un Biic crtasament N 
de infanterie bulgară, intră în Orhania. Intrarea, în. munţi “ 
îtind astfel asigurată prin diviziunile de Cavalerie, Cori 
purile de armată trebuiau să împingă spre Sud, pentru a; 
veni în sprijinul Cavaleriei și a ocupa eşirile sudice din 
munţi. 

Ne găsim în ziua de 7 Tuliu, Capetele coloanelor noas-: 
tre au ajuns până în crierii mun ţilor Balcani, şi totuşi gii- 
vernul bulgar nu răspunde la. chiamarea păcei. Armata - 
noastră trebuia, dar, să înainteze spre Sud şi cât mai ră 
pede. Ea, înaintează. In ziva de 8, Corpul I de Armată, o- 
cupa Vraţa, o brigadă mixtă ocupa Orhania, iar diviziu= 
nile de Cavalerie se găsesc la Bercovitza şi la Orhania, cu. 
un detașament înaintat la Araba- Konak, unde drumul: 
nare îneepe să seoboare din munţi spre câmpia Sofiei. In 
această zi se primeşte la Bucureşti cererea Guvernului bul. : 
gar pentru încheerea păcii, şi tot în acea zi M.S. Regele 
ordona Marelui Cartier General să suspendeze marșul ar. - 
matei şi să oprească capetele coloanelor la eşirea în câm= - 
via Sofiei. _ 

Scopul fiind atins, acţiunea e , suspendată. După cinei. 
zile de marș, Armata Română e stăpână pe eşirile de Sud = 
ale stâmtorilor, cari dau în -drumurile din câmpia Sofiei, .. 
iar avant-gardele ei nu se găsese decât la o jumătate de zi 
de marş departe de capitala Bulgariei. Bi 

ta cet 
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In ziita de 93 funia a început mobilizarea armatei ; în 

"ziua de 28 începe concentrarea ei; în ziua de 2 Tuliu arma- 

ta principală începe să treacă Dunărea; în fine, în ziua de 

8, armata e stăpână pe trecătoarele Balcanilor şi pe câmpia 

- Sofiei. Intrarea în capitala Bulgariei îi este deschisă. 

Francezii au numit această manevră a puternicei noas- 

tre armate: Pavalanche roumaine. Ea e bine definită şi ca- 

" zacterizată. Sburând spre Balcani, ne-am făcut deplin da- 

-toria faţă de ţară şi de neamul nostru. Dacă am fi lăsat 

ca Serbia să cadă prada învingătorului dela Kirk-Kilisse 

şi dela Lule-Burgas, am fi uitat că mai avem o armată 

" chiamată să apere interesele României şi să-i asigure vii» 

torul, 

Incheerea la care am ajuns, judecând faptele în adân- 

cul lor şi raportându-le la cauze şi la î împrejurări, este cu 

“otul alta decât acea la care au ajuns cei eari le-au judecat 
pe deasupra şi cu pornire răutăcioasă. Da. S'a cerut trupe- 
lor noastre o mare sforțare, o mare cheltueală de energie . 

fizică şi morală. Greşala era mare dacă scopul nu ar 

fi fost la înălţimea mijloacelor întrebuințate, dar cumpăna 

între scop şi mijloace a fost bine potrivită. 

Mulţamitţă, calităților trupeşti şi sufleteşti ale soldatului 

şi ale ofițerului nostru, mulţamită spiritului lor de devo- 
__tament, de abnezaţiune şi de sacrificiu, toate greutăţile 
materiale au fost învinse, toaţe pedicele înlăturate, şi ar- 
mata noastră a putut serie încă o pagină în cartea de aur 
a Neamului Românese. 

XX. — ORGANIZAREA ȘI FUNOȚIONA REA SER- 
„VICIELOR ADMINISTRATIVE. INVINUIEILE CE LI 

SAU ADUS. INDREPTARILE CE SAU PROPUS. 
Imi dau.sama decât costă pe o armată lipsa celor tre- 

buihcioase pentru traiul zilei. Stiu că, îndestulând-o cu tot 
„ce-i trebue, o ferim de acte de indisciplină şi de prădăciuni, 
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- - «le dezerţiuni şi de boală. Mai ştiu că toţi capii ierarhiei, de la cel mai mare până la cel mai mic, trebuese să-şi dee “mâna ca să asigure traiul soldatului, Da, dar ştiu încă “ceva. Ştiu că, pentru a ajunge la ţinta, ce şi-a impus Co- mandamentul, toate mijloacele sunţ bune, chiar şi cele cari - impun. trupelor cele mai mari privaţiuni. Cine voeşte să “învingă trebue — dacă nevoia, cere — să meargă până la capătul puterilor omeneşti. Dar, pentru aceasta nu e dea- juns a ave un bun comandament, mai trebue a ave şi bu- - ne trupe, deprinse şi hotăriîte a executa, ordinele capilor cu "*oința, nestrămutată, trebuese soldaţi crescuţi la şcoala da- “toriei, învăţaţi. să-şi urmeze şefii ori unde îi vor duce, “Cum am pute oare să ducem subt gloanţele vrăjmaşului “niște nenorociţi soldaţi, cari nu au auziţ ani întregi alt stat civice dela părinţii lor decât: »fereşte-te, băiete, să nu capeţi gutunar“. Cum am pute duce pe câmpul de luptă niste stomacuri delicate, cari se revoltă, când găsesc carnea prea tare, ori fasolea; puţin feartă, sau când li se pare pâ- „nea cam necoaptă. Cum am pute oare împinge coloanele prin potecele munţilor când în rândurile lor Sargăsi mulţi | "Yoiniei, cari să murmure dacă an mers trei ore în bătaia . -. “Ploaei. Cum am pute duce la asalt soldaţi plăpânzi, cari la cea mai mică rosătură de cismă, aruncă arma şi raniţa şi cer să li să pună la dispozițiune ambulanţa corpului, sau “să fie autorizaţi a continusbdrumul cu calea ferată. Cum - “ar mai pute comandantul să-şi execute planul ce & conce- | put dacă în fiecare executant ar vede o fiinţă şubredă, ga- 4 -- ta a deelina executarea ordinului, sau cel păţin a cere'o Pi anehetă, mai mult sau mai puţin permisă, pentru a-şi sus. :.  - "tine dreptul de a nesocoti ordinele ce primeşte, . Pentru răsboiu ne trebuese oameni de răsboiu, cu cor. : Pul și cu sufletul ofelite. Armata noastră, pentru fericirea - s 

“Țării, are eu prisos asemeni oameni, şi proba ne-a dat-o 

       



  

expediţiunea; trecută, în care numărul defeeţiunilor a fost 

cu totui mic, Si, afirmaţiunea ce fac o trămit celor cari au 

cvezut că îndeplinesc un act de buni Români exagerând 

numărul nevolnicălor şi nemulţamiţilor. 

Bine înţeles că mizeriele răsboiului sunt mari, dai ele 

pu pot fi pricepute şi judecate decât de cei cari le-au su- 

portat, şi printre acei mă număr şi eu, care le-am îndurat 

inai bine de un an în ţară şi în Bulgaria, vara ca şi iarna 

şi mai totdeauna acolo unde greutăţile apăsau mai mult și 

primejdia era mai mare. Am avut atunci, în Bulgaria, tot- 

deăuna pânea de toate zilele? Nu. Si, cu toate aceste arma- 

ta noastră era numai Ja; 50 km. de depozitele ei și a stat ne- 

- mişeată împrejurul Plevnei dela 26 August până la 30 

Noembre. Războiul din 1877—178 a avut, pentru armata noa- 

stră, mai mult caracterul unui războiu de asediu, în care 

regularea îndestulării armatei cu tot ce-i trebue se face ci 

mai mare înlesnire; şi totuşi, deşi ne găsam așa de aproape 
de Dunăre, treceau adesa zile întregi fără să se poată face 

vreo distribuţiune de alimente; şi, să nu se uite ci armâ- 

ta vomână dela Plevha nu socotea nici a patra parte din 

cât am. dus vara trecută în Balcani. _ 

Dar, de ce să mai răscolese istoria războiului Îndepen- 

„«lenței ca să caut părţile ei întunecoase, când cele cunos- 

eute de toţi sunt atât de luiinoase şi de călduroase? Ored 

că nu ași face faptă de bun român şi, mai puţin, de militar. 

Ce, erede cineva că, puţini ani înainte, în războiul din 

1870—"11, serviciul hrănirii armatei germane a fost impe- 

cabil? Cine crede aceasta, se înşală. Generalul Hasen- 

kapf, în importanta-i scriere asupra administraţiunii mi- 

litare din acel războiu, conchide astfel: 

„Servitiul aprovizionării armatei germane e el perfect 

organizat? De sigur că nu. Ca toate măsurele extraordina- 
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re luate, şi cu toate că sau utilizat mijloacele de subsis- 
"tenţă găsite pe teritoriele străbătute de trupe, hrana nu a 
fost niciudată complect asizurată. Urmează de aci că dis- 
voziţiunile relative la hrănirea, trupelor au fost răle? Nici 
aceasta nu se poate afirma în chip general, -Se ținea tot- 
deauna sama de trebuinţele acestui serviciu şi se satţisfă- 
ceau cn ingrijire, dar numai subţ rezerva. de a nu se jigni 
executarea planurilor strategice. Altfel, Germanii nu so 
văiau nici-o clipă de a nesocoți aprovizionarea trupelor, 
dacă credeau că, cu preţul acesta, vor putea să dobândeas- 
că, chiar problematie, un succes militar, Da, ei riscau, dar 
fără rise, nici câştig mare”, j 

Generalul von Bernhardi, în serierea lui „Răsboiul da 
astăzi“, ne istoriseşte următorul epizod din acelaş răsboiu:. 

„In marşul lor asupra Sedanului, armata a 3-a şi ar- 
mata de Meuse au mers pe doă linii, şi când au făcut con- versiunea la dreapta, armata a 3-a a încolonat pe acelaşi drum nu doă, ci mai multe corpuri de armată, fără să se îngrijască de adâncimea marșului. Această dispoziţiune a, E dat loc la mai mulţe greutăţi şi neajunsuri, 

„In adevăr, nu era deajuns să se determine ora plecării... - 
capetelor corpurilor de armată, cum s'a, făcut, să se facă 
a merge parcurile şi convoiurile după corpurile lor de Ar- 
mată, după cum ordonase Moltke, şi apoi să se lase totul 
iniţiativei Generalilor Comandanți de Corp de Armată, 
“Timpurile nu corespundeau _lungimei coloanelor (nui se ţi- 
nuse socoteala de lungimea parcurilor şi convoiurilor), 
Sa produs deci inevitabil o confuziune şi un amestec de 
trupe şi de trăsuri, care, cel puţin pentru armata a 3-a, îi 
_compromiteau grav aptitudinile de luptă. Dacă în ziua de 
2%, sau 29, August, Francezii ar fi atacat capul armatei a 
da, ceeace s'ar fi putut, această armată nu ar fi fost în 
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stare să-şi desfăşoare forţele pentru lupta; şi dacă ar fi fost: 

silită să se retragă, toate drumurile fiind astupate, o catas- 

trotă ar fi fost neînlăturată. * „ 
„Mişcarea a luat o astfel de întorsătură în cât trupele 

nu putură să întrebuinţeze eonvoiurile lor de hrană. Ele 
“au fost silite să se hrănească direct dela locuitori, ceeace 

ar îi avut urmări grele în oricare altă ţară afară de bogata: 

Pranţă, şi ar fi oprit în loc orice mişcare“, 

Să aplicăm şi principiul militar formulat şi încaleirea 

coloanelor armatei a 3-a germană la operaţiunile strate- 

gice' ale armatei noastre în Bulgaria şi să tragem con-: 

“ cluziuni, 7 

Prusia, care pregătea de mult răsboiul, nu ajunsese în: 

că să dee o bună organizare serviciului subsistenţelor mili- 
tare până în ziua când răsboiul a isbucnit. Din această 

cauză, serviciul Intendenţei s'a văzut siliţ — cine ar fi cre- 

zut — ca, odată cu declararea răsboiului, să comande în: 

Anglia şi în Olanda 5 milioane livre de conserve; şi să in- 
staleze la Berlin o făbrică de conserve (mazăre cu grăsime 

şi alte ingrediente), debitate în formă de cârnaţi. Da. Răs- 

boiul era pregătit de mult timp, şi totuşi chestiunea hra- 

nei de războiu nu fusese practiceşte rezolvită; şi, ca să se 

atenueze neajunsul nepregătirii. Statul-Major German â 

luat hotărirea ca toate trupele, îndată ce vor trece granita, 

să fa mai ice cu ele decât o mică cantitate de hrană, de: 
oarece teritoriul inimic trebuia să le procure totul. Hrăni- 

rea, în sarcina. teritoriului ocupat s'a practicat cu cea mai 
severă continuitate şi chiar cu cruzime. Astfel s'a practi- 

cat de Germani în acel războiu, tot astfel s'a practicat de 
armatele beligerante în războiul din Mandciuria şi tot 

astfel va trebui să se practice în răsboaiele viitoare: hrana 

trupelor se va căuta pe teritoriul ocupat de fiecare Divi- 

ziune, şi numai excepţional se va aduce dinapoi. Chiar în=  
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“4r'o regiune săracă, sau sărăcită de evenimentele răsboiu- 
Aui, trupele pot să trăiască câteva zile fără să recurgă la 
hrana, din depozitele mobile, mulțamindu-se cu ceeace vor 
“găsi, sau reducând raţiunea la jumătate, cum a făcut ge- 
-neralul Kuroki, comandantul armatei l-a japoneză, în 
„mersul său, din August 1904, prin munţi, când ploile au 
“împedecat ajungerea, transporturilor cu hrană până la 
“trupe. Da, generalul japonez a fost silit să facă ceeace co- 
“mandanţii noştri de corp de armată au făcut în primele 
'zile din Iuliu, când podul dela Corabia, din cauza inundării 
«capetelor lui, nu a mai putut servi trupelor din Bulgaria, 
“3 ceeace se va repeta în viitoarele războae, când împreju- 
'rările, sau trebuinţele de ordin superior vor impune aceas- 
“tă măsură. Căci trebue să se ştie că, odată ce operaţiunile 
"tactice vor începe pe teatrul de operaţiuni, principala preo- 
“cupare a serviciului dinapoi nu va mai fi trămiterea, hra- 
mei, ci trămiterea muniţiunilor. Cu armele cu tragere ra- 
“pede şi cu bătăliele cari, ca cea dela Liao-Yang, durează 8 :$i 10 zile, cantitațea muniţiunilor consumate e extraordi- 
"mar de mare; şi dacă în zilele grele de luptă transportul 
muniţiunilor ar fi suspendat, sau incomodat de alte trans- 
porturi, şi dacă armele de foc ar fi puse la regimul jumă- 

“Xății de rațiune, nesuccesul şi chiar dezastrul ar fi asigu- 
rat. Sau văzut trupe nemâncate de zile întregi bătându-se 
"vitejeşte, dar nu s'au văzut trupe luptând fără cartuşe şi 
“fără obuze. - 

Prin urmare, nimene nu trebue să fie surprins când 
"va auzi că nevoile operaţiunilor strategice, sau tactice, au 
"ceruţ reducerea raţiunii de hrană pentru una sau mai mul- 
te zile. Războiul de câmpie, şi mai ales cel de munte, are - 
“Şi el legile lui cari, câte odată, se asamănă cu ale războiu- 
lui ce due armatele asediate. Dacă nu vom găsi priva- 
“iuni, greutăţi, mizerii fizice și morale în răsboiu, unde să 
de mai căutăm?
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Neapărat că, dacă nu sunt trebuinţe inexorabil, îngri- 
jivea omului trebue să primeze totul. Armata a 2-a japone- 

ză a generalului Oku a pus după bătălia dela Wafangu, 
din 15 Iuniu 1904, cincizeci de zile ca să străbată distanţa 
de 150 km., care despărţia această localitate de Haiteheng 
adică, în mijlocie, 3 km. pe zi). Nici armata 1-a, a gene- 
valului Kuroki, nu a lungit pasul când a făcut numai 150 
km. (dela fluviu Yalu la Tawuan) dela 2 Mai la 4 August. 
dacă au mers atât de încet, explicaţiunea nu-se poate găsi 
decât tot în consideraţiuni de ordin strategic, cari au putut îi 
acomodate cu trebuinţele hrănirii trupelor; dar, tocinai a- 
ceastă acomodare—poate forțată—a hotărît soarta marelui 
răsboiu. Din cauză că operaţiunile s'au succedat prea încet, 

"din cauză că după fiecare hătălie urma 'o acahmie de lungă 
durată, mareşalul Oyama nu a putut dobândi pe. useat 0 
bătălie hotăritoare cum a dobândit-o pe apă amiralul To- 
20; Şi atunci războiul s'a terminat fără ca armatele ruse. 
să fi fost desăvârşit învinse, In tot timpul campaniei 
mandciuriene, dinapoia a avut o mare înrîurire asupra di- 
nainței. Această înrîurire a fost cauza determinantă a în- 
cetinelei operaţiunilor şi chiar a direcţiunii lor. Spatele nu 
numai că îngreunează armatele, dar paralizează chiar stra- 
tegia; el leagă armatele de anumite drumuri, împedecă o- 
peraţiunile laterale şi reduce chiar pe cele dinainte. Și în 
viitor va fi tot aşa. | 

Din cauza trebuinţelor traiului, şi mai cu samă a mu- 
nițiunilor, armatele de astăzi vor fi legate de drumurile de 
fer în mişcările lor pe teatrul de operaţiuni. Si va fi tot 
astfel până când tracţiunea mecanică, şi implicit starea 
drumurilor ordinare, va îngădui armatelor să se. depărteze. 
fără teama de_drumourile cu șine. Atunci îndestularea ar- 
matelor nu va mai atârna de destmgerea unui pod, cum 
“s'a întâmplat în expediţiunea noastră, când a trebnit să aş- 
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teptăm câteva zile, până s'a revărat podul căii-fedate de 

pe Vid: (de lângă Plevna), ca să ne putem servi de linia fe- 
rată Samovitz-Mezdra pentru reaprovizionarea corpuriloi 

de armată II, III şi LV; şi eum sa mai întâmplat în răz- 

boiul franco-gerinan din 1870—11, când prin destrugerea 

tunelului dela Nanteuil s'a lipsit armata germană, care a- 
sedia Parisul, de munițiuni si de hrană. 

Aceste spuse, voiu arăta pe scurt cum au funcţionat 

serviciele administrative. militare în expediţiunea care ne 

interesează. 

Personalul acestor servicii 'se compuea din: personalul 
de direcţiune şi de conducere, dat de Corpul Intendenţei, şi - 
“personalul de execuţiune, dat de Corpul ofiţerilor. de Ad- 
ministraţiune. 

In timp de pace, armata noastră dispune de 87 ofiţeri - 
de Intendenţă şi de 435 ofiţeri de Administraţiune. Cei din- 
tăi sunt însărcinaţi cu direcţiunea administrativă şi cu 
controlul corpurilor de-trupă şi servicielor administrative 
ale armatei; cei din urmă, cu serviciul de agenţi de execu- 
țiune și de comptabili la corpurile de trupă şi la stabili- 
mentele şi serviciele armatei. , 

Dar, pe lângă serviciele din timp de pace, o armată 

mobilizată are trebuinţă de numeroase servicii, cari se în- 

fiinţează prin ordinul de mobilizare şi cari cer un personal 
numeros, viguros și priceput. N 

Formațiunile administrative de răsboiu sunt următoa- 
rele: Coloanele de subsistenţă ale Corpurilor de armată; 

depozitele mobile ale Corpurilor de armată, depozitele cen- 
trale; depozitele de etapă; staţiunile magazii; depozitele. 
regionale de subsistenţă; depozitul manutenţiunii centrale 

de conserve şi pâne de răsboiu, etc. 
E i : 
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Pentru toate aceste organe administrative, presărate: 
- pe tot teatrul de răsboiu, adică dela frontul strategic al ar-- 
matei de opezaţiuni, în interiorul şi la spatele ei, pe zona. 
etapelor şi în interiorul ţării, armata a âvut nevoie de un 
personal suplementar de 77 ofiţeri de Intendenţă şi de 418: 
ofiţeri de Administraţiune, care trebuia căutat în cadruk - 
de rezervă. 

Cadrul de rezervă al Intendenţei noastre e foarte: 
strâns şi constituit din ofiţeri trecuţi în rezervă după atin-- 
gerea limitei de vârstă. Cadrul ofiţerilor de. Administra=- 
țiune e şi mai restrâns, ne fiind constituit decât din ofi- 
țeri de Administraţiune trecuţi în rezervă pentru limita: 
de etate şi din puţinii sub-ofiţeri de Administraţiune îna-- 
intaţi administratori sub-locotenenţi când părăsese cadrul: 
activ. Cadrul de rezervă, pe lângă că e foarte redus, e com-- 
pus și din elemente înaintate în vrâstă şi slăbite. Prin noua. 
lege a recrutării şi prin dispoziţiunile luate mai dinainte,. 
am dat putinţa Corpului ofiţerilor de Adriinistraţiune ca. 
să-şi recruteze şi el ofiţeri de rezervă dintre tinerii cari au. 
studii comerciale. Dar, până când timpul îşi va îndeplini: 
lucrul, constat insuficienţa numerică şi calitativă a aces-- 
tui personal, la care nimene nu s'a gândit până în 1912. Şi: 
totuşi, formațiunile de răsboiu, numărate mai sus, s'au con-- 
stituit, au funcționat şi au dat rezultate destul de bune.. 
Cum se explică? ” | 

Mai întâi, prin măsura administrativă, sau constituit: 
în cursul iernei 1912—13, întagbuinţând ofiţerii eontrolori. 
ai Administraţiunii Centrale, Serviciele de Intendenţă ale: 
Corpurilor de Armată (cari fusese desfiinţate de trei ani),. 
cărora Ii s'a dat fiinţa legală prin budgetul anului 1913-14. 
Apoi, s'au luat din personalul restrâns al Diviziunilor de: 
Armată câte un ofiţer de Intendenţă, s'au mai dat şi din: 
personalul Ministerului de Războiu, şi, în fine, s'a recurs 
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la cadrul: de rezervă. Cu modul acesta, s'a putut înjgheba 
personalul de direcţiune al formațiunilor de văsboiu, de şi 
cu multe goluri în el. | 

Pentru înjshebarea personalului de execuțiune s'au 
putut aduna 188 ofiţeri, atât din cadrul activ al ofiţerilor 
de Administraţiune, cât şi din rezerva, acestui Corp, a în- 
fanteriei şi a farmaciştilor militari.. Ofițerii de rezervă din 
aceste doă din urmă categorii, de şi lipsiţi de o pregătire 
tehnică, totuşi au fost în stare să aducă servicii mulţămi- 
toare armatei. Menţionez că toate aceste servicii au func- 
tionat cu o lipsă de circa 209 ofiţeri. | 

Din această expunere cetitorul şi-a făcut, cred, con- 
Vingerea, că serviciele 2 ministrative au suferit din cauza 
lipsei de personal, şi că "biceastă stare trebue îndreptată 
pentru un viitor răsboiu,. Pentru a o îndrepta trebue să 
mărim cadrul ofiţerilor de Intendenţă şi de Administraţiu- 
ne, şi să dăm un început de organizare, în timp de pace, 
Servicielor Administrative cari se creiază la mobilizărea 
armatei. Astfel, va trebui să însăilăm, din timp de pace, 
organizarea Servicielor Etapelor şi Servicielor dinapoia: 
armatei, cari până acum nu au fost nici studiate, nici cu-. 
noscute. Va, trebui încă să îndreptăma instrucţiunea ofiţeri- 
lor de Intendenţă spre partea, cea mai însemnată a atribu- 
țiunilor lor: conducerea servicielor administrative, Pentru 
aceasta, va fi nevoie să se schimbe actuala funcţionare a 
Serviciului Administrativ şi să se înfiinţeze în toate garni- 
zoanele mari servicii de Intendenţă, care pe lângă supra-. 
vegherea, administrativă, să aivă în sarcina lor conduce-. 
Tea servicielor administrative ale corpurilor de trupă şi! 
ale garnizoanelor. 

. 
| Strângând legătura dintre ofiţerii de Intendenţă şi, 
trupe, făcându-i să cunoască de aproape nevoiele acestora, . 
31 mijloacele lor de traiu, călăuzindu-le în executarea ser-..



W= stare să alimenteze depozitele Etapelor cu tot ce i s a cerut, 

      
vicielor lor administrative, pe deonartă se va înăregiia sin- 

țitor traiul trupelor, se va supraveghea mai de aproape 

zăstrea lor de răsboiu şi i se va garanta existenţa; iar pe. 

"de altă parte, se va da şi acestor ofiţeri putinţa 05 a pă- 
„zăsi terenul sterp, şi 25 multe ori periculos, al controlului 

formal şi al studielor teoretice, pentru a trece “pe acela al 
adevăratei lor chiamăii, unde- vor pute pătrunde amănun- 

tele serviciclor, a căror neștiinţă compromit executarea, şi 

unde se vor pute pregăti ca să- şi îndeplinească greaua sar- 

cină în răsboiu. | N 

Cu această rezervă voiu spune că organizarea. Servieiu- 

Ii Subsistenţelor a fost dbstaul de. bine întocmită și în a- 
cord cu regulamentul. subsii ciaelor militare. ă 

La mobilizarea armatei Sală creat 18 depozite pe zo- 
nele de adunare (concentrare) ale armatei principale şi a 

corpului din Dobr ogia, „ari st "au "desfiinţat, unul câte unul; 

când trupele au trecut peste hotare; iar în locul lor an ră- 

mas 3 depozite principale la Bechet, Carabia şi Turnu-Mă- 
gurele. 

Sau înfiinţat: 2 depozite centrali la Rahova şi Samo- 

witz; 4 depozite principale la Kneaja, -Borovan, Plevna şi 

Loveea şi depozitele mobile pentru cele patru corpuri” de 

armată ale Armatei principale. 

In interior, s'a organizat un depozit principal la Pi 

-teşti, şi unul secundar la Peatra-Olt, destinate să alimen- 

teze depozitele principale din zona Etapelor. 
Cum a funcţionat acest complicat sistem de alimentare 

a armatei din Bulgaria? _ 
Nu mă voiu ocupa decât de armata principală, căci 

cea secundară s'a găsit în condițiuni cari au uşuraţ mer- 

- sul Berviciului.: Ă 

8. Intendenta Centrală din Interior a fost. necontenit în 
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fără nici o întârziere, atât-în timpul concentrării armatei, 

cât şi în timpul. desfăşurării marşirilor- strategice din 
Bulgaria, şi al marşurilor de întoareâre în ţară. După în- 

toarcerea trupelor în ţară, tot ea a trebuit să alimenteze: 

depozitele secundare, pe cari Serviciul Eitapelor nu mai 

putea să le îndestuleze. AIE - 

Serviciele aduse de Intendenţa din Interior suât cu - 

mai meritorii, cu cât personalul ei. a fost foarte 6. 
dus, nare parte fiind trămis la Armată şi la Serviciul E- 
tapelor. După întoâreerea. trupelor în ţară, depozitele Eta- . 
pelor erau aprovizionate cu tot ce trebuia armatei de 0pe- 
raiiuni pentru 920 de zile. | Pa | : 

Serviciul Etapelor şi-a făcut şi el datoria pe cât a pu- 
tut, dacă se ţine îri samă că rostul lua nu era cunoscut, nici . 
chiar în teorie, majorităţii ofiţerilor eari-l constituiau. bo- 
lesul acestui serviciu e mare, căci el serveşte ca organ de 
alimentare şi ca regulator al alimentării trupelor în 
răsboiu. Fără intermediul lui, funeţioas 

atât 

rea. sevvicieloy ad- 
uimistrative dela Armată ar fi întâmpinat greutăţi ane: 
voie de învins. De altfel, încercarea a fost făcută de.Ar- 
iata Bulgară în campania ei Gin Tracia. şi lipsa Serviciu 
iui Ftapelor a avut răle-urmări asupi 
trupele. 

- . 
Dar, fiind că cunose şi părţile slabe ale Serviciului, 

cumstatate de Cumandamenie şi a» Minister, găsesc că e de. 
tvebuinţă neînlăturată a se crea, din îimp de pace, ia Ma- > 
ie Stat-Majos un Serviciu ul Itapetor, pus subt consduee- EI 
rea sub-şefului al 2-lea de Stat-Major, care să studieze şi... 
să pregătească planurile organizării. servicielor dinapoia 
Armatelor până la zona interioară, corespunzătoare tutu: 
lor ipotezelor admise. Această creaţiăne e indispensabilă, ': 
căci e singura care, într'o viitoare campanie, va face să 
dispară neajunsurile rezultate dintr'un serviciu atât de complicat, care în timp de pace nu are nici o fiinţă, .- 

a hrănirii şi sănătăţii, 
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Serviciul Intendenţei la Armată a fost bine organizat 

şi destul de bine condus, căci neajunsurile constatate nu 

pot fi atribuite Intendenţei decât de cei cari nu cunosc ros- 

tul serviciului. Pentru a lumina opiniunea celor chiamaţi 

să judece faptele și pentru a face să dispară chiar amin- 

tirea acuzărilor nedrepte aduse capacităţii şi devotamen- 

tului corpului ofiţerilor de Intendenţă, voiu intra în oare- 
cari amănunte. , - 

Corpul I de Armată, care a trecut Dunărea la Bechet, 

şi dela Rahova a luat drumul Borovan-Vratza, neavând 

alte trupe înapoia lui, a putut fi urmat a treia zi, după ce 
a trecut Dunărea, de coloanele sale de subsistenţă, aza că 
alimentarea lui sa făcut în condiţiunile normale ale răs- 
boiului. | 

Corpurile II şi IV, trebuind să treacă Dunărea la Corabia 
„Si să înainteze spre Balcani cu capetele coloanelor la ace- 
eaşi înălţime, pe cele doă drumuri din dreapta şi stânga 
viului Isker, au fost despărțite câteva zile de coloanele lor 
de subsistenţă. Trupele, însă, aveau hrana lor de rezervă și 
ar fi putut să se găsească în aceeaşi situaţiune cu trupele 
Corpului I de Armată, dacă starea drumurilor nu ar îi a- 
dus pedici marșului trupelor şi mai cu samă convoiurilor 
şi chiar trenurilor regimentare. 

In situaţiunea mai grea sa găsit Corpul III de armată, 
care a trecut Dunărea tot la Corabia, din cauză că coloanele 
sale de subzistență nu au ajuns în Bulgaria de cât cu o în- 
târziere de mai multe zile. 

Pentru a îndrepta, în marginile putinţei, neainnsurile 
izvorâte din împrejurări, cari nu privesc nici pe Marele- 
Cartier General, nici pe Serviciul Etapelor, depozitul din. 
Corabia a făcut sforţări — unii spun”foarte mari — ca să 
satisfacă cereri neprevăzute; iar Intendenţa a trebuit să 
iee măsuri ca depozitul înfiinţat pentru doă Corpuri de 

Y 

 



    

armată să hrănească şi pe al treilea, şi în acelaş timp să 

improvizeze un convoiu cu subzistenţe, luate din depozitul 

«dela Corabia, pentru a-l trămite Corpului 3 de armată până 

Ja sosirea coloanelor sale, cari fusese lăsate mult în urmă. 

(Raportul Serviciului Intendenţei). 

Situaţiunea în care se găseau aceste corpuri de arma- 

tă, impunea neapărat ca hrănirea trupelor să se facă prin 

„exploatarea mijloacelor găsite în regiunea străbătută, căci 

pe un singur drum mare era absolut imposibil să se îndes- 

tuleze trei corpuri de armată trămiţându-le hrană dina-: 

poi. Şi ar fi trebuit să se dee o mare exţindere acestui mij- 

Moe de traiu, care e considerat de „Regulamentul Subsisten- 

4elor î în Campanie“ al tuturor armatelor ea mijloc normal 

de traiu în răsboiu. In vederea aceasta, şi pentru a uşură 

rechiziţionarea, Ministerul de Războiu ordonase ca toate 

xechiziţiunile, ce se vor face în Bulgaria, să se plătească i- 

mediat de Corpuri şi Servicii, cărora li se dăduse fonduri 

în acest scop. Îmi amintesc chiar că această înţăleaptă dis- 

poziţiune, care nu avusese în vedere decât bunul traiu al 

trupelor, a fost criticată de aceeaşi presă română, care gă-. 

sea că Ministerul de Războiu oeroteşte mai mult interesele 

populaţiunii bulgare decât pe ale Românilor. De altfel, cu-. 

nose trupe numeroase, cari, până la instalarea depozitelor 

mobile şi inceperea, distribuţiunilor dinapoi, au rechiziţio-. 

nat grâu, lau măcinat în morile din localitate şi au fabri- 

«cat singure pânea în brutăriile din satele unde cantonau. 

„Aceste trupe nu au dus nici odată lipsă de hrană. 

Dar nu voiu să las a se crede că numai în armata 

moastră se prefera hrănirea trupelor prin mijlocul convoiu- 

rilor de subzistență, care e mult mai comodă pentru orga-. 

nele administrative dela comandamente şi pentru corpu-. 

xile de trupă. Se ştie că în Franţa, ţară bogată, sa-luat dis- 
poziţiunea, la manevrele din toamna trecută (1913) de a se 

12.



  

   

   
     

      

   

  

    

     

     

    

   

    

    

  

   
7 brăni “trupele, chiar şi Cavaleria independentă, numai'eu 
„hrâna adusă dinapoi. Aplicarea acestei măsuri a făcut să. 
sufere foarte mult trupele de foame. E foarte instruetivă 
critica ce o face, în acestă privinţă, comndamentelor, o re- 
vistă militară franceză: „Se întâmpla des ca nişte ziariști, 
rău informaţi, său necunoscători ai afaceraloyv militare, să. 
pună în sarcina intendenţei răspunderi cari D'0 privesc, şi 

„So facă să pară mai prejos de datoria sa, când ea ar me- 
rita laude pentru chipul cum 9 înţelege şi o îndeplineşte. 
Faptul s'a produs şi Ja manevrele din Suâ-Vest, şi trebue să 
dăm Cezarului ceeace i se cuvine. : 

„Reaprovizionarea a fost, se zice, neîndestulătoare şi hrănirea rău ordonată. E adevăraţ pentru unele corpuri şi 
în unele eazuri, dar productele alimentare nu au lipsit. Pâ- nea, carnea şa celelalte alimente au fost date din belşug, “dar nu au ajuns la timp. Din ce cauză? - - - „Mai întâi, edueăţiunea administrativă a regimentelor, 

- Şi chiar a unităţilor mai mari, lăsa mult de dorit. Unii eo- “mandanţi au lăsat. ofiţerii cu aprovizionarea fără ordine, 
sau cu ordine greşite provenite dintro înţălegeve greşită a „ordinelor Corpurilor de Armată, Impresiunea, că ofiţerii 
cu aprovizionarea nu erau de loc călăuziţi, reese foarte lim- pede de multe ori. Din acest punct de vede 
Corpurilor e foarte necomplectă. Tr 
dar nu ştie să se reaprovizioneze. 

„Statul-Major trebue să poarte şi el o parte din răspun- „ dexe. Voind să facă totul, a greşit de multe ori. Depăşind li- 
mila instrucţiunii ce-i acorda regulamentele, voind să Gon- 
dacă totul prin el însuşi, eliminând sistematie pe directorii 
de serviciu din funcțiunea lor naturală, care e tocmai să-şi 
conducă serviciile, €] a “provocat greşale de execuţiune, pe. cari le-a plătit trupa. 

| ă „In unele Corpuri de Armată, Intendentul nu a văzut 

e instrucţiunea 
upa ştie să cantoneze, 
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aproape de loa pe capul de Stat-Major şi atât mai puţin pe 
comandantul Corpului de Armată. Câte nu ar fi putut să-i 
spună dacă lar fi văzut? . 

„Dacă regulamentu subordonează, cu drept cuvânt, Co- 
n:andamentului Serviciele, aceasta nu însemnează că le a- 
nulează. În aceasta nu trebue să se vadă nici o luptă, de 
influenţă, ci un consiliu preţios pe care binele serviciului 
cere să-l primească acela care e însărcinat a transforma + 
în ordine ferme hotărârile comandamnetului. Intro arma- 
tă modernă, unde totul se specializează, e neîndămânatec, 
ba, chiar primejdios, ca un cap de Stat-Major să se pri- 

veze de specialişti“ 1) * 
Am reprodus aceste destăinuiri, făcute de un bun cu-. 

_noseător al slăbiciunilor de cari suferă armata franceză, 
puse în vază de marile manevre din toamna trecută, la cari 
au luaţ parte mai puţin de 190.090 oameni, fiindcă avem şi 
noi de tras din ele învățăminte foarte folositoare pentru. a 
vientarea ce trebue să dăm atât instrucțiuni trupelor cât şi 
activităţii Statului-Major. 

'Tyebue, mai întâi, ca Serviciul Aprovizionării dela, 
«corpurile de trupă să fie condus cu pricepere profesională 
și cu inteligență, iar nu empiric, cum se face astăzi, -Fre-- 
bue să existe „călăuze“ complecte pentru executarea acestui 

delieat serviciu, atât în timp de pace cât şi în războiu; iar 
instrucţiunea ofițerilor: cu aprovizionarea trebue călăuzită. 
de ofiţerii de Întendenţă, însărcinaţi cu supraveghierea 

„ serviciilor administrative ale corpurilor de trupă. Când:în. 
fiecare garnizoană mai mare va exista un Serviciu de I[n- 
tendență, dezideratul ce fac se va îndeplini pentru cel mai. a 
mare bine al Armatei. 

Mai trebue apoi un desăvârşit acord,.o strânsă lecătu- 
-ră între setul de Stat- Major şi şeful Intendenţei dela. „Co- 

1) „La France Militaire“, du 17 Octobre 1913. (Paris). N   
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anandament, căci numai din cunoaşterea, desăvârşită şi re-- 
ciprocă a cerinţelor comandamentului şi a mijloacelor ad- 
ministrative poate rezulta garanţia executării .operaţiuni- 
lor militare, 

Ca să ne dăm sama mai bine de greutăţile ce trebuia să: 
înviugă Intendenţa noastră pentru a hrăni trupele, e bine 
să se şiie că armata avea zilnie nevoe de următoarele a- 

* Jlimente : 

"190 vite mari, 400.009 pâni; 200 mii kilograme legume, 
20 mii kgr. grăsime, 20 mii kgr. zarzavat” 8000 kgr. zahăr,—- 
500 mii her. fân şi 900 mii kgr ovăz. 

Pentru transportul acestor producte a trebuit 18.000 
trăsuri de diferite categorii, 

Serviciele Intendenţelor Armatei şi Etapelor au avut: 
de învins greuţăţi neînchipuit de mari, pentru a putea re- 
gula transporturile subsistenţelor şi a le face să ajungă la. 
trupe. 

Cea dintâi greutate le-a fost adusă de inundările Dună- 
zii, pot zice neaşteptate, căci cei cari cunose regimul apelor 
Dunării, mărturisese că nu-şi amintesc că acest fluviu să-şi. 
fi umflat vreodată întratât apele în lunele Iuliu şi August: 
Din cauza revărsării apelor, podul dela Corabia a devenit 
din primele zile inutilizabil şi transporturile peste Dunăre 
au suferit întârzieri mari până ce s'a construit podul dela: 
Turnu-Măgurele (16 Iuliu). 

A doa greutate a fost adusă de stricarea podului de pe 
Vid al căii-ferate Samovitz—Sofia, care a cerut mai multe: 
zile de lucru pentru a-l reda circulaţiunii. 

A treia greutate, de transbordarea dela Turnu-Măgu-. 
rele la Samovitz a vagoanelor şi maşinelor necesare pentru: 
exploatarea liniei ferate bulgare. 1) 

  

1) Marele Cartier General a greşit că nu a trămis batalionut de Cai-Ferate la Samovitz, îndată ce Cavaleria noastra a intrat im_ 
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In fiee a patra greutate a fost produsă de inundarea 
gărei Samovitz şi liniei ferate pe o lungime de 10 kilm. 

Toate aceste cauze au piovocat mari neajunsuri servi- - 
ciului îndestulării trupelor, cari nu au putut fi învinse de. 
cât. printr'o muncă covârşitoare a Serviciului Intendenţei : 
cu ajutorul Serviciului transporturilor fluviale, Marinei. 
Militare, Căilor-Ferate, trupelor de Căi-Ferate, de Ponto-.- 
nieri şi de Pionieri şi Comandantului Etapelor. 'Futulor a- - 
cestora, armata le datoreşte mulţamiri, nu imputări. 

După terminarea, podului dela Turnu-Măgurele şi înce- 
perea exploatării liniei Samovitz—Mezdra, s'au putut or=:- 
ganizu transporturi, paralele cu calea-terată, cu camioane- 
automobile şi cu convoiuri auxiliare prin Nicopole—Plev- 
na, aşa că îndestularea trupelor. a fost asigurată din ziua . 
de 16 Iuliu, Dacă la aceasta, mai amintesc că depozitele ar- - 
matei dela, Turnu-Măgurele şi Corabia aveau necontenit tot. 

- ce trebuia armatei pentru 20 de zile, îmi este îngăduit a.. 
sustine că armata noastră avea; îndestule. mijloace 'ca să. 
poată prelungi operaţiunile în Bulgaria nu nuinai o vară. 
întreagă, dar că era pregătită „chiar pentru o campanie: 
de iarnă. 

Recunosc că la începutul marşurilor strategice au fost: 
frecări între diferitele servicii ale armatei, că serviciul” 
hrănirii trupelor a lăsat în unele comandamente de dorit,. 
dar, cauzele, afară de cele arătate până aci, trebuese cău-- 
tate în altă parte. 
———— 

valea Vid 

  

ului (3—4 Ialiu), pentru a organiza transporturile de subsi--- ” tentă cu-calea-ferată Samowitz-Mezdra. Batalionul nu a trecut decât” . la 7, iar transporturile pe această linie nu au inceput decât la 17 lu - iu, Apoi, serviciul Etapelor nu: a știut să exploateze cu destulă jude- cată îiniele ferate bulgare, pentru-a obține dela ele maximum de dare- ȘI a indestula astfel mai bine toate trupele. Trebuia să se utilizeze şi linile Şistow—Lewski—Plewna şi Lom—Mezdra. Dar, dacă operațiu=:. . - nile mai durau, aceste linii ar fi fost și ele de sigur utilizate, şi aprovi=:- Zionarea armatei nu ar mai fi suferit nici un neajuns,



        

O armată de peste 400.000 e o maşină foarte complicată, 
“are nu se poate pune în mişcare, cu regimul noimal, din 
„Prima zi a constituirei ei. Cu cât armata va fi mai nume- 
zoasă cu atât va fi mai mare timpul cerut pentru ca toate 

„serviciile cari-i regulează mersul și traiul, să se acorde în- 
re ele în aşa chip în cât lucrul folositor, ce ele vor produce 
la un loc, să reprezinte suma lucrului parţial produs de fie 
care în parte. Toâte războaiele încep la fel, dar ceeace deo-. 
sebeste armatele bine organizaţe de cele slab organizate, 
este că, pe când cele dintâi după o săptămână, sau doă, de 
xegulare a organismului lor, îşi capătă deplina putere de 

„ acțiune și-și regulează mersul pentru o întreagă campanie; 
cele din urmă, după o lună, sau doă, de răsboiu, au puterile 
istovite şi ajung incapabile de a încerca o acţiune mai 
mare. | | 

Dacă dela tot pot trece la parte, adică dela mare lă 
mic, mi-ar rămâne. să rădic învinuirea ce &'a adus Inten- 
-denţei de a fi dat Armatei pâne stricată. Ştiu că trupele au 
primit şi pâne stricată, dar răspunderea nu trebue aruu- 

„„ată intendenţei, şi eaca pentru ee. - 
Cea dintâi pâne mucegăită am văzut:o în Bucureşti pe Ja începutul lui Iuliu, la unul din regimentele Diviziunii a 

“4-a de rezervă; era din pânea adusă de regiment din garni- 
zoana lui (Nordul Moldovei). Din cercetările, ce am ordo- 
nat să se facă, am constatat că pânea fusese bine fabricată, 
cu făină de bună calitate, dar ea începuse să se strice fiind- 
că trecuse peste termenul bunei conservări. Pesmeţii se pot 
Păstra luni întregi; pânea biscuitată poate fi păstrată şi 12 
zile, dar pânea ordinară începe să se strice după patru, sau cinci zile. Pânea, cu care venise regimentul din Moldova, 
“depăşise de mult. acest termen; stricarea ei era firească. 
Corpul a fost vinovat că nu a consumat-o la timp. 

O altă cauză de avariere a pânei se datoreşte transpor-   

  
 



    183 -. 

tului: pânea transportată în căruţe rechiziţionate, pe dru- 
muri lungi, expusă ploaiei, căldurei şi prafului, se strica 

chiar acoperită cu pânze. La aceeaşi stvicăciune e expusă 

şi pânea transportată cu calea-ferată, descărcată în depo-- 

zite și apoi reîncărcată în căruţe şi transportată la trupe. 

Pânea adusă de trupe cu trenurile regimentare în zona, 

de concentrare, sa stricat în parte fiindcă a fost supusă ia. 

intemperii, şi nu a fost mâncată la timp. Pot astfel s'a în-.. 

tâmplat şi cu o parte din pânea fabricată la Bucureşti, du-. 

pă ceverea Marelui-Cartier General al Armatei, de a cării 
bună calitate nimene n sa îndoiț. Pânea stricată sa a-. 

runcat, iar cea bună s'a mâncat. Pagubă inevitabilă fiindcă 
armata sa mișcat la început prea răpede şi fiindcă Admi- 

nistraţiunea Militară nu a avut mijloace sufieiente ca să 
fabrice pesmeţi şi pâne bisenitată în cantităţi mari. În tim- 

ul iernci sa fabricat cât sa putut (peste 600.000 xaţiuni); 

În primăvară s'a, inceput construirea unei mari fabrice «de 
pesmeţi şi de pâne de răsboiu, căci cea veche nu mai putea 

îi întrebuințată. Nu sanul e stăpân pe vremuri, ci ri mu: 

rile îl stăpânese pe el, - | 

Cea dintâi grijă ce am avut când am luat în mâni tre- 

bele armatei, a fost ca să asigur hrana armatei în răsboiu. 

Pentru aceasta am mărit numărul bucătăriilor de campa-- 

aie; ari înzestrat armata cu manutenţiuni de campa- 

xiie, complectână cele 50 cuptoare cari existau şi înființând 

încă 100; am început construirea fabricei de pâne şi de pes-- 

ineți, şi am făcut să se fabrice ziua şi noaptea, conserve de 

carne şi pâne de răsboiu, Sa făcut mai mult chiar decât 

_re-a îngăduit timpul scurt de care am dispus, şi dacă eve-. 

nimentele nu se precipitau atât de răpede, armata noastră 

cra să fie şi mai bine înzestrată şi mai bine organizată de. 

cât a fost, | 
Că sa dat, întâmplător, trupelor noastre pâne muce=. 
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=măită, e gaeîndoios, dar că ele au fost supuse în tot timpul o- 

peraţiunilor militare la regim de pâne stricată, acesta e un 

„neadevăr atât de sfruntat, în cât nici cei cari Pau spus nu-l 

pot erede. Căci, ce s'ar fi întâmplat dacă hrana trupei ar fi 

î ..  ost aşa cum mărturisese cei cari au atacat cu atâta neo- 
Ș ov zanenie Intendenţa armatei? Să ne spună savanții noştri me- 

| „„dici la ce boale expune pe o armată hrana de calitate proas- 

tă şi neîndestulătoare? Să ne spună, dacă afară de holera, 

„care s'a datorit altor cauze, s'au mai constatat alte boale 

*ân Armată? i îi 
Ceeace eu ştiu este că armata noastră, dacă nu ar fi dat 

„este focarele de holeră din Bulgaria, sar fi întors în ţară, 
a a „după 70 de zile de campanie grea şi istovitoare, cu efecti- 

i -ul neatins. Dacă armata nu a suferit de nici una din boa- 

“ele provocate de o rea nutriţiune, însemnează că ea nu a 

“fost rău hrănită şi că privaţiunile accidentale, provenite 

mu din imeapacitatea Serviciului Intendenţei, ci din cauze 

meatârnate de voinţa şi de puterea nimănui, impuse de ne- 

- „esităţile operaţiunilor, nu au depăşit puterea de rezisten- 

-ță a soldatului şi deci nu au rupt echilibrul organismu- 
Ani său, . , 

Dar cei cari au acuzat Intendenţa Armatei de incapa- 
“citate, nu s'au sfiit să-i pună în faţă capacitatea Intenden- 
telor armatelor balcanice, fără să-şi dee sama că va veni 

ziua când totul se va controla şi adevărul va eşi la lumină. 
“Ziua a venit. Medicul major Cousergue, trămis de guver- 
"nul francez să studieze organizarea şi funcţionarea Servi- 

.ciului Sănătăţii la Armatele Aliate, ne dă următqarele re- 
laţiuni asupra alimentării trupelor balcanice: 

„Alimentarea armatei greceşti în Macedonia a dus u- 
neori lipsuri din cauza funcţionării defectuoase a serviciu- 
dui dinapoi. La Sârbi, şi mai cu samă la Bulgari, greută- 
stile reaprpvizionării au fost foarte mari. La Kirk-Kilisse 
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trupele nu au avut ce mânca mei zile. Afară de aceste mo-— 

mente grele, ]i se dădea dimineaţa o pâne de un kilogram, 

„pregătită în brutăriele oraşelor şi satelor, iar când împre-- 

jurările permiteau, li se da o supă de legume cu 290 de gra-- 

me de carne, (supa o mâneau dimineaţa, iar carnea o luau: 

la drum). Foarte des se da brânza. Armatele bulgară şi sâr- 

bă dispuneau numai de câteva bucătării de campanie. Apa. 

se consuma fără epuraţiune prealabilă şi lipsea adesea: a-- 

tanci oamenii beau apă de prin bălți“. 

Această relaţiune este oficială, deci nu poate fi supusă.- 

suspiciunii. Rog pe toţi cei câri nu au voit să ţină sama. 

nici de munca şi stăruința pusă de corpul Intendenţei Mi-: 

litare, nici de interesul şi devotamentul ofițerilor de a în-- 

griji de soldat, să judece dacă soldatul român a fost mai. 

rău, sau mai bine, îngrijit şi îndestulat decât soldatul bul-- 
gar, grec, ori sârb. Si dacă relaţiunea citată nu poate con- 

vinge îndeajuns pe detractorii noştri, îi rog să citească şi 

aprecierea următoare a unui corespondent militar, care a- 

tăcut campania din Tracia, ataşat la Cartierul Armatei a. - 

3-a bulgară (Radko'Dimitriew), şi campania din Macedo-:- 

_nia, ataşat la Cartierul armatei 1-a sârbă (prinţul moşteni= - 

tor Alexandru al Serbiei), şi a văzut de aproape armata. 

noastră în Bulgaria: 

„Chestiunile materiale la armatele balcanice, rezolvite: 

în chipuri diferite, sunt, în general, funcțiuni de bogăţia. 

Statelor. Cel care în acest ordin de idei, pare mai bine în- 

zestrat, e acela ale cărui finanţe sunt mai prospere: e Ro-.:. 

mânia. Ai o îinprestune de satisfacere naturală când, pără- 

sind răsboinicii sârbi cu moravuri şi obiceiuri frugale, cu 

vieața aspră, pătrunzi în mijlocul armatei române, unde - 

ioate mijloacele mecanice posibile au fost întrebuințate. . 

“ pentru a îmbunătăţi traiul trupei şi puterea materialului 

de răsbotu“. 1) . 

  

1) Alain de Penennrun (brevete d'Etat-Major): 40 jours de: 
guerre dans les Balkans. (Paris, 1914). “ ,



   
= Ani spus tot ce putea spune despie acţiunea Servicie- 

: 1or- Administrative la armată, şi am invocat şi autoritatea 
scriitorilor străini, nu numai ca să rădie învinuirile ce s'au 

“ adus ofiţerilor Intendenţei, cari sunt tot atât de nedrepte 
pe cât au fost de neomeneşte formulate, dar şi ca să fac să 

„se. vadă că înzestrarea armatei noastre cu cele trebuin- 
eioase traiului lor şi îngrijirea ce s'a adus trupelor, pot fi 

“date ca pildă armatelor balcanice. 
Termiu cu acest Serviciu, adăogână că, pentru a-l ră- 

:dica la înălţimea grelei sale sarcine, trebue să i se dee un 
personal numeros şi capabil, precum şi mijloace suficiente 
:de lucru. . 

Ii trebue, după, cum am mai spus, un personal de ofîi- 
“ţeri de intendenţă, activi, destul de numeros, pentru a putea 
„încadra cu el toate serviciele şi formâţiunite create la mo- 
bilizarea armatei 

Ii trebue un personal de execuţiune, compus din ofiţeri 
și sub- -ofiţeri de administraţiuine, numeros, tânăr şi specia- 
lizat în diferitele ramuri ale Serviciilor Administrative. 
Pentru aceasta e necesar: să mărim cadrul activ şi să gră- 
bim constituirea cadrului ofiţerilor de rezervă din elemen- 
tele tinere şi culte, a căror instrucţiune s'o dezvoltăm în 
fieeare an prin concentrări de instrucţiune, unde fiecare 
să fie instruit în ramura, serviciului ce i s a destinat prin 
ordinea de bătaie. 

Ii trebue trupe de execuţiune numeroase. Pentru acea- 
-“sta, se cuvine să sporim numărul companieloi de subsisten- 

Ă tă, îndoind rumărul celor de astăzi. De. asemene trebue 
îndoit şi numărul escadroanelor de Tren Şi create. esca- 
droane de rezervă, 2 

" 'Trebue complectate bucătăriele- -marmite pentru toa- 
te trupele de rezervă şi pentru toate creaţiunile formate la 
mobilizare, şi trebuese înființate trăsuri speciale pentru 
“transportul acestor bneătării. 

        

       

    

   

 



    Trebue să inărească mamărăi cuptoarelor de pâne i - 

pentru a se putea da fiecărei Diviziuni de armată 20 eup- - 

toare cu toate aecesoriele, pentru fabricarea pânei. 

In fine, trebue să se înzestreze armata cu convoiuri de 

camioane-automobile pentru a înlesni alimentarea trupe- 

lor pe teatrul de operaţiuni în părţile unde lipsese căile fe- 

„rate, legând depozitele arinatei cu depozitele mobile ale 

Corparilor de Armată, sau ale Diviziunilor de Armată. 

Cu toate aceste îndreptări. cred că într'o viitoare cară- 

panie hrănirea trupelor va fi bine asigurâtă, ori cari ar. fi | 

greutăţile operaţiunilor militare. iti 

XXI. — ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVI. . . . 
CIULUI SANĂTĂȚII.—INVINUIRILE CE 1 SAU ADUS. - 

INDREPTARILE CE SAU PROPUS 

Serviciul Sanitar al Armatei, a fost; alături de Servi- . | 
ciul Intendenţei, calul de bătaie al criticilor neînduplecaţi,. 
cari chiar dacă am admite că au urmărit un scop folositor 
Armatei și Ţării, nu pot fi scuzaţi de alegerea armelor ee 
au întrebuințat în campania de extraordinara nedreptat, E 
dusă împotriva medicilor militari, De Procesul acestora he -: 
vom ocupa în cele ce urmează: 

Menirea Serviciului Sanitar în războiu este să păstreze. 
cât se poate neatins efectivul armatei, fexind pe militarii. - 
sănătoși de boale şi îngrijind pe cei bolnavi, sau răniţi, a, 
pentru a-i reda sănătoşi Armatei: şi Ţării. Această menire. 
este pentru "niedic mai mult decât o obligaţiune profesio-. 
nală, e v datorie de conştiinţă şi de patriotism. Medicii mi-. - - 
ltari şi-au îndeplinit această datore în campania trecută cu. - 
ştiinţa, eu conștiința Și cu resemnare. - i 

Chemareu medicului militar de a conserva neatins e 
fectizu! unei armate devine cu atât mai greu de îndeplinit, - 
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cam cât acest efectiv creşte. Armata noastră wa mobilizat cu 
„460,000 oameni. După statisticele răsboaelor. trecute, şi du- 

. pe ce se poate prevede într'un viitor mare răsboiu, această 
„armată ar fi avut — dacă operaţiunile tactice ar fi urmat 
„celor strategice — după întâia lună de campanie, 46.000 de 
“bolnavi şi răniţi ospitalizaţi în ambulanţe, lazarete şi spi- 

„tale de diferite categorii (afară de cei atinşi de boale şi de 
„ „Yame uşoare, cari se pot îngriji la corpurile lor). Cu alte cu- 

-vinte, fiindcă armata noastră a trecut hotarele ţării în 
: ziua, de 28 luniu, ar fi urmat-ca până la sfârşitţul lui Iuliu 
să avem de îngrijit o massă de bolnavi şi răniţi aproape 

“tot atât de mare cât a fost, întreaga armată română dela 
Plevna în răsboiul din 1877 — 1878. 

dre şi apoi să judecăm sarcina ce se impunea Corpului Sa- 
-nitar în campania trecuţă, | 

Organizarea ce s'a dat întregului Serviciu Sanitar al 
Armatei este aproape cea prevăzută de „Regulamentul 

“Serviciului Sanitar în campanie“ şi de „Regulamentul asu- „pra Serviciului în campanie pentru toate axmele“. | In zona de Operaţiuni, armata a dispus: de. serviciul 
*sanitar al Corpurilor de trupă, de ambulanţele divizionare de ambulanţele Corpurilor de Armată, de companiile de -brancardieri, şi, în fine de spitalele mobile, B In zona Etapelor: de spitalele de evacuare, de spitalele 

» “de etape, de depozitele de convalescenţi, de spitalele de » campanie, de spitalele auxiliare create de societatea „Cru- cea Roşie“, de covoiuri sanitare de evacuare, de trenuri sa- “nitare. Aceste formaţiuni au fost organizate unele în zona "etapelor pe stânga Dunăy. 
în Bulgaria, ă 2 

In zona Interioară: spitalele din orașele mari (în spe- -cial din Bucureşti şi Craiova) şi cele din oraşele aflate în 

  
  

2. 
li, iar altele, pe dreapta Dunării, 

  

ț 

Să ne dăm întâi sama de însemnătatea acestei ci- - 
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„zona, etapelor au fost aduse în stare de a primi bolnavii şi 
răniții veniţi dela armată, | 

Personalul medical a fost suficient, însă nu. de o egală 

valoare în ceeace priveşte serviciul medical în campanie, 

“din cauza numărului prea mare al ofiţerilor sanitari de re- 

zervă, Nu discut aci ştiinţa, medicului civil, căci şi el şi me- 

dieul militar au aceeaş origină, facultăţile noastre- de ine-. 

dicină, cunoscute în Europa întreagă; voesce numai să spun 

“că medicului militar îi trebue o anumită pregătire, special 

militară, care. se dobândeşte numai în serviciul armatei şi 

prin practicarea acestui serviciu. 

Intr'un interesant studiu, apărut înta un Buletin Mili- 

tar din Paris (Septembre şi Oetobre 1913) şi semnat de un 

medie-inspector din cadrul rezervei, am găsit următoarea 

critică adusă tinerilor medici din eadrul activ al armatei 

franceze, din care noi putem culege neajunsurile ce izvo- 

răsc din lipsa unei instrucţiuni speciale pentru medicii mi- 

Atari activi ca şi de rezervă. 

„Promoţiunea, care eşa din Vâl-de-Grâce (Scoala de a-. 

plieaţiune medicală din Paris) la 1 August 1870, ca să con-. 

Btituiască întregul personal militar în subordine al ambu-. | 

lanţelor armatei de Rhin, nu văzuse nici odată o trăsură, 

de hirurgie. Astăzi, medicii-ajutori dela regimente, afee- 

taţi, la eşirea lor din şcoală, Diviziunilor din Algeria şi 

-susceptibili de a fi trămişi cu mici detaşamente fie în Su- 

dul-Oranez, fie în Maroc, au văzut, poate, pachete de a- 

provizionarhente, dacă au vizitat vreodată depozitele Ser- 

“vieiului Sanitar, dar nu au decât o slabă cunoştinţă de ma- 

“terialul şi medicamentele, de cari pot să dispună şi de re- 

„gulele în vigoare, pentru a şi-le procura. 

„Aşteptând ca să dobândească cunoştinţele practice, 

cari să facă din ei nişte colaboratori folositori, aceşti tineri 

medici militari sunt, prin necunoştinţa instrucţiunilor mi- .-



    
înenică- treaba pentru Direcţiune, pe care adesea 0” com- 

_ mromit. Deci, când medicul iea loc în armată, fără o pre- 

_zătire suficientă, primul mecanism al Serviciului Sanitar 

- - Militar e prefăcut“. -. i. | 
Din scurta expunere a neajunsurilor de cari poate su- 

"feri o armată, când personalul medical activ, afectat cor- 

purilor de ţrupă, nu are pregătirea necesară, se poate de- 

duce cât ele se pot amplifica când personalul sanitar de re- 

zervă covâirşeşte prea mult pe cel activ. 

În timpul expediţiunii trecute, serviciul. sanitar vegi- 

meritar a fost bine organizat din punctul de vedere nume- 

8. În general, regimentul de Infanterie a avut: un medie- 

sot al serviciului și 3 medici de batalioane; regimentele de 

Cavalerie şi de artilerie au avut 3; sau cel puţin 2 medici. 

Apoi multe corpuri de trupă au avut şi studenţi în medici- 

nă, de mare folos pentru îngrijirea sănătăţii trupei. Insă, 

numărul medicilor de rezervă a fost prea mare la corpurile 

de trupă, căci, din 4 sau 3, abia unul dacă era din cadrul 

activ. Aceasta a fost şi va fi un mare neajuns, căci ştiinta 

inedicului, oricât de dezvoltată ar fi, nu poate înlocui. tot- 

"leauna însuşirile ce trebue să aivă un medic militar. Ceea 

fiinacă puţine corpuri au luat parte la un început de ope- 

vaţiuni tactice; dacă însă războiul ar fi intrat în faza a- 

cestor operaţiuni, desigur că nepregătirea multor medici 

pertru viaţa militară sar fi simţit în chip păgubitor ar- 

matei, De aceea, zic că toată stăruința noastră trebue dată 

- ca să ajungem a avea, în fiecare regiment, cel puţin 2 me- 

dici din cadrul activ. 

Dacă dela serviciul regimentar trecem la serviciul am- 

  

'ee afirm nu sa verificat de data aceasta pe o scară mare, 

   
 



  

„ bulanţelor şi spitaielor mobile, am constatat că nici aces- Sea 
tora nu ie-a lipsit personalul: medical, dar că elementul de. Ea 
vezervă a fost prea mare şi compus adesea din ofiţeri sani-. .- 
tari prea înaintați în vârstă. 

În serviciul acestor formaţiuni, proporțiunea” mediei- 
lor de rezervă poate fi mai mare decât la corpurile de tru- 
pă; poate ii de 3 pentru zin medic âctiv, cu condiţiunea. pu- 
mai ca ucest din urmă să fie şeful formaţiunei. 

Se înţelege lesne de ce această trebuinţă. Formațiunile 
aceste nu există în timp de paes decât sub forma de tră:.. 
suri şi material spitalicesc. Dacă medicu-sef care trebue să. 
prezide mobilizarea unei asemene formaţiuni, pentru ao". 
înzestva cu tot ce-i trebue, chiar „peste ceeace e cuprins în ă 
inventarul formaţiunii, e un medic de rezervă, el nu ya la 
obişnuit, contactul cu formațiunea sa decât după ce acesta . 
a părăsit, sau e gata să părăsească, garnizoana made sa. 
mobilizai, şi adesea chiar după ce va fi ajuns în zona. de. 
concentrare. O asemenea formaţiune va fi rău mobilizată. 
şi chiar lipsită de strictul necesar, după cum sa şi întâna.- 
plat cu mnlte, cari au fost conduse de unii medici de re 
zervă, buni profesionişti, conştiincioşi şi devotați datoriei 
dar pra a înaintați în vârstă pentru a îndeplini sarcina. == 
nui serviciu atât de greu de mobilizat şi de condus. . 

Şi, fiina că ating această chestiune, trebue să amintea. 
„că unele din aceste formaţiuni ar fi putut avea medici din: 
cadrul activ, sau cei puţin din cei mai valizi din cadrul e 
zervei, dacă nu s'ar fi făcut greşala de a se stabili planul: 
de mobilizare al personalului sanitar fără să se fi cerut a 
vizul Înspectorniui acestui Serviciu, singurul chiemaţ s 
cunoască întregul personal activ şi de rezervă, - să-şi dee: 
sama, de necesităţile Serviciului şi, deci, să caute a le sa-” 
tisface, cu ceeace are, în cele mai bune condițiuni.. Dar, a- 
ceastă greșală putea fi prevenită de chiar Tnopetoratul zi 
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Serviciului, care avea şi dreptul şi datoria să ceară. Mare- 

" 3ui-Stat-Major a-i lua avizul. ! 

„ „Aeum, când am luat dispoziţiuni ca mobilizarea per-- 

sonalului sanitar să se studieze şi să se facă numai de acest: 

Inspettorat, greşala nu se va mai repeta. 

Ca să asigurăm buna funeţionare a acestor formaţiuni 

în răsboiu, va trebui să sporim personalul medical supe- 

rior pentru a avea din timp de pace câte un medie activ la. 

fiecare din ele. Va mai trebui a le da din timp de pace şi o: 

parte din personalul administrativ, care se rădică la un. 

număr de 10 ofiţeri de administraţiune, dar lipseşte aproa- 
pe întreg. Cu această măsură se va aduce o îndreptare ma-- 

re organizării de răsboiu a Serviciului Sanitar. | 

Pentru transportul bolnavilor şi răniților de pe câm- 
pul de bătaie, s'a organizat de mult în armatele străine şi 

"Ja noi companii. de brancardieri, cari nu există decât ca. 

formaţiuni de răsboiu, când ele se constituese din soldați - 

Şi gradaţi, cari au căpătat o instrucţiune specială în timpul. 

serviciului-activ. Aceste formaţiuni sunt foarte folositoare; 
cle trebuese înmulţite şi mai bine organizate; trebuese lua-- 

te dispozițiuni ca în carnetele lor de mobilizare să nu figu- 

reze decât soldaţi şi gradaţi cari au instrucţiunea de 

brancacrdieri. La trecuta mobilizare sau comis greşeli cari 

au făcut ca aceste companii să fie aproape întregi consti- 

tuite din militari fără cea mai elementară instrucţiune de 
brancardieri 1). Greşalele constatate trebuese. să serveas- 

că celor cari au răspunderea, servicielor. Datoria unora e: 

să-şi alcătuiască conştiincios carnetele de mobilizare, iar a. 

altora să le controleze şi să nu mai îngădue greşalele cari 

  

4 

:1) Aceeaşi greșală s-a făcut şi la mobilizarea companielor de 
subsistențe, cărora s'au dat oameni fără nicio cunoștință profesională, 
astfel că aproape în nici una din secțiunile de brutărie nu se găseau: 
lucrători brutari, .  
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descreditează serviciile militare şi aduce armatei atâtea 
neajunsuri. a - 

Formațiunile din Zona Etapelor au fost organiate cu 
personal medical de rezervă, cu medici voluntari, cu perso- 
nalul Societăţii „Crucea Roşie“ (a domnilor şi a doamnelor), 
si.cu al instituţiunilor sanitare de iniţiativă privată. Toate 

+ 

vicii reale armatei, PR _ 
E In fine, pentru a luptă, când sar ivi, cu boalele Inolip- 

acestea au avut o organizare destul de bună şi au adus ser 

_sitoare, cari escortează. armatele în răsboiu, sa ataşat la. 
Inspectoratul sanitar de pe lângă Marele Cartier General, - 
d. profesor doctor Ion Cantacuzino, cunoscutul şi distinsul, 
nostru bacteriolog. Mai târziu sa trămis la armată şi sa= 
vantul profesor dr. Babeş. Folosul tras din această dispozi- 
fiune luată de Ministrul de Răsboiu, e cunoscut de toţi. 

Dar, dacă nu a lipsit armatei noastre personalul sani- 
tar. i-a lipsit, zie anii, materialul sanitar. Şi, cei cari au 
sustinut aceasta, au făcut 0 comparaţiune, rău nemerită, în- 
tre organizarea, serviciului nostru şi orga nizarea serviciu- 
lui bulgar; şi, | din această nedreaptă şi prefăcută compa- rațiune, a eşit — nu se putea altfel — absoluta nepregătire 
a Serviciului Sanitar Militar Român. Atac în nulitate a- 
ceastă afirmaţiune, invocând mai întâi chiar mărturia gu- 
vernului bulgar. . 

La marea întrunire publică, 
4 Noembrie 1913, d. Ghenadieft, primul-ministru bulgar, a 
declarat: „că guvernul bulgar nu luase toate măsurile ca să 
pregătească răsboiul, şi că l-a început cu un armament în- 

care a avut loe la Sotia, la 

suficient şi cu material sanitar aproape nul. Când. Tureia.. 
a mobilizat în Septembre 1912, armata bulgară, cu toate cusururile ei, răspundea de victorie, dar trebuia neapărat 
ca răsboiul să fie scurt“: Această mărturisire eoncorda, cu 
informaţiunile ce am avut în tot timpul campaniei din 

E . 13



   
'Tracia şi cu monografiele apărute până acum asupra aces- 

tei campanii, şi cu cele ce voiu mai arăta. 
| Astăzi e probat că armata noastră a fost mult măi bine 

pregătită pentru îngrijirea bolnavilor şi răniților şi pentru 

lupta î în contra oricării boale molipsitoare. Dar din ateas- 

tă constatare nu urmează că înzestrarea ei cu trăsuri şi ma- 

_terial sanitar, eu instrumente şi medicamente era desăvâr- 

sită, Nu, Ti lipseau îucă multe. din cele comandate în cursul 

iernei 1912 —- 1913, dar acestea începuse să 'sosască în țară 

chiar înainte de a începe mobilizarea şi continuau a sosi 

-Şi după, i 

Armata nu avea destule trăsuri de ambulanţă pentru 
corpurile de trupă, în special pentru regimentele de Infan- 

terie (1 în loc de 3). Aceste trăsuri însă erau comandate, 
- dar termenul pentru predarea lor nu sosise încă. Cele 

„existente erau încărcate cu tot ce se distribuise Corpurilor 
din depoitele Armatei. Şi, în această privinţă, trebue să se 

ştie că, în conformitate cu prescripţiunea fermă a regula- 

mentului asupra mobilizării Armatei, „nici o lipsă, de ori 

ce natură, nu putea să împedece mobilizarea, şi că 

toate lipsele trebuiau complectate în timpul mobilizării 

prin rechiziţiuni. Ministerul, prin Inspectoratul Sanitar, a 

avut grija să amintească la timp Corpurilor şi Servicielor 

această dublă prescripţiune şi să le prevină că mare parte 
din medicamentele şi materialele, cari fusese comandate, 

se vor trăite pe zona de adunare la depozitul Central de 
Material Sanitar şi la depozitele de Etapă, de unde cor- 

purile şi formațiunile sanitare le vor putea lua. 

"O măsură, preventivă, bună, luată de Minister, a fost 

şi următoarea: Dându-și sama că distribuţiunea materia- 
" lului sanitar și medicamentelor va întâmpina, în caz de mo- 
"bilizare, mari greutăţi din cauza lipsei de depozite sanitare 
regionale, a luat măsuri, în Mai 1913, ea să distribue co-         
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mandamentelor regionale medicamentele și materialul de 
pansament necesare formațiunilor sariitare, mobilizate de 
ele. Această măsură. a fost numai în parte îndeplinită, In- 
fiintarea depozitelor regionale sanitare e de mare trebu- 
inţă şi nu mai poate fi amânată. 

Armata a dispus din belşug de pansamente individu- 
ale şi material de paânsament, cari au fost distribuite. cor: | 
purilor şi depozitelor înainte de mobilizare. Instrumentele 
hirurgicale pentru medici şi veterinari lipsau în mare 
parte. Ele îusese comandate. Şi cele mai multe erau sosite 
înainte de mobilizare, iar celelalte au sosit după. Armata a 
dispus şi de aparate de radiografie şi de laboratoare de 
bacteriologie de campanie, cu care fusese înzestrată îna- 
inte de campanie. - 

Şi aci am atins o chestiune foarte importantă: pregă- 
tirea technieă pentru. combaterea epidemielor. 

Incă din anul 1897 existau instrucţiuni pentru preveni- 
rea şi combaterea. epidemielor. Aceste înstracţiuni însă an 
rămas numai înscrise în regulament până la 1911, câcă 
S'au luat măsuri ca să se aplice. Prima măsură a fost for- 
marea bacteriologilor militari şi apoi procurarea a cinci 
laboratoare bacteriologice, de tipul celor introduse în ar- 
mata germană la finele lui 1911. Aceste laboatoare au sosit 
în ţară în. iarna anului 1912 — 13 şi prima lor întrebuințare 
a fost la combaterea febrei tifoide, ivită printre trupele 
din Slatina şi Câmpulung. Rezultatele dobândite după pri- 
ma încercare au confirmat serviciul ce ele pot aduce arma- 
tei în răsbeiu. Pentru întrebuinţarea lor armata avea 5: 
bacteriologi militari, distinşi elevi ai d-lui profesor. doctor 
Cantacuzino. 

Armata mai dispunea de etuve transportabile (14), cari 
puteau fi ori când întrebuințate de formațiunile sanitare 
de campanie, precum şi de însemnate proviziuni de mate- : 
rii dezinfectante,



        

Pentru îngrijirea bolnavilor şi combaterea boalelor e- 
pidemice s'a organizat, prin îngrijirea Serviciului Sanitar 
şi Serviciului Geniului, spitale de campanie în Bulgaria, | 
utilizându-se şcoalele, spitalele şi cazarmele găsite în ţinu: 
turile ocupate de trupe, precum şi corturile de ambulanță 
ale spitalelor mobile. Sau construit -barace pentra: lazare- 
tele da holefici Id "Fur Măgurele; Zimnicea; Focșani, Bâr: 
laa; -Botogâii "Cnstanţă şi: Bucureşti: ufilizându:de şi ba- 
vacele Dâker, de :cari dispunea ârinata. S'a utilizat zaateria- 
lul de ospitalizare de care nu dispus Societatea „Crucea Ro- 
şie“ şi asociaţiunile de inițiativă: privată, In fine, s'au luat 
în interiorul ţării toate măsurile ca să se utilizeze toate 
spitalele civile şi ale aşezămintelor private, cari ne-au fost - 
de un mare folos pentru căutarea bolnavilor trămişi de 
spitalele de evacuare. 

| 
Şi aci, ca şi la Serviciul Intendenţei, voiu spune că ar- 

mata a avut mijloace destule ca să facă faţă nevoilor. răs- 
boiului, dar că Va început s au ivit, după cum era de aşter- 
tat într'un organism atât de complicat, frecări câri nu pu: 
teau fi eliminate decât după un timp oarecare, frecări 
cari ar fi fost mult mai mici dacă operaţiunile erau duse 
mai încet, adică dacă s'ar fi dat! destul timp diferitelor ele- 
mente ale Serviciului ca să se „complecteze şi să se acor- 
deze între ele; şi dacă trecerea: Dnnării şi desfășurarea 
strategică a armatei nu S'ar fi făcut înainte de a se fi ter- | 
minat adunarea ei pe zona de concentrare — procedare ne 
admisă în principiu, dar justificată în anumite cazuri, în- 
tre care şi al nostru. ” 

Cu puţină îngăduială din partea -înverşunaţilor anta- 
goniști s'ar fi văzut fără întârziere că Serviciul nostru Sa- 
nitar a avut o organizare destul de bună şi în nici un caz 
inferioară, celei dela 1877 — 78. 

In războiul balcanic, armata sârbă a dispus de ambuc 
Pi  
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danţe dar fără personal suficient, iar armata-bulgară le-a 
improvizat în ultimul moment, Armata sârbă nu a avut 
“spitale de evacuare, dar a avut în schimb rezerve de ma- 
terial sanitar, ceeace în Bulgaria aproape nu exista la în- 
»ceputul mobilizării. Armata, bulgară însă a avut norocul, 
“după dezastrul neexplicat al armatei turce dela Kirk-Ki- 
Misse, să găsească up depozit de produse farmaceutice de 
“peste 500.000 lei, de care s'a servit apoi armata, întreagă. 1) 
“In Grecia, Serviciul Sanitar era pe cale de reorganizare, 
când a început mobilizarea, | 

- Pentru cei ce cunosc organizarea armatelor şi pot sta- 
bili o comparaţiune dreaptă, e neîndoios -că armata noas- 
tră a fost mai bine înzestrată cu material sanitar decât ar- 
-matele: balcanice. Armata noastră a trăit cu mijloacele ei, 
«cari din ce în ce se. îndreptau Şi se complectau şi nu sa pi- 
"zuit de loc pe ceeace ar îi-putut primi dela alti, sau găsi 
la alţii. 

Dar afirmaţiunea ce fac nu elimina neajunsurile or- 
“ganice şi lipsele ce însumi am constatat; Şi cari cer mă- 
'3uri grabnice de îndreptare. 

Da. Organizarea mijloacelor pentru. transportul răniţi- 
ior de pe ciuapul ce iuptă trebue împiasă mult mai de- 

“marte şi complectată. Transportul bolnavilor şi răniților la 
“spitalele de evacuare trebue asigurat prin trăsuri de am- 
“bulanţă, cu tracţiune animală sau mecanică. Mijloacele de 
“profilaxie trebuese înmulţite la corpurile de trupă. Orga- 
:nizarea depozitelor regionale sânitare se impune. Se impu- 
ne şi complectarea, materialului sanitar pentru toate for- 
mațiunile de rezervă, cari încă nu există, şi pentru. toate 
—————— 4 

1) Le General Cherit-Pacha. Quelques râflexions sur la Guerre "turco-bulgare (Paris, 1913); 
.



    

formațiunile sanitare de campanie. Revederea Inventariu- 

lui Serviciului Sanitar, complectarea lui cu laboratoare vo- 

lante, etuve, filtre pentru apă, dezinfectante în cantităţi 
suficiente, etc.; şi descărcarea lui de medicamente aproape 
neutilizabile, eari ocupa locul altora cu întrebuinţări mai 
întinse și mai dese în răsboiu şi în caz de epidemii 1). Deci 
lucrul inceput acum trei ani trebue continuat, şi încă con- 
tinuat cu multă stăruinţă, grabă și cunoştinţe profesio- 
nale. 

Nu e de ajuns să fi avut material suficient şi organi- 
zare bună, mai trebuia ca personalul sanitar să fi fost ca- 
pabil de a-şi îndeplini datoria şi să gi-o fi îndeplinit. Fără. 
şovăire declar că acest personal a fost la înălţimea grelei 
sale datorii şi a îndeplinit- -o cu toată conştiinţa şi cu tot 
devotamentul unor buni camarazi ai soldatului. Dacă mi 
se vor opune cazuri singuratice, prin cari să se caute a se 
sdruncina afirmaţiunea ce fac, nu le voiu lua în samă, căci 
aci nu cercetez abaterile dela regulă, ci voesc să arăt cum 
s'a executat serviciul sănătăţii în campânie cu mijloacele 
de cari am dispus şi ce rezultat a dat. | 

Armata noastră, în scurtul timp de 70 de zile, al aflărit 
ei pe picior de răsboiu, a fost supusă la grele încercări. 

Din ziua când a început mobilizarea şi până la 28 Iu- 
liu, când s'a semnat pacea, trupele noastre au fost puse l& 
marşuri lungi şi obositoare, ziua şi noaptea, la obligaţiuni: 
grele impuse de împrejurările răsboiului, la neajunsurile 
vieții de bivuac, greu de suportat în regiunea munţilor pe 
timpul ploelor nesfârşite, apoi la toate urmările asprului 

  

1) Observaţianile din raportul Medicului General, profesor dr. 
Demonsthene   

| 
| 
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regim impus de boala care Je bântuia. După comunicarea; ordinului de întoarcere în tară, au reînceput marşurile nesfârşite şi greu de executat pentru trupele supuse unor măsuri sanitare, cari cu anevoe pot fi respectate chiar în 
staționament, marşuri urmate de opriri (subt forma, de ca- 
rântine). Nu ar îi fost, dar, de mirare dacă, fiind dată, de-. bilitatea organismului — consecventa oboselei, lipsei de hrană şi de îngrijire dedicală, răului tratament adminis- 
trat de toţi gradaţii dela mari la mici — toate boalele, cari 
pândese prilejul, s'ar fi năpustit asupra armatei noastre. 
Ce mai aşteptau oare vărsatul negru, frigurile tifoide, dif- teria, ete? De sigur că porţile armatei le erau deschise, T'o- tuși, nici una din ele nu a intrat. De 66? Pentru că: armata 
nu Sa găsit în starea mizerabilă, pe care au descris'o 0o- respondenţii anonirhi dela armată şi bârfitorii de meserie; peniru că nici ofiţerii nu au avut sufletul negru cântat de barzii campaniei; pentru că nici medicii nu şi-au călcat datoria, profesională cum le-au imputat clevetitorii lor... Armata nu a suferit decât de o singură boală, holera, . şi apariţiunea ei era nâînlăturată. Holera exista de mulţ în Peninsula Balcanică. Ea a început în Turcia, şi armata turcească a trecut-o armatelor. bulgare şi greacă. Armata bulgară a trecut-o armătei sârbe şi a presărat-o pe toate drumurile dela Nordul şi Sudul Baleanicilor, cari due dela Est la Vest până la hotarul Serbiei şi în Macedonia. | 

Se pare că în armata grecească nu a fost nici un caz 
„de holeră în prima parte a războiului balcanic. Așa cel pu- tin susţine doctorul Cousergue în raportul său, despre care „am mai vorbit. Armata sârbească s'a molipsit dela cea bul- Bară la asediul Adrianopolei. La Ceatalje, epidemia a fost atât de mare, încât unii au susținut că ea a oprit în loe operaţiunile și a mântuit Contantinopolea. : Aceasta. poate - îi o mângăere pentrn safletul îndurerat al Bulgarilor. La
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18 Noembre, în cercurile Reginei. Eleonora (a Bulgariei) 
se vorbea numai de 15.000 holerici; în realitate numărul â. 

fost mult mai mare. Credinţa tuturor este că holera a fost; 

răspândită în armata bulgară de diviziunea l-a de Cava-- 

lerie, care a căpătat-o în raita dela Rodost, şi apoi a tre-- 
cut-o armatei l-a. La început medicii bulgari nu au recu-: 

noseui-o (!7). In mai puţin de trei zile toată armata dela 

Ceataldgea a fost contaminată şi epidemia s'a manifestat cu: 

35.090 de cazuri, din cari numai 10.000 au prezentat semne: 

clinice. La spitalul de etapă din Dimotiea, mortalitatea & 
ajuns la 80 la sută, iar la Adrianopole la 15 la sută. Aceste: 

toate le spune dr. Petroff, capul laboratorului higienic de- 

la Sofia, care adaogă că boala s'a stins în 15 zile şi că nu- 
mărul morţilor nu a trecut de 1.200. Această afirmaţiune: 
mi se pare suspectă, fiind data virulenţa boălei şi relaţiu-- 

nile venite din alte isvoare. Lt.-eolonel Immanuel, din ar-- 

mata germană 1), acuza o perdere de 3.000 militari până în: 

ziua armistiţiului, 3 Decembre (s. n.) 1912. Cred că şi a-: 

ceastă cifră e subt adevăr. 

Din toate aceste, rămâne ceva neiridoios, Serviciul Sani- 

tar Român, militar şi civil, cunoştea existenţa boalei. Cu-- 

noscând- -0, a luat el măsurele dietate de ştiinţă ca să-i îm- 

pedece pătrunderea în armată, sau să-i ţină pept când sar 

ivi, şi apoi să-i înipedece pătrunderea în ţară? 

Cea dintâi măsură, ce ar fi trebuit să iee Şerviciul Sa- 
nitar militar. — zic unii, printre cari. chiar medici cu 0 

reputaţiune oarecare — înainte de a se fi adunat în zona 

ci de concentrare, ar fi fost să se inoculeze întreaga armâ- 

tă mobilizată (460.000 oameni) cu serum antiholeric. Se- 

pare că această măsură, cu adevărat preventivă, s'ar fi 

putut lua, cum s'a luat de armata grecească — afirmă a- 

ceeaşi critici — căriia iza prins bine în a doa parte a răs- 

  
1) La Guerre des Balkans, de 1912—13, (Paris, 1913).  
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a “boiulai balcanic, la care am participat şi noi. 
Intâi şi întâi, eu nu caut să ştiu dacă un lucru a fost 

“făcut de alţii, ci să mă conving că trebue să-l fac; şi, odată 
“convins, să văd dacă pot. să-l fac. Că era folositor să ino- 
“ulăm întreaga armată, şi pe cărăuşi şi pe amatorii de in- 
“formaţiuni sensaţionale şi pe oarecari reporteri de gazete 
înainte dea trece Dunărea, eu zic da, deşi eficacitatea inocu- 
lării e încă şi azi, când seriu aceste rânduri, în litigiu ştiin- 
ţitic. Dar m'am întrebat, şi mă întreb, câte zile ne trebuiau 
a să inoculăm o armată de aproape jumătate de milion, 
zăspândită în întreaga țară, înainte de a o duce în zona de 
concentrare? Pentru ca inocularea să fie eficace trebue 
repetată cel puţin de doă ori şi făcută cu doze mari. Işi dă 
cineva sama de numărul dozelor? Ministerul a trămis nu- 
mai la armata de Vest din Bulgaria 1. 200.000 doze şi totuşi 
au fost trupe cari nu s'au inoculat decât o singură dată. Să 
se socoteaseă, timpul pregătirii acestui serum, să se soco- 
ttească şi timpul pentru executarea operaţiunii, Şi timpul 
«de odihnă impus de medici între cele doă inoculări şi după, 
«cea din urmă; să se adune toate aceste, şi apoi să se vadă: 
când ar îi ajuns armata noastră inoculată la porţile Sofiei? 

Inocuiarea s'ar fi putut face, dar nu. după mobilizare 
„ci în timpul iernei sau al primăverii, concentrând pe rând 
scontingentele de complectaşi şi de rezervă. Aşa, da. Numai 
“atâta că atunci nimene în ţară, din serviciul sanitar civil 
:sau militar, nu se gândea la această măsură preventivă. 

Ministrul de răsboiu a cumpănit toate aceste şi con- 
-cluziuriea la, care a ajuns a fost: armata noastră nu sar fi 
putut inocula după mobilizare. Dar, totuşi i-a mai rămas 
„0 îndoială: de ce nu sar fi putut face în România ceeace 
sa făcut în Grecia, cum afirmau criticii noştri? Cum au 
“procedat medicii. . greci şi cum.a putut Marele Cartier al 
ammatei greceşti să împace necesităţile sănătăţii armatei ; 
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cu obligațiunile imperioase ale răsboiului? Enigma, aceas- 
ta trebuia tălmăcită, şi pentru aceasta Ministrul a ordonat 
'atașşatului nostru militar din Athena să facă, cercetări şi 
să-i comunice rezultatul. Aceasta s'a făcut, şi lămurirea 
ne-a venit. Reprodue o parte din raportul atașatului mi- 
litar + | . . 

„Ii prima parte a campaniei (din Tesalia şi Epir) fru- 
„pele greceşti nu au fost bântuite de holeră şi nici nu au fost 
'imoculate cu serum antiholerie. In a doa parte a campaniei 
(eu Bulgarii), operaţiunea inoculării a început după bătă- 

Jia dela Kilkish (Kukush), la care au luat parte 4 diviziuni 
greceşti, şi care a fost prima bătălie mare dată împotriva 
Balgarilor, la 28 şi 29 Iuniu. După această bățălie se începe 
imocularea armatei greceşti, care se continuă tot timpul 
campaniei. Inaintea acestei bătălii nu se făcuse decât miti 
încercări. 

„Depozitul de serum se stabilise la Salonic şi acolo s'& 
făcut operaţiunea inoculării în massă. Se spune că oamenii 
au fost inoculaţi de doă, şi chiar de trei, ori în cursul cam- 
paniei; dar operaţiunea a început târziu, când boala își fă- 
cuse aparițiunea printre trupe. Insă, nici după aceasta nu 
s'au inoculat toate trupele. Un: întreg contingent, 1914, în- 
"eorporat prin anticipare, care a fost trămis Ja armata die 
regiunea Athenei, după bătălia dela Kukush, nu a fost i- 
noculat la plecare, fiindcă nu se găsea seru la Athena“. 

Eaca dar a legendă destrusă ca toate legendele. Imi 
„pare rău numai că ea a fost născocită nu numai de profani, 

ci şi de oameni de ştiinţă. Aceasta ne arată că chiar priu- 
tre medici critica e uşoară, dar arta foarte grea. 

Adaog, la cele de mai sus, şi restul relaţiunilor primite 
dela Athena. Holera s'a manifestat în armată grecească 
sub forma acută — asiatică — bolnavii sucombând în câ- 
teva ore) In total au fost 10.000 de bolnavi, din cari au mu-  



    

  

rit 1500. Din cei morţi, jumătate fusese inoculaţi. Câteva: 
clase de rezervisti, demobilizaţi după campanie şi trans 
portaţi cu vasele la Pireu, au făcut o langă carantină în 
acest port, 25 — 40 de zile. Probabil că au fost morţi prin- 
tre aceştia, dar lucrul s'a aseuns cu îngrijire. | 

Am spus că Serviciul Sanitar Militar se aştepta să în- 
tâlnească holera în drumul armatei noastre. Această măr- 
turisire a avut caracter oficia]. Ştiindu-se aceasta, i sa im- 
putat că a făptuit o mare crimă ne plecând cu tot ce-i tre-; 
buia ca să lupte cu holera ori unde o va întâlni. Desigur că 
răspunderea Inspectorului Sanitar Militar ar fi mare da- 
că adevărul ar sta astfel, dar el se apără de învinuirea ce 
i se aduce şi apărarea sa merită toată atențiunea noastră. 

Armata dispunea, când sa mobilizat, de 5 laboratoare 
ge bacteriologie de campanie, adică câțe unul de Corp de 
Armată, Ele erau destinate spitalelor de evacuare, cari se 
instalează pe măsură ce armata înaintează pe teatrul de 
operaţiuni, unde să, trămiţ toţi bolnavii dela armată şi: 
unde trebue să existe bariera demonstraţiunii ştiinţifice a 
cazurilor contagioase ivite la armată, pentru a evita intro- 
ducerea lor în ţară. Pentru fiecare laborator trebue, pe 
Jângă alt personal, un bacteriolog. Cum însă în armată nu 
erau decât 6 medici specializaţi în această ştiinţă $i cum 
fiecare din ei aparţinea unui corp de trupă, cu care trebuia 
să plece la răsboiu, Inspectorul Sanitar care nu dispunea 
pentru toată armata decât de 180 de medici activi, şi care 
știea că armata avea mai întâi să lupte cu armata potriv- 
nică şi apoi cu epidemiele, a preterit să-i lase să plece cu 
corpurile lor decât să-i imobilizeze fără nici un scop prat- 
tic imediat. Pentru acest motiv şi laboratoarele au fost 
lăsate în ţară, gata a fi trămise şi utilizate când, şi unde, 
se vor cere. Măsura e justificată întru cât nu a adus pre- 
dudiţii armatei, După ivirea boalei, aceste laboratoare, cu



  

  

  

bacteriologii militari, au fost trămise 'şi utilizate. ide să 
găsit nevoie evidentă şi urgentă, după avizul zilnic al pro- 
fesorului doctor I. Cantacuzino dela Marele Cartier aE 
Armatei. 

Dezinfectantele trebuincioase, în cantităţi mari, s'au: 
trămis Armatei îndată ce s'au cerut. Dar, în afară de a-: 
ceasta, Inspectoratul avusese grija, cum am mai spus (con- 
form preserierilor regulamentului- de mobilizare), se auto- 
riză corpurile, în ajunul mobilizării, ea să-şi cumpere din: 

„fondurile, ce li se pusese înadins la dispoziţiune, ingredien- 
tele de dezinfectare, medicamentele cari le lipsau şi tot; ce- 
le trebuia pentru higiena şi sănătatea oamenilor şi ani-- 
malelor. E : 

Pe baza nouelo» date ştiinţifice şi în vederea, pe de & 
parte, a necesităţilor cari rezultă din complieaţianea; rane-- 
lor, iar pe de altă parte a diferitelor epidemii, Ministeruk 
de răsboiu a intervenit, în Ianuar 1913, la Seoaala Supe-- 
vioară Veterinară şi la Laboratoriul de Medicină Experi- 
mentală, ca să-i arate dacă, pot să procure armatei dife-. 
ritele soiuri de seruri: antitetanie preventiv, antiearbonos” 
preventiv şi curativ, antidifterie şi maleină. Ambele insti- 
tuțiuni au dat ce li s'a cerut şi Serviciul Sanitar Militar 
le-a împărțit Armatei, după indicaţiunile d-lui profesor dr.. 
Cantacuzino. Aceleaşi dispozițiuni s'au luat şi în privinţa: 
vaecinării antitifice, care a fost întrebuințată pentru în-- 
tâia dată în țară de Serviciul Sanitar Militar în April 1913,. Cum arăt, măsuri serioase fusese luate pentru îngriji-- 
rea răniților şi bolnaviloy. armatei. Serviciul Sanitar, în: 
limitele mijloacelor de cari a dispus — personal şi material 
— şi mai cu samă a timpului prea măsurat, a făcut tot ce 
a putut ca să aivă arme de luptă. Că ar fi putu face ma: 
bine, nici nu se discută. Nu i se poaie contesta însă bună 
Yoinţă, ştiinţa şi conștiința în îndevlinirea datoriei. 

 



      

In ziua de 9 Iuliu, Serviciul Sanitar dela Marele Cax- 
tier al. Armatei afost informat că regiunea de Vest a Bul- 
gariei e contaminată de holeră. Indată el a cerut Serviciu- 
lui Sanitar din Interior (Ministerul de Războiu) să pregă- 
lească instalarea unui spital de izolare pentru holerici, du-! 
pă propunerile profesorului Cantacuzino. | , 

În ziua de 10, s'a confirmat primul caz de holeră. la 
Vratza în populaţiunea bulgară, Prin acest oraş trecuse cu 
câteva zile mai înainte trupele Corpului I de Armată şi în 
apropierea lui se găsa acum Diviziunea I de rezervă. După 
confirmarea boalei, s'a cerut ca spitalul de izolare să se 
instaleze la Vratza şi. său luat măsuri ca trupele Cor- 
pulni I:de Armată şi Diviziunii 1 de Cavalerie, suspecte,, 
să nu niai aivă contact cu celelalte trupe. 

In-ziua de 11, sa ivit primul caz de holeră la Orhania 
în regimentul de Infanterie Calafat, care. trecuse prin Vratza. Deja e! s'a contaminat regimentul de Gorj şi apoi celelalte trupe ale Corpului 1 de Armată. 
organizat imediat un spital în caz, 
Infanterie, 

Ta Orhania, s'a, 
arma regimentului de. 

* 
. 

In ziua de 12, boala a izbucnit în Corpul II de Armată, 
în apropierea oraşului Lucavitza, unde s'a instalat un spi- tal de holeriei. i Să 

In ziua de 14, holera a izbucnit la Corpul IV de Arma-- tă, în Osicovitza. îi 
Constat că boala a apărut aproape în acelaşi timp la. 

cele trei Corpuri de Armată, ceeace ne confirma convinge- 
rea, că focarele ei fusese sămănate de armaţa bulgară pe tot . - 
teritoriul ocupat de armata noastră. Deci boala nu se putea. . 
nici evita, nici circumserie. Trebuia însă luptat pentru a-i 
reduce efectele şi a o jugula. Lupta cu ea a început prin 
măsuri de izolare şi de profilaxie pentru a împedica întin- 
derea epidemiei, Aceste măsuri au fost prescrise, după în- 
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sărcinarea dată de Minister, de d-nii profesori Cantacuzi- 

no şi Babeş în unire cu Inspectorul Serviciului Sanitar 

Militar şi urmate întocmai de Marele Cartier al Armatei. 
Intâia măsură a fost vaccinarea corpurilor infectate 

„de holeră; apoi instalarea laboratoarelor - bacteriologice, 
pentru diagnosticarea boalei, în centrele 'de izolare şi de 
vaceinare. In acelaşi timp s'au luat măsuri ca Laboratoriul 

„de Medicină Experimentală şi Institutul bacteriologic să 
furnizeze cantităţi mari de vacein anti-holeric, 

S'au luat, încă, dispoziţiuni: de a izola chiar în focarele 

de infecţiune trupele suspecte sau atinse, de cele rămase 
îndemne; de a se supune controlului bacteriologic toate 
cazurile suspecte, mai cu samă cele cari sar ivi la o trupă 
rămasă până atunci indemnă; de a se considera drept ca- 
zuri de.holeră toate cazurile cliniceşte suspecte; de a se 
izola. trupele indemne de cele atinse şi de populaţiunea in- 
digenă; de a nu da trupelor de beut decât apă foarte a- 
_romatizată cu ceaiu. Cât pentru căruţaşi, barcagii şi orice 
conductori 'de trăsuri, substraşi regulamentelor militare, şi 
cari constituesc o adevărată primejdie pentru introducerea 
holerei în țară, măsurile de profilaxie trebuiau să priveas- 

că pe Serviciul Sanitar civil. 
Acestea au fost măsurile edictate de specialiştii noştri 

însărcinaţi cu lupta în contra holerei. Executarea lor a fost 
lăsată în supravegherea d-lui profesor dr. Cantacuzino şi 
Inspectorului Serviciului Sanitar al Armatei. Cum s'a e- 
xecutat ? - 

Toate laboratoarele bacteriologice ale Armatei au fost 
trămise în Bulgaria şi la zona de Etape, unde au început 
imediat să funcţioneze. Vaccinul anti-holerie a început să 
se trămită de. Direcţiunea Sanitară a Ministerului de Răs- 
boiu în ziua de 10 Iuliu, adică în ziua câna sa semnalat 
primul caz de holeră; şi, de atunci, sa continuat regulat  



  

trămiterea cantităților cerute de Marele Cartier General 
pentru fiecare Corp de Armată. — i 7 

Şi fiindcă operaţiunile militare pe teatrul de operaţiuni 
erau suspendate, s'au dat trupelor mijloace ca să-şi fearbă - 

apa şi s'au autorizat corpurile ca să distribue de trei ori pe 

zi ceaiu în loc de apă aromatizată cu ceaiu. Sa trămis ar- 

matei zahăr în cantităţi mari pentru a se distribui zilnice 

oamenilor, pe lângă zahărul de ceaiu, încă şase bucăţi, a- . 
ceasta în urnia, unei noui consfătuiri la Plevna. între mi- 

nistrul de Răsboiu şi profesorul dr. Cantacuzino. În fine. .- 

sa ordonat corpurilor ca să sporească raţiunea zilnică de | 

hrană şi să imbunătăţească prin toate mijloacele traiul sol- 

datului.. 

Aceste dispoziţiuni au fost controlate de Ministru la 
trupele contaminate din Balcani şi s'au găsit aplicate în- 
toemai. De alt fel, nici o pedică nu se putea opune îmbună- - 
tăţirei traiului soldatului, deoarece chiâr în ziua de 12 Iu- 
liu, Ministerul a trebuit, în urma, cererei venită dela Ar-. 
mată, să dee următorul ordin Intendenţei din zona Inte-, E 

” rioară : 
„Armata de operațiuni fiind asigurată cu tot ce-i tre- 

bue încă pentru 10 zile, nu i se va mai trămite nimic până 
nu va cere Intendența dela Armată. Această dispoziţiune 
o iau pentru a înlătura aglomerarea şi deteriorarea subais-: 
tențelor. Armata. găseste, de altfel, bune mijloace de traiu 
în Bulgaria, unde face rechiziţiuni cu plată“. - 

Pentru intrarea trupelor în ţară, “au luat măsurile cela . 

mai chibzuite ca să se împedice conaminarea populațiunii 

civile. Ele sau întors prin trei puncte: Rahova—Bechet, 
Nicopole—Turnu-Măgurele şi Siştow-Zimnicia. In a 

ceste puncte au fost instalate spitale de holerici, staţiuni de 

examinare. şi de control bacteriologic, şi spitale de izolare. 
Aproape toate transporturile trupelor s'au făcut dela Du: 

a
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năre în țară cu calea-ferată, sau pe Danăre, pentru a nu 
contamina localităţile pe unde ar fi trecut dacă s'ar fi în- 
tors pe jos în garnizoanele lor. Trupele îndemne, sau deve- 

nite indemne, după ajungerea în apropierea garnizoanelor 
lor, au. fost ţinute 5 zile în supraveghiere sanitară înainte 

„de a intra în orăşul şi cazarmele lor. Trupele contaminate 
au fost ţiute în împrejurimile Zimniciei şi Olteniţei în su- 
praveghiere medicală, până ce au fost declarate indemne 
de Serviciul Sanitar civil în unire cu cel militar. 

„In genere, şi zicând aceasta, admit exeepţiunile, toate 
măsurile luate au fost cu stăruinţă. şi stricteţă aplicate. 
Personalul sanitar al Corpurilor de Trupă, âjutat de ofi- 
teri şi de gradele inferioare, şi-a făcut datoria, La început 
isbuenirea boalei în mai multe punete deodată a produs o 
confuziune în luarea, strângerea şi coordonarea mijloase- 
lor de luptă. Când însă toţi şi-au dat sama de natura şi de 
gravitatea, pericolului, când toţi au ştiut ce să ceară şi unde 

„să ceară mijloacele de luptă în contra holerei, răul a fost 
răpede oprit în loc şi învins, 

In zilele de 17 şi 18 Iuliu, Ministrul a. vizitat trupele 
Corpului 1 de Armată, întâiul atins şi cel mai bântuit de 
boală, şi a văzut, între altele, regimentele de Infanterie 
Gorj şi Calafat cari sufereau mai mult. In acest Corp de 
Armată boala nu se ivise decât de cinci zile.cu o furie 
toarte mare, şi totuşi măsurile luate, deşi cu mijloace încă 
zestrânse, erau atât de bine chibzuite şi aplicate în cât pe- 
vicolul flagelului era încunjurat şi boala aproape jugulată. 
A văzut apoi trupele Corpului II-a de Armaţă şi aceeaş: 
„bună constatare a avut de făcut: îngrijirea holericilor în 
spitalele de izolare bine organizate; măsurele de izolare a 
corpurilor de trupă complect luate şi conştiincios execu- 
tate; pază corpurilor indemne asigurată; hrănirea trupelor 
mMulţumitoare— pânea bine fabricată, de bună calitate şi 
îndestulă. 

4



    

Singurul care da de îngrijit atunci era Corpul IV” de 
Armată, din cauza împrăştierei enorm de mare a trupelor 
“sale într'o regiune muntoasă. lipsită de drumuri şi de mij- 
loace de traiu, şi din cauza depărtării prea mare a canto- 
mamentelor sale de linia ferată Samovitz — Mezăra. Din - 
această cauză alimentarea trupelo» şi mijloacele de îngri- 
jire erau pe alocurea în suferinţă. Măsurile ce s'au luai în 
“urmă au adus şi aci îndreptare, RE p | 

Desigur că nu a fost lesne de luptat cu această gro- 
„"zavă boală în condiţiunile în cari se găsa armata noastră 
-abia la începutul operaţiunilor, înainte de a se fi coordonat 
“toate mijloacele ei de traiu şi de îngrijire sanitară, 

Lupta cu adversarul e mult mai uşor de dus de. cât cu 
“0 epidemie, care izbueneşte deodată pe teatrul de opera- . tiuni. Oricare ar fi împrăștierea elementelor unei armate, de îndată ce adversarul 6 descoperit, toate (cele chiamate) -6e îndreptează spre locul unde s'a semnalat; şi toate mij- loacele şi puterile de luptă de cari dispune comandanienţul . “sunt concentrate pe acelaş câmp tactice. Când însă o avma- tă e deodată atacată din toate părţile de o epidemie, lupta - | fe e mult mai grea, căci mijloacele de cari dispune armata, “trebuese împărţite în atâtea fracțiuni câte centre de in-. fecțiune sunt. Armata noastră a fost deodată atacată în a: tâtea puncte. Oricât de pregătită 
loacelor de luptă i-a Slăbit puter 

„Dar puţin a trecut şi Ştiinţa, combinată cu conştiinţa dato: Tiei şi cu iubirea de soldat, de cari au dat dovezi netăgă: sluite medicii şi ofiţerii, au învins boala şi au readus sănă-., tatea în corpurile aţinse de flagel. 
_ “In spitalele de holerici, de evacuaze ŞI de izolare, ace- 

44. 

ar fi fost, împărţirea mij-, 
ea de acţiune și a făcut-o: la început să fie mai prejos decâţ virulenţa boalei, care a avut acelaşi caracter Yiolent ca în armata bulgară în iarna. “anului 1913, şi în armata grecească în vara aceluiaşi an. . 
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eași îngrijire, acelaşi devotament, aceeaşi” uitare de. sin, 
am constatat la, cei chiamaţi, sau veniţi. nechiamaţi, ca 6ă 

îngrijască bolnavii, Mulţămită lor, procentul mortalităţii. 

a fost atât de mie, — 

„N 

î.
- 

S'a mai imputat acestui serviciu, pe lângă lipsa celor 

trebuincioase, şi neorânduială în funeţionare. A fost la în-- 
ceput, e adevărat, o lipsă de legătură între diferitele or- . 

-- gane ale. Serviciului Sanitar al Armatei, datorită repezi-- 
ciunii cu care s'a făcut desfăşurarea şi marşurile strâtepice: 

în Bulgaria. Dar, legătura nu a întârziat de a se strânge, și 
atunci conducerea serviciului s'a făcut în condiţiunile nor- 

male, îngăduite de răsboiu.: Ă 
Holera a apărut la armată în ziua de 10 Iuliu, adică în 

a 14-a zi de mobilizare, atunci când unele organe ale Ser- 

viciului Sanitar erau încă pe drum, iar altele nu trecuse 

încă pe malul drept al Dunării. Pe măsură ce sosau, ele“ 

erau indreptate spre locurile lor în spatele armatei şi 

şi-au atins complecta dezvoltare la începutul jumătăţii a 

doa a lui Iuliu. Dela această dată toate lipsele de medica- 
mente şi de material sanitar consumabil dela, formațiunile” 

înaintate puteau fi complectate de depozitele din urmă, că-- 
tre cari afluiau din belşug atât medicamente cât şi mate-: 

ia] spitalicesc trămise din Interior. 

Şi aşa a fost. Mijloacele de luptă cu epidemia au fost: 

atât de eficace, în cât aceasta, care a apărut la 10 Iuliu şi 

s'a răspândit peste tot cu atâta furie în patru zile, a fost 

aproape stânsă până la sfârşitul lunei în Corpurile 1 şi 2: 
şi în primele zile ale lui August în Corpul 4 de Ammnată. 

Din ziua când a izbucnit boala, 10 Iuliu, până la 15: 
August când ultimele trupe s'au întors în ţară, armata:



    

  

noastră a avut în Bulgaria 9052 bolnavi, din cari au murit 
1494, ceea ce dă o mortalitate de 16.5 la sută. : 

In lazaretele instalate la Nicopole, Sistow, Bechet, T.- 
Măgurele şi Zimnicia, cari au funcţionat în timpul înapo- -- 
ierei armatei din Bulgaria, s'au îngrijit 1900 hoelrici, din 
cari au murit 117, ceea ce dă o mortalitate de 6.15 la sută, 

In total, armata de operaţiuni de Vest a avut 10952 bol- 
navi în Bulgaria şi în lazaretele de etape, din cari au mu- 
rit 1611. - 

Dacă se compară numărul holericilor şi morţilor din 
Bulgaria cu cel din lazaretele de pe malurile Dunării, se 
vede lesne că boala era aproape stânsă în timpul intrărei - 
armatei în țară. Din această constatare se poate deduce un 
mare adevăr: armata a avut mijloce suficiente ca să lupte 
«ca epidemia şi s*o juguleze în mai puțin de o lună, m 

Comparând mortalitatea din armata noastră cu aceea | 
a arniatei greacă şi raportându-le la efective, constatăm că, 
dacă armata greacă cu un efectiv de 100.000 oameni â per- 
-dut 1500, armata principală română ar îi trebuit să pear- 
dă cel puţin 4500 oameni, în loe de 1611. Dacă nu am perdut 
decât atâţi, căror împrejurări se poate datori această mică 
mortalitate? 

Se datoreşte de sigur, mai întâi, organizării Serviciu- 
lui nostru sanitar, şi mijloacelor materiale de cari arma- 
ta a dispus; apoi capacităţii distinşilor specialişti cari 
fac onoare ştiinţei şi ţării lor; capacităţii, devotafnentului 

“5i uitării de sine a corpului sanitar activ şi de rezervă; me- . : 
-dicilor civili, cari ea nişte buni români şi-au oferit de bună : 

voie serviciele lor acolo unde pericolul era mai mare; in, 
fine societăţilor private, societăţilor Crucei Roşie şi doam- 
elor române în cap cu A. S. R. Prinţesa Moștenitoare, cari | 
-au păstrat neatinsă cea mai mare virtute strămoşască şi. - 

-crestinească: iubirea aproapelui său. 

i] 

 



  
    

“Teama noastră a fost ca nu cumva ambata să aducă 

îi agelul în ţară şi să-l samene pe tot cuprinsul: ei. Graţie: 

însă măsurelor luate de Ministerul de Războiu în unire» 

cu cel de Interne, ca trupele Corpului IV de Armată: 

şi o parte din al II-lea, să fie ţinute în supravegere sani-- 

- taxă aproape de Dunăre, după întoarcerea lor în ţară, a-- 

cest pericol s'a încunjurat, şi, în special, Moldova a fost. 

scăpată. Tot graţie măsurelor preventive ce sau ordonat: 

de Ministerul de Războiu în teritoriul anexat, flagelul n'a: 

putut să pătrundă nici în Dobrogia. 

Numai regiunea străbătută de drumurile mari dintre 

Jiu*şi Olt, şi localităţile din vecinătăţile drumului Zimni- 

cia—Alexandria—Bucureşti nu au putut fi ferite de ho- 
leră, și populaţiunea civilă a trebuit să-i plătească şi ea: 

un tribut. Armata s'a găsit datoare să pună la dispozi» 

iunea Serviciului Sanitar civil toate mijloacele de cart 

dispunea: depozitele de material sanitax dela 'Purnu-Măgu- 

rele şi Zimnicia, 7 laboratoare bacteriologice complecte, 32. 

corturi mari de ambulanţă, 16 corturi de operaţiuni, 162% 

corturi d ofiţeri, material de pansament, aparate de desin- 

îectare şi pentru serum astificial, 14 trăsuri de ambulanţă, 

ambulanţă automobilă şi 1000 tărgi Perey. Tot acest mate- 

" vial însoţit de 7 bacteriologi militari, 7 medici, 2 farmaciști, 

20 elevi ai Institutului medico-militax şi 700 sanitari bran- 

cardieri, a fost de cel mai mare folos pentru combaterea: 
holerei în centrele de înfecţiune ivite în ţară. Prin ajuto-: 

vul ee am dat, în împrejurări atât de grele, legătura dintre 

armată iş populaţiune s'a strâns şi mai tare, şi armata şi-a: 

plătit tributul de recunoştinţă către acei cari de bună voie 

i-au întins mâna ca s'o scape de primejdia prin care & 

trecut. 
* 

Poate că expunerea ce am făcut e cam lungă. Eu ana 

găsit-o necesară.
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Guvernul, din care am făcut parte, a fost acuzat de» 
politiciani — căci în polemica ziarelor de toate categoriile, 

eu nu văd decât mâna lor — că a dus armata la războiu in- 

suficient pregătită... Acum cred că am dovedit îndestul. 

că armata noastră a avut de toate şi că depozitele ei aveau: 

de unde să-i dee tot ce-i: lipsa î în zilele de mobilizare, sau: 

ce nu luase cu ea în zorul plecării, 

"A fost lungă pentru a dovedi detractorilor ei, pămâne: 

teni şi străini, că armata, noastră nu era scursă de puteri; 

după o lună de campanie, cum sa susţinut prin presa stră=- 

înă, ci avea mijloace ca să trăiască şi să ducă înainte răg-- 

boiul, chiar de ar fi mai ţinut un an. - 

A fost lungă pentru a arăta că România nu a intrat 

inconștientă în conflictul baleanie, ci cu conştiinţa intere-- 

"selor sale, a puterii sale mare şi a mijloacelor sale nesecate; 
„că Guvernul său a ştiut când şi cu ce mijloace trebue să in-- 

tre în acţiune; că Inaltul Comandament al Armatei a știut? 

să se folosească de puterea ce i s'a puș la dispoziţiune ca să. 

rezolvească — manu militari — criza baleanică, aşa cum 

interesele României şi politica înţăleaptă urmărită de gu-- 

vern cereau să facă; că Armata noastră așa cum a fost pre-- 

gătită şi condusă a scris poate cea mai luminoasă pagină 

în Istoria Ţării sale. 

Să dee Doninul ca şi în viitor “tot pagine. de: aceste: 

ea să scrie. 

XXII. — COMANDAMENTUL ARMATEI DE. 

” OPERAȚIUNI 

Fiinăcă am pranunţat cuvântul Comandament, mă voiu 

opri puţin ca să-i cercetez rostul. 

“Conducerea masselor se întemeează azi, în întregime, 

pe iniţiativa capilor de pe toată seara comandamentuluiz, 
2



      

pe neatârnarea de care ei trebue să se bucure în limitele 
determinate de doctrina militară, şi pe răspunderea lor 

care izvorăşte din chiar această neatârnare. | 
Acest principiu e atât de însemnat, în cât constitue, şi 

trebue să constitue, temelia educațiunii profesionale a ori- 
cărui ofiţer. Fără teamă de răspundere, fiecare tre- 

bue, în toate situaţiunile, chiar în cele mai critice, să-şi 

pună în joc întreaga sa prsonalitate. Şi, ca să ajungă la do- 

bândirea acestei educaţiuni, superiorii au datoria să pro- 

voace şi să ceară subordonaţilor lor acte de iniţiativă, cari 

să le angajeze răspunderea. 

Astfel se caută astăzi a se forma tinerii ofiţeri, din 
„eari mâine se vor alcătui înaltele comandamente ale Ar- 

matei, căci misiuenea unui comandant de masse omeneşti e 
«cea mai grea din câte se pot încredința puterii unui on. 

„. Comandantul unei armate are trebuinţă, înainte de 
“toate, de libertatea neîngrădită a voinţei sale în acţiunile 

sale, pentru ca prin ea să-şi poate destăşvura liber calită- 

țile cu cari e înzestrat şi să le rădice lă cel mai de sus grad. 
In conducerea unei armate pe teatrul de operaţiuni e 

de cea mai strictă necesitate ca generalul de căpetenie să 

aivă deplină răspundere şi pline puteri,-din punctul de ve- 

dere strategic, pentru a opera în timp şi în spaţiu, după 

propriul său arbitru, când şi unde va găsi nemerit, fără a 

„aştepta deslegarea din Interior, fără a cumpăni. criticele ce 

se vor aduce hotăririi ce va lua. - , 
Ceea ce scriu aci are o mare însemnătate, căci de a- 

-ceastă idee poate fi legată într'o zi soarta ţării. Şi eu, ca 

Şi camarazii mei, cari am îndrumat educaţiunea militară a 

tinerilor ofiţeri şi am luptat ca să o întemeem pe aceste 

principii, na mă pot opri de a-mi arăta îngrijirea când 

văd năzuinţa de a se aduce o atingere dreptului de iniţia-: 
tivă a Comandamentului în conducerea armatei pe teatrul
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„de operațiuni. Acest drept cere să fie respectat cu stricteţă, 

și judecarea actelor, cari izvorăsc din el, să fie lăsată în 
sarcina celor chiamaţi, iar nu deferită opiuniunii publice,. 

care fiind rău informată nu poate judeca decât greşit ac-- 

tele de comandamentt Din contra, Comandantul are tre- 

buinţă, pentru a-şi îndeplini cea mai grea sarcină, de con-- 

cursul și îngăduirea tutulor factorilor unei ţări. Linişte: 
desăvârşită afară, munca sârguitoare înlăuntru. 

Da. Pentru a asigura acţiunea Comandametului, totul: 
trebue să i să pună la îndemâna: tot concursul forţelor: 

materiale, intelectuale şi morale. La Marele Cartier al ar- 
matei germane, în răsboiul din 1870—71, găsim pe Regele 

Prasiei, pe ministrul de Războiu, pe ministrul Afacerilor 
Străine şi pe cancelarul federal. Aceasta însemnează Co-- 

mandamentul Națiunii mergând la războiu. Toată puterea. 

gevernamentală însoţeşte pe generalul de căpetenie pentru: 

a-i pune la dispoziţiune mijloacele diplomaţiei, finanţelor,. 

puterii ţării, pentru a face să isbutească astfel întreprin-- 

derea militară, căriia națiunea îi consacră toate activită-- 

țile sale şi înţălege să vadă consacrându-i-se toate preo-- 

eupările şi toate energiele guvernului Țării, 

Dar dreptul e tovarăș nedespărţit al datoriei, şi, cine: 

reclamă, asemenea drepturi neţărmurite, trebue să dee în: 

schimb asigurarea îndeplinirii întregii sale datorii. 

Inaltul Comandament al Armatei trebue deci ales prin-. . 
tre acei ofițeri, cu lungă experienţă şi cu un trecut chezeş,. 

cari au fost în stare să-și păstreze nervii bine cumpăniţi, 

să-şi întreţină neatinsă activitatea fizică şi să desfăşoare 

lără a se obosi sforţări fizice, intelectuale şi morale, lungi 

Și grele. - 

Comandantul de căpetenie al Armatei unei ţări are ire- 

buinţă de buni sfătuitori. El trebue să găsească împrejurul 
său un mie grup de ofițeri înzestrați cu dreaptă judecată.
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za chestiunilor militare; dar mai trebue ca în această reu- 

„mire “de sfătuitori o voce să se rădice de-asupra şi Să ima- 

pună ascultare tutror. Vocea care se rădica în sfatul anui 

“Mare Cartier de-asupra vocelor celorlalţi sfătuitori, gru- 

“pați în jurul Comandantului de căpstenie, este a Șefului de 

:Stat-Major. Această voce va călăuzi pa Comauiiant în 

'Vuarea hotăririlor, în asumarea răspunderii executării ho- 

“tărîrilor sale. Trebue însă să se ştie că dacă un Comandant 

„de căpetenie nu se poate priva de un Stat-Major instruit şi 

-destoinic, nici cel mai bun şef de Stat-Major nu-l poate 

„descărca de răspunderea actelor sale. 

Asociend cele doă noţiuni morale şi active: Comandan- 

“tul masselor de trupe şi şeful său de Stat-Major, în mintea 

„nea se concretizează doă fiinţe, de cari istoria năilitară va 

“pomeni în veci; Bliicher şi Gneisenau. Cel din urmă prin 
calităţile sale miilitare, prin puterea sa de muncă, prin ca- 

-xacterul său statornic şi cinstit, forma complementul nece- 

=sar celui dintâi, înzestrat cu dreaptă judecată, cu întrea- 

-ga autoritate şi cu voinţă de fer. | 
Scriinnd aceste din urmă rânduri, mă gândese la ţara 

sea, la armata română întrun viitor răsboiu. Me gândesc 

“ia cei cari vor purta răspunderea pregătirii Armatei pen- 

“tru răsboiu. București, 15 August 1914. 

Disciplina in Armata 

“XXIII. — ADMINISTRAREA JUSTIȚIEI MILITARE 
„„ARE DE SCOP PĂSTRAREA NEATINSĂ A DISCIPLI- 

„NEI IN ARMATA . 

Prin disciplină înţelegem observarea tutulor regulelor 

Și obligaţiunilor impuse unei asociaţiuni de oameni; şi, ori 

-care ar fi scopul urmărit de asociaţiune, rostul disciplinei 

reste mănţinerea ordinei, neapărat trebuincioasă pretutin: 

<leni unde trăesc şi muncesc la un loc mai mulţi indivizi. ;  
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Rostul disciplinei este acelaş în şcoală ca şi în atelier; 
într'o congregațiune religioasă ca şi în. armată, în familie= 
ca şi în societate; cu alte cuvinte ea e temelia vieţii publice 
și sociale, Dar, regulele cari o constituese nu sunt aceleaşi, . 
nici nu pot ave pretutindeni acelaşi caracter. Cu cât scopul: 
urmărit de o colectivitate este mai înalt şi mai greu de în--- 
deplinit, cu atât regulele disciplinei sunt mai severe şi tre-- 
buese mai riguros păzite. Aşa, regulele disciplinei impusă. 
membrilor unei instituţiuni culturale sunt mult mai dulei.: 
şi mai ușor de păzit decât vegulele disciplinei unei insti-.- 
tuţiuni militare, Apoi, paza regulelor impuse aceleiaşi in--: 
stituțiuni atârnă de situaţiunea în care se găseşte vremel-- ” 
nic: paza lor. trebue să fie mai riguros făcută de o trupă în: - 
răsboiu, decât de o trupă în garnizoana sa, de echipagiul: 
unui vas în largul mării decât de marinarii debareaţi în- 
trun port. Insfârşit, rigoarea pazei disciplinei trebue să. 
crească măsurat cu numărul indiviz 
lectivitatea, 

lor, 

ilor ari constituese co-- 
căci şi efectele indisciplinei crese cu numărul: 

Acesta e rostul disciplinei, şi astfel trebue el cercetaț.:- 
când disciplina se aplică unei colectivităţi, care se chiamă... armata ţării, Ă 

o Disciplina în armată trebue păzită cu mai multă: Tigoare şi stăruinţă decât în oricare altă colectivitate ome-.- nească, şi paza ei trebue să găsască sancţiune în legi spe-.- ciale, cari nu pot fi aplicate altor instituţiuni din stat, Pentru ca urmările abaterii dela disciplina militară sunt... -- mult mai primejdioase pentru ordinea publică şi siguranţa ..- statului decât acele ale unei abateri dela disciplina oricării . alte colectivităţi, Așa, de pilda, dacă refuzul de a eşi la lu- ru întrun atelier, sau cantier pub lie, poate aduce perderii. Materiale, nesupunerea unei trupe de a executa un servi- clu comandat poate ave urmări în stare de a sdruneina;. r temelia statului, 
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Legile, cari sunt chiamate ca să aşeze disciplina il 
e “ară şi să i asigure neatingerea, trebue să aivă, un carat: 
"er special şi sancţiunea lor trebue întemeiată pe cea mai 

“ cabsolută severitate. Acesta e earacterul legilor şi „vegula- 

- mentelor militare chiamate să garanteze mănţinerea dis 
- sciplinei in armată. Nici un locuitor al ţării nu poate fi a- 

--xestat sau pedepsit măcar cu o zi de închisoare fără un 

“mandat judecătoresc, sau fără o sentinţă judecătorească 

“(art. 13 din Constituţiune). Numai militarul — dela soldat 
până la general — .poate fi pedepsit cu până la 60 zile în- 
chisoare printr'un simplu ordin sempat de capul său ierar- 

“hie; şi exectitarea pedepsei trebue să înceapă imediat, 
chiar dacă cel care o primeşte ar fi convins că i s'a ordo- 
“nat din eroare şi că trebue să i să rădice neapărat. | 

„Mai mult decât atâta. Dacă organizatorii armatelor au 
"găsit cu cale că e în interesul disciplinei de a se pune la 

-dispoziţiunea, autorităţilor militare mijloace pentru a în- 
„ “trâna de îndată orice greşală care ar atinge-o, acordând 

dreptul de a pedepsi în puterea unui simplu regulament de 
“Serviciu Interior, toţ ei au mai găsit ca pedepsele în timp 
de răsboin trebuese să fie mult mai aspre decât în timp de 
pace, pentru că în răsboiu disciplina se mănţine mult mai 
“greu şi actele de indisciplină au urmări mult mai dăună- 
toare ca în timp de pace. Astfel, călearea unui consemn, 
care în timp de pace se pedepseşte cu închisoare dela 2 luni 
"până la 2 ani, se pedepseşte cu detenţiune dacă faptul s'a 

: consumat în prezenţa inimicului sau a rebelilor armaţi 
“(art. 212, C. JI. M.). 

Mai mult incă, deşi în timp de pace regulamentele şi 
legile militare oprese cu desăvârşire lovirea inferiorului 

“Şi pedepsese cu 2 luni până la 2 ani pe militari cari se fac 
vinovaţi de un asemene abuz de autoritate (art. 222, C. d. 

.M.), totuşi, lovirea inferiorului nu e pedepsită în cazurile   
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de legitimă apărare, în caz de raliare a fugarilor, sau de 
trebuinţă de a opri jafurile şi devastările. Deci Codul de 

Justiţie Militară admite lovirea inferiorului în anumite 
împrejurări în timp de pace, şi mai cu samă în timp de 

răsboiu, ca o necesitate majoră a disciplinei militare şi a 
ocrotirii averii altuia. Când însă sunt în joc nteresele su- 

-preme ale Armatei, legea aplică chiar pedeapsa cu moar- 
te în timp de răsboiu, deşi această pedeapsă a fost supri- 

mată de Constituţiunea noastră. Astfel: de şi inferiorul 

care loveşte -pe superiorul său se poate pedepsi numai cu 
un an de închisoare în timp de pace (art. 216 din C. J. M.), 

această pedeapsă se urcă până la cea cu moartea în timp 
de răsboiu (art. 215 C. J. M.). | 

In rezumat, vedem că legea, după care se administrea- 

ză pedepsele în armată, îngădue unele delicte, ea abuzul de 

putere î în aplicarea pedepselor corporale, în anumite îm- 

prejurări,— de şi, în principiu, aceste sunt oprite şi pedep-. 

site penal — şi admite chiar pedeapsa cu moarte. , 

Codul de justiţie militară e o lege absolut excepţio- 

nală, pe care legiuitorul a făcut-o cu îngăduirea Consti- 

tuţiunii ţării, eare prin art. 131 hotărăşte că armata trebue: 

să aivă legea ei specială asupra Justiţiei Militare. Această. 

înţeleaptă dispoziţiune a fost luată nu de bunul plac al ce- 

lor cari ne-au dat Constituţiunea, ci pentru a garanta, prin. 

ea interesele superioare ale ţării în faţa cărora orice alt 

interes trebue să se închine. 

“Scopul ce am urmărit prin amintirea principielor de 

drept şi preseripţiunilor Codului de Justiţie Militară refe- 

titoare la anumite delicte şi crime comise de militari, a 

fost ca să fac a se înţălege mai lesne textul art. 217, combi-- 

nat cu art, 53 din C. J. M,, care a făcut obiectul unei dis- 

cuţii furtunoase în presa noastră şi în Parlamentul Țării. 
Si pe care unii îl interpretează greşit, iar alţii îl consideră. - 

ca anticonstituţional. 
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In statul român militarii sunt supuşi chiar în timp de 
emace, unui regim de restricţiuni, prin legile generale ale 

„“tării, sau prin legile speciale ale Armatei, cari-l privează 

«de unele drepturi acordate tutulor cetăţenilor. Legea că- 

” sătoriei. militarilor îi împedecă de a se folosi de dreptul ce 

„are fiecare locuitor al ţării de a se căsători când voeşte şi 

“cu cine voeşte; codul de justiţie militară le dă anumiţi Ju- 
“decători, dela eari nici un militar nu poate fi sustras, pen: 
“tru toate crimele şi delictele, indiferent dacă ele privesc, 

sau nu, disciplina şi rânduiala militară; legile şi regula- 

“ mentele militare oprese pe miltari, de orice grad din ca- 

«rul activ, de a lua parte la întrunirile publice şi de a în- 

“reţine diseuţiuni politice prin presă, şi totuşi Constituţiu- 
nea a înscris în textul ei.că „Românii se bucură de liber- 

“tatea, presei şi de libertatea întrunirilor“ (art. 5); și altele 

“-Şi“altele, - 

Cum se vede, sunt o mulţime de incompatibilităţi «Je- 

: gale create membrilor Armatei, cari nesocotese drepturile 

lor cetăţeneşti înscrise în Constituţiune, dar pe. cari însăşi 

*Constituţiunea le-a provocat când a recunoscut că armata 

-.are nevoie de legi speciale, care să-i 'reguleze traiul şi ros- 

“tul. Mai sunt ele necesare astăzi, cu alte cuvinte interesele 
:.armatei mai cer conservarea legilor speciale, ori a venit 
- vremea. ca să le suprimăm şi.să aplicăm armatei regi-" 
«mul legilor ordinare? 

Pentru a răspunde la această întrebare voiu reaminti 
“nai întâiu caracterul organizării armatei noastre. 

Armata română e o armată de cadre. In timp de pace 
„ea are un cadru permanent de ofiţeri şi de grade inferioa: 
“re, menit, întâi, să instruiască contingentele anuale de ti- 

"meri chiamaţi subt drapel, şi apoi să întreţină instrueţiu- 
nea militară 'în rândurile contingentelor cari şi-au făcut 

„serviciul activ. Cu alte cuvinte acest cadru permanent
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poate fi privit câ un cadru de instructorii militari, iar con- 
“ingentele anuale ca elevii lor; şi, prin elevi înțălegem: sol- . 
daţii şi gradele inferioare din cele 24 de eontingente înscri- 

se în controalele armatei, precum şi. ofiţerii de rezervă. 

Vedem- dar că caracterul armatei noastre este: acela. al na-. 

tiunii armate, în care cadrul permanent se perde în mul 

imea rezervei, care-i dă numărul şi puterea. 

In timp de pace am avut o armată de 109.000 oameni, 

pentru văsboiu am mobilizat 460.009; în timp de pace am.- 

:avut 4.500 ofiţeri, pentru răsboiu am mobilizat 8.500; în 

timp de pace am avut 10.000 .subofiţeri, pentru răsboiu 

am mobilizat 33.000. Si, pe când efectivul cadrului activ nu 

se poate spari decât în limite foarte strânse, impuse de sa- 

tisfacerea tutulor nevoilor ţării, efectivul rezervelor arma- 

tei se sporesc în fiecare an proporţional cu sporul popula- 

țiunii şi cu creşterea contingentelor instruite. Dacă ieri am 

'putut rădica o armată de 460.000 oameni, mâni vom rădica, 

una de 600 sau 700 mii; dacă ieri am putut mobiliza 

4000 ofiţeri de rezervă, mâni vom mobiliza 7 sau 8000.- 

Din ce în ce massa rezervelor tinde să copleşască cadrul de 
"pace, şi calitatea armatei va fi daţă de calitatea rezervelor 

sale. Aci stă puterea armtelor de astăzi, dar tot aci stă și 

'Slăbiciunea lor, căci dacă numărul rezervelor măreşte pu- 

terea numerică a unei armate, tot numărul lor tinde să-i 
micșureze puterea calitativă. Răsboiui din Mandciuria şi răs 
voiul Balcanic au demonstrat îndeajuns superioritatea for- 

mMaţiunilor active asupra celor de rezervă, a soldatului ac- 
tiv asupra celui de rezervă. Japonezii, la începutul răs- 

oiului cu Ruşii, se ) fereau pe cât puteau de a pune în în- 
tâia linie brigadele lor de Kobi; Ruşii, dimpotrivă, au a- 
buzat de diviziunile lor de rezervă şi au inundat cu rezer- 

vişti puținele corpuri de armată active: aceasta a fost una să 
in cauzele lor de inferioritate. Ca Ruşii au făcut şi 'Tureii 

în răsboiul balcanic. Cunoaştem rezultatele.



    

„Aceasta e partea slabă a organizării ariatelor de as- 
| tăzi. "OD vedem cu toţii. Dar ea îşi are corectivul, şi noi 
căutăm să i-l dăm: întâi prin încadrarea massei rezervei 

întrun cadru solid de ofiţeri şi de sub-ofiţeri activi şi de 

-rezerva bine instruiți şi desăvârşit disciplinaţi; şi, apbi, 
prin întreţinerea instrucţiunii militare şi - vigoarei fizice 

în massa rezervei armatei. 
Instrucţiunea armatei se dă prin mijloacele ce-i pune 

țara la dispoziţiune. Disciplina i se dă printr'o temeinică 
educaţiune civică şi militară. Numai prin instrucţiune şi 
disciplină putem ajunge să avem o bună armată, ai cării 

- membri să cunoască rostul meseriei ostăşeşti, să ştie să 
practice toate cele privitoare la această meserie şi să aivă 
desvoltat în ei simţul datoriei, pe care să-l întrebuinţeze: 
oricând li se va cere să-şi facă dâtoria. 

Disciplina fără respectul legilor şi a tutulor îndatori- 
rilor ostăşeşti nu poate exista astăzi când, mai mult ca în 
trecut, scopul ei nu e numai să deprindă pe militar a se lă- 
sa să îie condus ci, mai cu samă, să-l deprindă a se conduce 
singur pe câmpul de luptă. - 

Când vorbim de dișeiplină, noţiunea respectului legi- 
lor şi a sentimentului de datorie se desprinde din comple- 
xul ideelor imprimate în creerul nostru Şi ni se impiire ca 
o îndatorire firească şi nediscutată. Pe acest proces psihice 
se întmeează puterea morală a soldatului. Isbândele arma- 
tei japoneze în ultimul răsboiu i se datoresc. Proba a fost 
făcută de atâtea ori în cursul operaţiunilor prin spiritul de 
ofensivă al capilor şi al trupei, şi prin tăria cu care aceas- 
ta a îndurat perderi adesea foarte mari şi suferințe îngro- 
zitoare. Puterea morală a soldatului japonez e altoită pe: 
puterea morală a cetăţenilor, cultivată în şcoală, desvolta- 
tă în armată şi întreţinută ca focul sacru în toată vieaţa 
sa cetățenească şi militară. Acestei puteri « a dâtorit armata.



    

japoneză, isbândele sale, iar Japonia situaţiunea ce şi-a 
creat în Sfatul Marilor Puteri mondiale. Toată educaţie 
soldatului j Japonez constă în a-l face să-şi iubească corpul 
în care serveşte cum îşi iubeşte satul în care s'a născut şi 
a crescut, să privească pe ofiţerul său ca pe un părinte, 
iar-pe sub-ofiţerul, care i-a dat primele noţiuni ale mese- 
riei militare, ca pe o bună mamă; Si, scopul acestei educa- 
“ţiuni este ca ea să străbată zidurile cazărmei şi să facă ca 
soldatul liberaţ din serviciul militar să practice în viaţa ă 
lui civilă învăţămintele din cazarmă, să le răspândească 
în naţiune şi să transforme disciplina militară în disciplină 
naţională; capabilă de a ține pept tendinţelor dizolvante: 

politce, sau. sociale, = 
Că aceasta este adevărata educaţiune ce trebue dată 

unui popor tânăr şi mie la număr, dar cu nădejdea nestră- 
mutată întrun mare viitor, istoria popoarelor a dovedit-o. 

Aşa aşi voi să văd că se. îndrumează educaţiunea popo- 
„rului nostru pentru binele şi fericirea, acestei ţări, şi aşi 
voi ca alături de mine să se găsască massa, cea mare a bu- 

„nilor români; şi de aceea, când am văzut că o parte a pre- | 
sei noastre — indiferent dacă era mare sau mică — care e 
„Chiamată să îndrumsze opiniunea publică pe drumul ade- 
vărului şi a] dreptăţei, în loc să judece pe cei căzuţi în- 

greşala după faptele lor, a căutat să-i substragă dela ju- 
decatorii lor fireşti subt motivul imviolabilităţii Constitu- . 

țiunii, am zis: şi eu ţin la libertatea presei şi eu ţin la ne- 

_ Atingerea Constituţiunii, ba încă sunt şi chiamat să o apăr, 

dar mai presus de toate ţin la 'Țara mea liberă, căci la ee 

vor servi şi libertatea presei şi Constituţiunea neatinsă 

| când ţara 'şi va perde neatârnarea? 

 



  

XXIV. -- JUDECAREA "DELICTELOR DE PRESA, . 

COMISE DE MILITARI, DE CATRE "TRIBUNALELE? 

| MILITARE 

  

| Toţi ne amistim de furioasa campanie în contra ofițe- 

xilor de toate gradele şi categoriele, care a început pe la: 

sfârşitul lai Iuiliu şi s'a continuat până în Septembre 1913.. 

S'a căutat să "i se afle cauza, sau să se descopere scopul ur-- 

mărit de autorii ei: nimene nu a isbutit. Bănneli au fost,. 

i probele au lipsit. 5 i 
“Armata noastră nu sufezise nici. o înfrângere. Cu un: 

- avânt demn de vremile eroice regimentelor noastre sburase- 

peste Balcani ca să-şi înplânte steagurile în. câmpia Sofiei. 

şi să zică popoarelor: pax vobis, Ce Ii s'a spus să facă au ţă- 

a out, fără să se plângă nici de lipsă,nici de osteneală, nici de 

suferinţă, fiecare ştiind că lucrurile mari se dobândesc cu 

sacrificii mari. Prietenii, ca şi neprietenii, cari ne aştepta 

de mult la treabă, sau minunat de disciplina şi de stator- 

nicia soldatului român, s'au uimit de puterea armatei n0â- 

stre, pe care nu ştiuse să o cumpănească în deajuns, şi at 

adus laude iscusinţei şi înţelepeiunei Suveranului şi Gu- 

vernului Țării; şi unul din cei mai mari oameni de stat 

ai Franţei, d. Georges Clâmenceau, a putut zice că: din a 

cest moment România se impune Europei ca o putere n00- 

rală tot aşa cum se impune ca putere armată. 

Da, dar pe când acţiunea armatei noastre impunea- 

străinilor o asemene mărturisire, furtuna se rădica în țara 

noastră și cele mai grele acuzări să aduceau conducători-- 

lor şi întregului cadru al Armatei, și, subt motivul ocrotirii. 

soldatului, nu se cruța nici un mijloc ca să se vîre vrajbă: 
între soldat şi gradat şi să se împingă armata la anarhie. 

Pare foarte curios acest fenomen celor cari caută în is- 
torie tălmăcirea lucrurilor. Eu am pus faţă'n faţă ceeace 

se petrecea la noi şi ceeace se petrecuse în Anglia în tim  



    

pul războiului anglo-bur. Ia prima parte a răsboiului ope- 
rațiunile armatei engleze au trecut prin grele încercări: 
Armata, de operaţiuni a perdut multe bătălii şi a trebuit ca 
Gavernul să o sporească până la 200 mii oameni pentru ca 
să poată impune pace celor doă mici state — Transwalul şi 
Oraniul — a căror populaţiune luată la un lec nu trecea de 
400 mii de suflete, Totuşi, cu toată insuficiența comandamen- 
talui, cu toate înfrângerile suferite de armată, presa şi po- 
porul englez s'au arătat nemişcaţi; în faţa adversităţii, care 
se năpustise asupra armatei, ei au opus cea mai desăvâr- 

"sită resemnare. Nici un murmur, nici o plângere, nici o în- 
criminare nu urma înfrângerilor cari se suceedau, perderi- 
lor numeroase pe cari le suferea armata. Acesta ege ade- 
văratul patriotism, isvorît dintr'o adevărată edueaţiune 
civică a unui popor conştient de puterea şi de virtuțile sale. 

Dacă acesta este adevăratul patriotism, noi nu putem 
numi act patriotic ştirea comunicată din ţara unei agenţii 

străine, şi apoi reprodusă de unele gazete române, prin ca- 

Te se spunea; „că armata română a fost istovită înainte de 
vreme, şi că, după zece luni de luptă, oştirea bulgară era 

maj puţin pregătită decât a noastră, care, fără să fi 
luptat, a suferit din cauza foamei și holerii mai multe per- 
deri decât oştirea sârbească şi bulgară“ (1). Nu putem 
numi act patriotice denunţul ce se făcea presei vieneze de: 
„Suferințele ne: mai pomenite ale soldatului român din 
cauza holerei, intendenţei păcătoase şi bătăilor, cele trei | 
plage ce se abătuse asupra armatei noastre şi cari săpau 
adâne prăpastia dintre oligarhia domnitoare şi massele - 

largi populare“. Nu putem numi act patriotic, actul celor | 
„cari denunţau pe medicii militari ca pe cei mai criminali 

bandiți, cari, în loc să le dee ajutor, puneau pe sanitari să 
tărască cu căngiele şi cu cârligele în groapă pe holericii 
încă vii, să toarne gaz peste ei şi apoi să le dee foc (ho-. 
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N 
-- resto: ji veterenst). “Nu puteru. numi “ac 

“că ostaşii erau furaţi ca în codru. mară. - 

dentilor dela “Ministerul de Răsboiu“, . .: 

tei: şi țării nu puteau fi lăsate nerădieate, şi Justitia Mili- - 

“tară a trebuit să-şi facă datoria, urmărind pe. militarii 

sari: se făcuse vinovaţi de insulte! aduse superiorilor lor 

prin presă. Uwmărirea 'şi judecarea acestor vinovăţi, toţi 

  

   
   

   -. Neapărat. că asemeni calomnii şi insulte adus 

  

din cadrul rezervei, au determinat o-rouă campanie a :pre- 

sei în contra autorităţii militare. E gi 

  

. XXV. —  JURISPRUDENȚA. CURȚEI DE CASAȚIE 0- 

_CROTESTE INTERESELE ARMATEI. CODUL DE JUS- 

TIRIE MILITARA E o LEGE CONSTITUȚIONALA 

- Credinţa mea e că, dacă. ar fi lipsit din art, 53 alinea- 

tul, care face pasibili de aplicarea art, 217 pe ofiţerii de 

„ vezervă şi pe gradele inferioare din” congediu. şi. rezervă 

- pentru delicte de presă, nimene nu sar fi pădicat în con- 

i tra acestor articole şi nu le-ar fi cerut excomunicarea pen- 

ru erezie. constituţională. Si. eacă pentru: ce: - Ă 

Să presupunem că un militar din cadrul activ ar fi 

"trămis ziarului X scrisoarea” prin: care se acuza doetorul 

militar N. de acte barbare săvârşite asupa holericilor (ei- 

tate mai sus), şi că cercetările parchetului : militar ar. fi 

- descoperit. pe făptaş. Mă întreb: sar fi găsit cineva În re- 

gâtul românesc care să se revolte; fiindeă acest mare, 

- wimovat a fost deferit judecății tribunalelor militare? 
__. Credinţa mea este că prin inintea nimănui nu a tre- 

cut până astăzi ideea că un militar din cadru activ al Ar- 
matei poate fi trămis în judecata Curţii cu Juraţi, când & 

; imsultat, sau ofensat, pe un superior prin orice fel. de 
scrieri. Ştiu că înaintea Inaltei Curți de Casaţiuna va sus- 

   



   
  

tinut că,: pentru delicte: « Dresă, chiar militarul din ser: 
viciul activ, care-și. insultă superiorul, trebue trămis în ju- 
decata Curţii cu: Juraţi.. Imi place. însă să ered că părerâa 
aceasta, manifestată cu prilejul apărării unui delicvent - 
rezervist, a fost mai mult un inijloe de apărare „în extre= 
mis“; şi că nu poate fi îrnpărtăşită de nimene. din « cei cari 
cunosc rostul armatei. Cât pentru mne, declar că aşi pre- 
fera să se desființeze tribunalele militare: Şi să nu mai e- 
xiste nici cod de justiţie militară, decât să văd că, peutru . 

  

cea mai mare greșală &e poate face un “militar — insulta pi 
superiorului. prin presă—el e luată dela judecătorii săi na- - * 
turali, daţi de Constituţiune, ş şi trămis înaintea altor ju-... 
decători, pe cari eu nu-i găsese competinţi de a judeca fap-. 
te, cari ating “partea ' cea mai delicată a disciplinei mili-: 
tare, şi nn pot îi înţelese și judecate decât de un tribunal. - 
militar. ii - 

i Judecătorii naturală « ai i militarilor î în n activitate de ser- . 
Niciu, câri se face vinovaţi de. deliete. de 'presă, definite de 
art, 217 din C.J, M. sint si trebue să. rămână judecătorii. : 
militari. 

- Chestiunea competinţei tribunalelor militare sa pus 
când s'au judecat. rezerviştii şi congediaţii, cari se făcuse - 
vinovaţi de deliete de presă cu oeaziunea serviciului în 

  

   
timpul, operaţiunilor railitare din vara trecută, Şi aci, fac . , 
următoarea constatare: cererea- de dedlinare de competen- Ea 
ță sa făcut nu pentru ca: cei trămiși în judecată nu erau 
jusitițiabili de tribunalele militare, adică nu pentru căl- 

  

carea art. 53 din C. J. M,, ci pentru că delictul ce li se'im-: 7, 
puta era un delict de presă, care după art. 24 din Consti: | 
tuţiune eade în competința Curţilor cu Juraţi. Dacă acest. a 
motiv Sar “fi găsit întemeiat ar fi urmat ca, în puterea ă 
unei noue jurisprudenţe, toți militarii, din activitate, din 
congediu sau din rezervă, vinovaţi de delicte de nresă, să 

m



    

   

  

   nu. mai. fie justiţiabili de tribunalele” militare, dup 

prevede axt. 217 din C. J. M,, ci de Curţile.cu Juraţi. 

- „Cei eari au susţinut ineompetenţa tribunalelor uili- 

: tar au judecat astfel: 

„Art. 217 nu se poate aplica celor vinovaţi de insulte 

aduse prin: presă, fiindcă în el se vorbeşte de insulte prid 

-drice scrieri şi nu pomeneşte de scrierea tipărită, adică de 

insultă adusă prin presă. Am crezut şi continuu a crede 

că insulta adusă prin orice scrieri însemnează că e adusă 

prin scrieri cu: mâna, maşina de scris şi tiparul, adică 

prin toate mijloacele grafice, de cari dispune astăzi omul 

ca să-şi exprime gândirea, iar nu numai prin unele din 

ele; şi de aceea am găsit şi continuu a găsi argumentarea 

citată foarte şubredă.. 

-Dar slăbiciunea ei mai reese şi din următoarele” 'con- 

“ sideraţiuni:. - Ra S 

- Art. 24 din Constituţiune garantează libertatea expri- 

mării ideelor prin graiu, prin scris şi prin presă, adică 

prin cele trei mijloace de cari dispune omul până astăzi: 

vocea, scrierea-cu mâna şi tiparul. Art. 217 din C. d. M. 

pedepseşte insulta adusă de in inferior superiorului sau: 

prin cuvinte, gesturi sau ameninţări şi prin orice fel de 

scrireri. Cine oare nu vede aci că insulta adusă prin: orice 
fel de scrieri, definită de C. J. M., este cea prevăzută de 

Constitnţiune: prin scris şi prin presă? Dacă în textul art. 

217 s'ar fi zis: prin cuvinte şi prin scris, aşi fi admis că se 

poate, la, rigoare, discuta dacă delictul de presă e, sau nu, 

cuprins în competenţa tribunalelor militare; când însă în 

acest text se enprind toate insultele ce un militar poate 

aduce superiorului său: cuvinte, gesturi, ameninţări şi ori 

ce fel de scrieri, nici o îndoială nu ne mai rămâne că le- 

giuitorul cu ştiinţă şi cu voinţă a trămis în judecata tri- 

bunalelor militare — iar au a Curţilor cu Juraţi — pe mi-   

- 

* 

  

    

 



  

jitarii cari se fac vinovaţi de delicte comise prin mijlocul 
scrierii sau a tiparului, Deci, incompetenţa nu poate fi, şi 
tribunalele militare au fost datoare să judece asemeni de- 
licte cari cad, prin spiritul şi prin litera art. 217, în 
competenţa lor. -. e e 

Trec acum la partea cea mai delicată a chestiunii, 
«care a fost şi este chiar astăzi în litigiu: art.-217 -atinge, 
sau nu, autoritatea prineipielor constituţionle?. ” 

Există în România un suprem judecător, Inalta Curte 
“de Casaţiunc, care a fost chiamată să-şi spună cuvântul în 
ultima instanţă şi să hotărască dacă, în adevăr, există 
conflict între Codul de Justiţie Militară şi Constituţiune, 
şi dacă art. 217 sa aplicat în timp de doăzeci de ani în po- 
triva principiului constituţional cu ştirea şi cu îngăduirea 
ei. Jurisprudenţa Inaltei Curți era stabilită încă din anul | 
1902, când, cu ocaziunea recursului făcut de un militar re-- 
zervist în contra condamnării lui pentru delict de presă de 
“tribunalele militare, ea a stabilit prin hotărîrea dată că: Co- 
-dicele de*“Justiţie militară cu jurisdieţiunea lui specială a 
iost recunoscut prin-art. 131, alin. 10 din Constituţiune ; 
de unde rezultă că legiuitorul din Constituantă, în vede- 
rea unui interes social şi pentru a mănţine disciplina mi- 
litară a derogat principielor generale în ceeace priveste -. 
armata. Această jurisprudenţă a fost reconfirmaţă de 
Curte în Decembire 1913 cu prilejul recursurilor făcute de 
militarii rezervişti, condamnaţi de tribunalele militare 
pentru delictele de presă cari face obiectul studiului de 
faţă. | | | 

Dar, de şi Curtea de Casaţiune a rămas neclăntită în. 
judecarea constituţionalităţii Codului de Justiţie Militară 
“Şi va rămâne, cu siguranţă, şi în viitor, totuşi sunt mulţi 
Încă cari consideră art. 217 din C. J. M. ca anticonstitu- 
tional şi cer modificarea lui. Procesul rămănând deci des- - 
“his, țin să-mi spun cuvântul. ai 

za



  

   
izeaă. dtlor vinovaţi, de. delicte de presă - în “Judecata “'Consi- 

ielor de Răsboin această libertate se poate vreodată “Stirhi. , 
„Cei cari susţin - inconstituţionalitatea art. "217 din C. 

M îşi sprijin părerea pe preseripțiunea art. 24 din” Con= 

“ stitaţiuine, care hotărăşte. ca: „delictele de presă se judecă. 
de. Jvriu, afară de cele comise în 'eontra persoanei Rege- 

lui și familiei. zegale, sau “contra Suveranilor statelor 

“străine, cari se judecă de tribunalele ordinare după drep- 
“ul comun“, y - 

Eu, dinpotrivă, gășese că i toernai acest articol pledea-- 
ză “constituționalitătea articolului în cauză, In adevăr, 

dâcă a fost nevoie ca să se- introducă, excepţiunea citată în 

"corpul art, 24 şi să se arate chiar: după ee drept se vor Ju- 

„ „deea delictele contra suveranului Şi, aceeași nevoie nu 

“nai există, când e vorba. de delictele de presă “comise de: 

“militari, pentru simplul cuvânt că Constituţiunea a hotă- 

zit marele principiu: că armata are Justiţia ei specială, eu 

"Tribunalele ei si cu Codul de Justiţie militară, care judecă. 
toate crimele şi delietele, chiar. -Şi pe cele politice coxnise de 

  

i militari. Cu alte cuvinte, când îusăşi Censtituţiunea Țării. 

aşază principiul că militarii Sunt justițiabili de tribrinalele 

speciale, cari judecă după un coa. special cu sancţiuni mult: 

mai aspre decât codul penal comun şi prevede chiar reînfiin- 

ţarea pedepsei cu moarte, rai ra oare locul să se înscrie în 

textul ei că militarii nu pot fi judecaţi pentru delicte de: 
„presă de Juraţi? Oare autorii Constituţiunii | s'au gândit: 

vreodată că se va găsi cineva care să conteste tribunale-- 

lor militare acest drept? Dovada, că nu s'au gândit la așa. - 

ceva, o găsim în chiar textul art. 105 care hotărăşte ca: 

juriul este statornicit în toate n:ateriele criminale şi pen 
tru delictele politice de presă. mm 

  

   

   



      
“2 . 

  

Aci găsesc cel mai solid tepeiu. pentru susținerea ar: :zumentării mele. După cei cari contestă ealitatea consti- duţională: a art. 217, ar urma ca totate sentințele date de 
“tribunalele militare, de când ele există, în judecarea ezi- 
melor şi în judecarea delictelor politice, să fie atacate în mulitate ca eşind din competenţa lor. Dacă până astăzi ni- 
mene nu s'a gândit să le atace, înseninează că nimene nu 
a crezut că competința tribunalelor militare de a judeca 
crimele şi chiar delietele. politice. comise de militari nu 
atinge. competința Curţilor cu Juraţi; deci judecarea, de- 
lictelor de presă, ca şi judecarea crimelor şi deliotelor po-.. 
litice, cade în combetinţa tribunalelor milităre, când sunt 
săvârşite de militari. | Ii 

Eacă pentru ce eu nu găsesc fundate argumentele tezei 
xontrare, şi zic că măsura luată de autoritatea militară, de a trămite delictele de presă comise de militari în judâcata, tribunalelor militare, a fost întemeiată pe lege şi pe juris= — prudenţă creată de Inalta Curte de Casaţie şi a fost sanc- jionată prin o noă hotărîre. a acestei. Carţi. Adaog că mo-. -- -dificarea acestei jurisprudenţe, sau modificarea Codului 
-de Justiţie militară, în sensul cerut de cei cari susțin in- 
„constituționalitatea art. 217, ar fi dezastroasă pentru ar- 
mata noastră. Se poate ovare găsi un român cu judecată dreaptă, eare să admită ca cel mai mare delict, pe care-l 
poate comite un militar în contra disciplinei militare: ea- : 
lomnia şi insulta sefilor. şi camarazilor prin tot felul de 
scrieri, poate fi judecat, de juraţi, a căror prea mare indul- 
„genţă e absolut incompatibilă cu exigenţele diseiplinei mi- DE 
litare? Îşi poate cineva închipui situaţiunea penibilă şi - ... imposibilă ce S'ar cerea ofițerilor şi Subofiţerilor. pedicele. . . . - 
ce sar opune voinţei lor de a-şi îndeplini datoria, când ar 
sti că fiecare act, fiecare gest al lor, poate fi a doa zi cri- 
ficat, zeflemisit, combătut de presa locală prin articole



    

  

seinnate de subordonații lor? Crede. cineva că gar ma5 

găsi şefi şi ministri de răsboiu, cari se. miei poate garanta 

disciplina în armată, ru numai în răsboia , dar chiar în 

timp. de pace? Credinţa mea nestrămutată este că sar fa- 

ce cel mai mare rău armatei, căci i S'ar atinge partea cea: 

mai simţitoare a organismului ei moral: temelia discipli- 

pei; şi odată această temelie atinsă, întregul așezământ 

militar s'ar prăbuşi. 

Sant şi eu un convins părtinitor a] libertăţii presei» 

căci nu pot tăgădui serviciele ce a adus şi va mai aduce: 

țării şi neamului românesc, şi tocmai de aceea găsesc că & 

făcut bine Constitujiunea de a luat-o subt ocrotirea ei. Dar 

mult mai sus decât libertatea presei şi de cât chiar Con- 

stituțiunea, eu pun ţara cu libertatea, şi viitorul ei; căci: 

_ “înainte de a ave o Constituţiune ne trebue o ţară liberă» 

ia căci singura garanţie reală a Constituţiunei este existenta: 

patriei. La existenţa patriei mă gândese mai mult decât: 

la orice și apărarea ei mă preocupă în primul loc. Cu o 

bună armată vom asigura existenţa şi viitorul României: 

şi atunci, implicit, va fi asigurată adevărata inviolabili-- 

tate a Constituţiunii ei. Deci, toemai pentru a-şi garanta: 
imviolabilitatea, Constituţiunea trebue să aivă grija ca âr- 

mata ţării să fie tare şi ca nimene să nu se atingă de te- 
"melia ei; şi datoria ei este ca să nu permită libertăţii pre- 
sei să atingă drentul armatei de a îi respectată şi neîn- 

sosită. 

Oare s'a lucrat în interesul binelui ţării, şi deci ak 

Constitaţianii, când sau discutat chestiuni cari ating te-- 

melia 'armatei şi-i asigură însăşi existenţa, aşazată pe 0 

disciplină solidă; când înaintea Curţii de Casaţiune s'a 
susținut că nu numai rezerviştii, dar chiar şi militarii ac- 

tivi trebuesc judecaţi de Curțile cu Juraţi, când insulta 

prin presă pe superiorii lor? Cu asemeni teorii, Constitu- 

  
   



    

qiunea ţării noastre nu-şi va mai pute găsi sprijinul într'a 
“armată tare: prin numărul şi disciplina, ei. Si Turcia a voit 
“să se regenereze dână locuitorilosgăi 9 Constituţiune foar- 
te liberală, dar a uitat să o sprijine pe o armată tare, U=. 
nită şi respectată. Armata făcând defeeţiune, statul s'a; . 
Prăbuşit în mare parte; şi, prăbuşindu-se, Constituţiunea, 
Imperiului Otoman a fost pusă în neputinţă de a mai ga- 
“zanta drepturile cetăţeneşti ale atâtor milioane de musul- 
znani daţi pradă statelor biruitoare. 

Istoria nu poate folosi decât celor cari ştiu să ce: - 
Sească în ea. 

„XXYI. — INCHEERE 
Terminână, e constatare pun în vază. 
„Armata noastră na a suferit în campania trecută, 

41913) nici de holeră, nici de lipsa hranei, nici de traiu rău, 
căci am avut mn serviciu sanitar si un serviciu admini 
Arativ bine organizate şi înzestrate cu destule mijloace | de - 
Îngrijire şi de îndestulare, iar ofiterii, dela sublocotenent 
mână la Comandantul de Căpetenie al armatei, şau făcut 
cu prisosinţă datoria de buni camarazi şi de şefi, îngrijind 
“de soldaţi, ocrotindu-le drepturile şi îmbărbătându-i -i ea, 
'Să-i facă să învingă greutăţile, şi să le uşureze suferinţele 
“vieţei de răsboiu şi boalei care bântuia armata. 

A fost însă o altă boală de care a suferit armata, mult. . 
“mai primejdioasă şi mai molipsitoare; în potriva ei ar-. 
mata nu â avut nici medici, nici mijloace de luptă. Boala, . . 
:al cării leac nu l-am găsit, căci importul leacului € _probi- , 
bit în regatul României, a fost boala calomniei. _ 

Armata a suferit cu resemnare încercarea acestei gre- 
le boale, căci a avut o.mare. putere de rezistenţă. Ar fi de 
“dorit, în linteresul țării, să -nu mai fie pusă la oa doai în- 
“cercare, / 

a.



    
"Armata a fost răsbunată de “Parlaiznen ul “țării, , 

E cele, mai vădite semne de stimă şi de recunoştinţă, cu pri- 

- tejul deschiderii sesiunii „ordinare, În ziua de 5; Noembre: 

1913, 

  

“- Armata a iost răsbunată de M. s. Regie, prin cele: 

“mai vădite semne de iubire, de încredere şi de adiniraţiuner 

ce î- a arătat în tot timpul operaţiunilor şi după încetarea. 

lor. a - 
_ Dar jăsbunarea î ei vine şi de afară. Un are dritic mi- 

litar englez, căpitanul Cecil „Battine, eare a cutreerat în-- 

tregul teatru de. operaţiuni Şi a văzut toate armatele: beli-- 

gerante, - sfârseşte: studiul său asupra Bulgariei şi Româ- 

niei, trămis unei reviste engleze, cu mrmătoarea. Ikudă a- 
"dusă ofițerului „şi soldatului român: ” 

„În onoarea “Românilor trebue sienţionat că, oricare” 

ar fi verdictul istoriei asupra politicei lor, purtarea ofi- 

ţerilor şi soldaţilor” faţă de o populaţiune ostilă;, dar care 

    

„nu se putea apăra, a fost cavalerească - şi creştinească. 

Deci, un fapt fără de precedent în sângeroasele și ruşinoa- 

sele anale ale răsboiului balcanie“, ” 

„Eacă adevăratul ofiter, eacă adevăratul soldat român: 

= Dar timpul, care curăță toate, va curăța şi istoria cam-: 

paniei trecute de toate neadevărurile, de toate criticele 

nedrepte, de toate calomniele aruncate: asupra, condueăto- 
xilor şi servicielor armatei; şi atunci nimic nu va mai în- 

- tuneca strălueitele pagini, în cari copiii noştri şi urmaşii 

lor vor ceti cea mai frumoasă epopee a neamului româ-- 

nese: sborul armatei „române. din Carpaţi peste Dunăre, 

“la Balcani. . 
__ Pacă Dumnezeu ca şi ei să serie în istoria neamului e a 

- Pagină. tot atât de glorioasă şi de strălucită. 

i Noeimbre 1913. | . 3 a | 

  
 



    

    

“ANEXE. 

pei apa ANESA Li Anterviexwul acorăat de d... P. Carp corespondentului. zia- o vualai „Neue Freie: Presse. (Wien) i 
„De oarece d6 lunii întrigi âtaii departe de ori tică, mi-ar fi greu să vă spin cva 'cu privire la s adiu actual al chestiunii Româno-Bulgară. Ia. general . vă p, „ “Spune numai că aceasta ţine de complexul chestiunilor o- zientale, cari ca un nod gardian se pot rezolva numai prin . sabie. Orice altă încercare va atrage după sine numai o nai mare perdere “de timp, bani şi oamâni, şi poate cu un- - rezultat mai puţin bun decâţ S'ar pute obţine astăzi. Deci, ia “dacă voiţi în „adevăr să 'ne ajutaţi, nu puteţi face de sigur. pe cale paşnică“. - a i Da - 
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a "ANEXA 3 n eta 

Hapertul telegrafic a] Colonelului Christescu' 0, cătră 

o. Ministrul de Răsboiu - - - 

Uskub, 7 Iuliu 1913 (s. v.) 
mmu«Armata a 2-a dela Pirot a respins ieri un atac de- 

monstrativ al Bulgarilor. Poziţiunea dela V. de Karevo- 
Selo, atacată ieri de armata a 3-a sârbă, a fost cucerită în 

timpul zilei și apoi perdută astă-noapte.. Situaţiunea în: 

partea aceasta e foarte delicată i în acest moment din cau- 

ză că doă divizii bulgare înăintează contra flancului stâng” 

“al armatei a 3-a pe direcţiuena Kamenitka-Koceana. Pen- 

tru a opri această ofensivă, una din diviziele armatei a. 

3-a a fost opusă de front, iar 2 divizii dela aripa stângă & 
armatei l-a înaintează ofensiv şi involuntar (sic) cătră 
frontul Egri Palanka-Kustendil. | | 
: „Armata elenică temporizând foarte mult cu înainta- 

rea, Marele Cartier sârb roagă ofensiva noastră să se pro“ 

nunţe cât mai curând cu o parte din forţe pe direcţiunea 
Bercovitza-Slivnitza pentru a facilita ofensiva armatei & 
2-a sârbă şi a atrage împreună în această direcţiune o 
parte din forţele bulgare, cari ar fi toate grămădite în fa- 
ţa armatelor a 2-a şi a 3-a sârbe“ 

a 

ANEXA 4. 
Marele Cartier General (Corabiă) către Ministrul de: 

be . Răsboiu (Bucureşti). - 

(Notă telefonică) 10 Iuliu 1913 (s. v.) 
„Mâne grosul armaţei reia mișcarea înainte spre li- 

nia Orhania-Zlătitza pentru ca Duminică (14 c.) să fie în 
măsură a eşi cu capetele de coloană în șesul Sofiei. Ar- 
mata sârbă dela Pirot va înainta prin strâmtoarea Berco- 

vitza pentru a întoarce apărarea de front a Bulgarilor în 

-



  

direcţiunea Pirot-Sofia. Pe această direcţiune va înainta 
şi divizia noastră de Cavalerie (l-a). Armata principală 
Sârbă şi armata Greacă continuă executarea mişcării con- 
Vergente i în  direcţiunea Sofia dela Sud-Vest şi Nord-Vest“. 

65) General Averescu 

La aceasta Ministrul de Răboiu a a răspuns din ordinul 

„ Regelui - 

in Iuliu 1913 (s. v.) 
Neil o operaţiune nu e permisă în cânyia Sofiei, Nici 
o mişcare în vederea unei operaţiuni iminente nu se va 
face. Nu sunt permise decât mişcările coloanelor sau de-- . 

_ tasamentelor cari au de scop să strângă pe cap unităţile, | 
„cari se găsese prea departe de gros sau de unităţile din 

sc 
cap“. 

es) General Herjeu 

ANEXA 5, 

Colonelul Cihoski H. (Uskub) către Ministerul de ; 
Războiu (București) 

_ (telegramă) 10 Iuliu 1913 (6. v.) 
„Marele Cartier sârb doreşte a, şti pentru blocarea Vi-- 

dinului dacă prin mijloacele noastre se poate intercepta 
comunicaţiunea Dunării între Vidin şi localităţile vecine, 
şi dacă Vidinul poate fi ameninţat şi de partea noastră, fiă- 
pe apă, fie pe uscat“. 

  

La aceasta Ministrul de Războiu trimite Marelui Car-. 
tier General următoarea telegramă din ordinul Regelui a 

Bucureşti, 11 Iuliu 1913 (e. v.) | 
M.S. Regele ordonă să se comunice colonelului Qi. 

hoski, pentru a, fi aduse la cunoștința „Comandamentului. Ea 
Armatei Sârbe: po 

 



    
. F. 

„Armata română nu poată coopera cu arniața sârbă 

| da. atacul: Vidinului. Sa dat ordin „capetelor: coloanelor şi 
i detaşamentelor armatei. noastre casă nu “treacă la Sud de 

“linia: strâmtorilor 'din Balkani, fiindeă “pentru. moment 

 seopul ce am urmărit: împedicarea armatei bulgare de a 
“pătrunde în Serbia si în părțile Macedoniei oeupate de ar- 

matele sârbesti, a fost. realizat prin acţiunea sa puternică 

-Şi impetnoasă. Această oprire nu e decât momentană şi va 

înceta îndată ee e interesele, pe. „ari armata noastră le a- 

+ Dără, vor cere“, = (88,) General Herjeu. 

  

       

    

    

E ANEXA 6. | 
„Mimstrul de. Răsboiu către Marele Cartier General: 

Su  „Situaţiunea politică e următoarea: Bulgaria a codat 
“Ja toate cererile noastre. ă 

„M.S: Regele a telegrafiat regilor aliaţi că izohue, în 
îriteresul încheierii păcii cât mai curând, să se, acorde un 

„= armistițiu armatelor beligerante. La aceasta, regele Gre- 

„.. ciei, probabil-în acord eu aliatul său, regele Serbiei, a răs 
puns că nu poate adyhite un: armistițiu înainte” ca condiţi-" 

- * mnjle impuse de ambele State, Sârb. şi Grec, să fie primite 
"de guvernul bulgar, - - 

= Guvernul Maiestăţii Sale Regele a sfătuit atunci gu- 
vernele Aliaților ca armatele lor să nu înainteze: prea ra- 

pede spre Sofia, fiindcă o ameninţare a Capitalei ar pro- 
vocea catastrofa în Bulgaria, şi atunci Puterile Aliate nu 

ar mai avea cu cine tracta. 

| „M.S. Regele face cunoseiit că 'ordinul dat capetelor 
coloanelor şi detaşamentelor de recunoaşteri ca să se. 0- 

„piească la eşirea de Sud-a strâmtorilor e o măsură cârută 
de împrejurările politice, e o dispoziţiune pentru. mo- 

„ment. De altfel poziţiunile ocupate ne asigură o  situațiune 
Strategică favorabilă, * i



  

„M. S.. Regele ordonă eaăcest oxdin: să fie cumunieat. - 

Corpurilor de Armată şi Diviziunilor de Cavalerie pentru - 
ca comandanții lor să cunoască situaţiunea politică care . 

dictează măsurile luate” pentru. worentul de faţă“. 

: e) General Herjeu 

  

ANEXA Ta. 

Extras din- raportul sablocotenerituiui Trăsnea-Greceamu 

. către: Ministrul de Războiu 

  

- 18 uliu 1918 (e. Di 
| „Ataşaţii militari străini, după ce au văzut podul di, _ 

Corabia, Sau suit la Samovitz în automobile. şi au porniţ, - 

spre Ciumacowitză, unde se afla Corpul II de Armată. Dis- ia 
tanţa, aproape, de:80 km., “au străbătut-o: în trei or6,. vaz, E 
mână drumul tăcut, de trupe. be tot drumul” cea mai, mare 
ordine şi linişte: nică a soldat rămas î în urmă, nici un cal : 
mort sau vreo. căruţă sfărâmaţă, prin. şanţuri, Pichete. de n 
santinele pentru păza firului telefonic, stabilit de. axinată, 

“în drumul său înainte. Satele bulgare î în linişte. - 
„Ajunşi la Ciumacowitza, ataşaţii militari au asistat , 

la plecarea ariergardei . Corpului II de Armată: o brigadă... 
sub comanda generalului Sutescu şi regimentul 10 de Ay- 

tilerie. Ținuta trupei admirabilă, oamenii voii, nici. uni 

bolnav, îmbrăcăminte: nouă, ordinea “perfectă, pici v'zăpă- 

ceală, nici o încurcătură. Toate acestea au stârnit adnii-:. . 
rațiunea ataşaților militari, cari nu conteneau a-şi expri- | 

ma a mulțămirea de a. fi. văzut tabloul ce se destăşura î îna- 
întea ochilor lor... 

„Ataşaţii militari au. mâncat dia pânea fabricată de 
Manutenţiunea „Militară, şi nu le venea, să creadă că acea. 
pân&albă. şi frumoasă. „e pânea ce 'se dă „soldatului român; ÎN 

„Impresiunea ce-au avut- -o ofiterii străini a fost din 
„cele mai plăcute. Unul din ei a spus: On se eroirait â la 
parade du 10 Mai, 2 

  

    

    

    

         



    

„Podul dela Turnu-Măgurele, ne terminăt încă, “şi cel 

dela Corabia, au fost mult admirate; ca- lucrări de. nare 

valoare ale pontonierilor noştri. Monitoarele şi vedetăle au 

fost și ele obiectul laudelor ataşaţilor militari“. 7. 

ANEXA 8-a. 

Procesul-verbal al încheierii i Armisitiulu | 
* 

| 47 (30) Iuliu 190 

Les d6leguss. militaires rennis  anjourd'hui pour for- 

muler les: conditions dela suspension des hostilitâs, confor- 

- mâment ă la dâcision dela Confârence, sont unanimerent 

„d'avis de faire cesser les hostilites momentanment par 
une suspension d'ârmes, dans les conditions suivantes: 
1) Une ligne de dâmareation sera fixe ă une distance 

gale des lignes des avant-postes ocupses le 18 (31) Juillet 
a midi. Cette ligne sera marquse par des drapeaux blancs. 

2) La, suspensiori d'armes sera dine dure de 5 jours 
3) Les mouvements des troupes et les aprovisionements 

ne seront pas empeches ea arricre des liznes, des avant- 

postes. 

4) A titre de râciprocitg, Ies belligârants se communi- 

queront respectivement les prâsentes dispositions afin 
que sur toutes les lignes les hostilites cessent simulta- 

nemenț, 

5) Les Quartiârs Gnâraux seront informâs durgence 
afin que de ponvoir donner les ordres n6cessaires. = 

6) Les prescriptions des art. 40 et 41 de la Convention 
concernant les lois et les coutumes dela guerre sur terre 

“seront appliquses. | . 
Signes: Gâncral C. Coanda, gânsral Fitseheff, colonel 

C. Christesco, colonel Smiljaniteh, It.-colonel Stanciotf. It. 
colonel D. Kalafatoviteh, capitaine C. Pali 

.



  

  

hi 
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ANEXA a. 
Extras din raportul Ministrului de Războiu către 

:M, S. Regele 

„Din rapoartele scrise şi din „raportul verbal ce mi-a, 
făcut astăzi Intendantul general Zaharia, şeful Intenden- 
ţei armatei de operaţiuni, constat că hrănirea trupelor din 
Ziua ajungerii lor în zona de concentrare, până astăzi (13 
Iuliu) a, fost îndestulătoare şi de bună calitate,, RE 

„In primele zile, după trecetea Dunării. unele Corpuri 
de Armată, cărora.nu le sosise încă 'coloanele' de subsis:. - 
tență, au întâmpinat pare cari greutăţi şi aui fost silite sau 
să consume pânea, de războiu, sau să înlocuiască pânea . 
prin mămăligă. Astăzi însă serviciul. subsistențelor şi-a; îmat mersul regulat şi trebuinţele trupelor sunt deplin sa-. tistăcute, - i e : 

„Când au ajuns trupele pe zona A 
sit instalate de Serviciul Intenden 
neşti, Alexandria, Roşiorii-de-Vede, 
Golenţi, Bechet, Corabia şi Turnu-Măgrurele. Toate au fost 
aprovizionate cu tot ce trebuia până în ziua a 20-a de mo- bilizare (până la 12 Iuliu). Aprovizionamentele diri aceste 
depozite nu s'au consumat toate, fiindcă unele Corpuri de 
Armată au adus cu ele, la e 
pentru 3 sau 6 zile. | | > 

„Astăzi toate subsistenţele sunt strânse în Corabia, T. . 

e concentrare au gă- 
ţei depozite la Drăgă- 

Măgurele, Rahova şi EKneja (Bulgaria), şi Intendenţa Ar- - 
matei de operaţiuni a început să organizeze depozite la-: 
Samovitz, Ciumacowitz şi Teliş. Până la 14 cor, instalarea lor va fi terminată. Aprovizionarea acestora se va face prin - Turnu-Măgurele şi Corabia, iar dela ele îndestularea tru-. 
elor se va face prin calea feraţă, camioane-automobile şi <onvoiuri de care şi căruţe“, Su 

16 

Salcia, Segarcea, Lita, : 

  

oloanele de subsistenţă, hrana: ae 

 



      
      
   

     
    

      

    

    

   

  

   

„Primăria Comunei Dekovsko  oeotul i: Nicăpol 
Primăriele Muselievo şi Dekevo. 

“Din dosarul anchetei făcută de:  autoritărilzi hulgare: 
pentru a dovedi răul tratament al i populațian bulgare î i 

impul ocupațiunii româneşti). e 
»Domnule Primar. Conform « serisorii d- lui. Comandant 

„din Sistov' (dela 20 Iuliu), vă rog să-mi daţi: cele mai pre- 

„cite informaţiuni asupră. trupelor română, delă “intrarea 

105 în sătul d-voastră, şi în cele din împrejurimi: „ceeace 

: tare, bunăoară foxțează 6noareă femeilor, şi în care sat: sa 
petrecut asa ceva? şi, dacă e cu putință, să. mi se-spună și 
numele victinielor; an ei căruțe şi animale şi'îni ce scop le- 
întrebuinţează? Au hrană pentiu vite Și “soldaţi? Cumpără 

“sau rădică cu forţa; acestea se fac prin intervenirea pri- 

mmăralui? plătesc? În definitiv tot ceeace ei fac, iar rezul- 
 tatul să mi-l  trăzmiteţi: prin, | același | care Va prezenta 

: scrisoarea“. Mai di i aa a Aaa 

   

    

ă - ZI a aa "ANEXA să, 

 Serisoarea d-lui general Averescu către. Ministerul 
de Răzhoiu | - 

16 Noembre, 1913. 
ae De când s'a ştiat că a fost proiectată mutarea nea, 

felurite ştiri şi insinuări, au fost: publicate prin ziare. Cu. 
_6noare vă rog, să faceti, pe calea ce. veţi găsi d-voastră- 
mai Dimerită, să se cunoască de toţi că sunt cu: desăvâr- 
sire străin de tot ce s'a publicat relativ la persoana mea şi. 
că regret în aceeaşi măsură când. se „scriu „pentru ca Şi 

"când se'scriu contra mea“. “ ” : 

 



  

ANEXA 12, 
Ziarul „Presa“: 0 convorbire ca d. profesod doctor Stan» o 

culesea, membru” în Consiliul Superior Sanitar 

| 25 Septembrie, 1913, 
Mare sprijin: a dat şi Armata, Serviciul Sanitar Mi- 

litar care pusese la;  dispozițiunea Serviciului Șanitar civil. 
7100 sanitari, o mare cantitate de material, 4. automobile, 7 | 
laboratoare volante şi toţi medicii bacterioligi 46), a mai. Ă 
adăogat, bine înţeles din înderanal d-lui General Herjeu, - . 2 nouă laboratoare, 10 inedici militari şi 20 studenţi e ai Aa i 
stitutului Medico-Miliţar“, 

(Privitor. ia. măsurile Iuate peatru lupta contra, îole- a Trei în tară). 
- 

"ANEXA. 12 bis. 
: Btras din disouisut 
3edinţa secretă a Sena 

a 

ţinut de. Ministrul “de Războia î în 
taia, Ga faţa, Camereior. întrunite) - 

     

    

  

| „Domnilor. Senatori, în calitate de ministru de Răs- 'boiu, sunt chiămat, şi eu, a-mi-spunâ cavânțul în chestiu. + nea arzătoare care ne preocupă: Granița meridională a; | Dobrogei î în legătură cu chestiunea fortăreței Silistria, ni „Din punctul de vedere militar o graniță poate fi sau. + convențională, sâu. naturală, O graniţă convenţională, adi-.. - xă politică, e mai totdeauna deschisă şi străbătută. în lun: : ul ei de eăi, cari nu întâlnese î în drumul lor-nici o pedică.. Daturală.. Ea e pretutindeni vulnerabilă, O graniţă, natu-... Tală — formată dintr'o şiră de munți, de un mare curs de. apă, sau. de litoralul maritim, 'e închisă şi nu e vulnerabilă: decât în anunmiiţe: pungte,. acolo- unde drumurile sau vadu- rile o traversează, sar. acolo. unde - debareările de trupe. Sa Sunt putinâioase. -   

   i »Pentru a da paterea e care lipseste unei i eranițe Com



    

  

xxenţionale, t trebue a-i crea puncte: de epriji cari să stepa 

„ desseă principalele linii şi noduri de “comunicaţiune ce o 
străbat. Numai printr'o organizare defensivă puternică se 

- poate reduce „vulnerabilitatea unei asemnea granițe. * 

| „Granița meridională a Dobrogei, așa cum & fost aşe- 

N zată prin art. 46 al tractatului dela Berlin, e absolut con- 

venţională. In toată Jungimea ei de 140 km, nu e formată 

-- Gin nici yn.obstacol natural, dar în schimb e străbătută de 

"un mare număr de comunicaţiuni, cari permit; pretutin- 

deni armatelor străine să. pătrundă - în Dobrogea româ- 

nească, - 

S'a-pus întrebarea: Sar fi putut da Dobroăei. o grani- 

ță naturală? Eu, în afară de linia Lom-Pravadia, care 
- “pleacă dela Rusciuk şi se opreşte la Varna, şi are ceva din 

însușirile unei grânițe naturale, nu mai văd alta... 

„Nu. Orice graniţă ni sar fi dat ar fi fost deschisă Şi 

pot zice, tot atât de vulnerabilă ca actuala. Dar strămuta- 

rea graniţei mai spre Sud-Vest urmărea alt scop? depăr- 

- jarea ei de partea centrală a Dobrogei. — de însemnată 

“vale Kara-Su, pe unde trece unicul drum care leagă, astăzi 
cele. doă părţi ale Regatului, din stânga şi din dreapta Du- 

mării. 2 - 

„Dintre toate drumurile, cari străbat graniţa Dobrogei 

şi nu întâlnesc nici o pedică până la valea Kara-Su, cele 
mai de temut sunt cele cari duc mai deadreptul prin Kuz- 

gun la Cernavoda. Ele sunt comandate de Silistria şi deci 

stăpânirea acestei cetăţi de o armată duşmană noă con- 

stituo pentru paza şi protecţiunea Cernavodei şi a nodului ' 

său de comanicaţiani un pericol statornic. 

„Astfel e astăzi graniţa meridională a Dobrogei: e des- 

chisă pretutindeni şi are în faţa-i, la capătul de N—V., o 
„etate bulgară, de care nu o desparte decât 'o fâșâie lată de 
500 metri lăţime. Aceasta e partea cea mai slabă a grani- 
Pa
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ţei. Dar nu numai atât, Silistria constitue o excelentă bază: 
de operaţiuni pentru flotila militavtt“de Dunăre a Bulga- 
viei şi e o ameninţare permanentă a podului dela Cerna- 
voda, de care nu e depărtată decât de 50 km., şi a mijloa- 
celor de trecere în caz de răsboiu. Cu mijloacele de des- 
trugere de cari dispun armatele, destrugerea podurilor do: 
Ja Feteşti şi dela Cernavoda nu mai constitue azi o proble- 
mă grea de rezolvit. | 

„Dar, fiindcă. cercetând condiţiunile militare, în cari se 
găseşte astăzi granița, Dobrogei, am arătat însemnătatea. 
Silistriei, nu trebue uitat că în legătură cu Silistria stă 
Varna, căci ambele au fost menite Până astăzi să consti=- 
tmiască baza de operaţiuni a unei ofensive bulgare în Do- brogia,.. Silistria, la Dunăre, dă mână de ajutor armatei al! cării obiectiv ap îi cucerirea Cernavodei şi stăpânirea „podurilor, sau îlotilei care ax voi să destrugă podurile pen- tru a împedica, concentrarea, armatei noastre în Dobro-. gia. Varna, la Mare, dă mână de ajutor flotei de mare pen tru a cuceri sau_a destruge portul nostru dela Constanţa, „Eaca, donimilor Senatori, « 
granița, meridională a Dobrogie 
tatul dela Berlin. Cum am putea să-i îndreptăm neajunsu- rile? Stă în mânele d-voastră. Mai întâi, să faceţi din Si- listria o cetate românească, scut al graniţei dobrogene, a. . poi să înzestrați armata cu e flotilă de Mare, în stare de | a apăra țărmul Mării şi de a împedica orice năzuinţă a: , " flotei bulgare de a ajunge până la portul nostru dela Con- stanţa. Făcând aceasta, se va asigura invulnerabilitatea capetelor graniţei. Dar mai rămâne graniţa însăşi, care e: deschisă şi prea aproape de inima Dobrogei. Ce puteny.- face?  - - Da E 
E regretabil că această fruntarie nu sa putut -îm- Pinge spre S—V. Astfel fiind, singurul remediu. ni-l dă Protocolul dela Petersburg, - “ - 

cum privim noi militarii:- 
i aşa cum ne-a dat-o trae- 

- e



   

    

    

    

    

  

    

     

    

    

   
   

       

duns de a împinge prea mult: î în interiorul tării câncentra- 
„rea armatei. Aceasta a fost până azi situaţia, meprielnică. 

În care s'ar fi găsit armata noastră în cazul upei concen- 

--4rări în Dobrogea faţă ea armata bulgară. Astăzi însă, pe 

«de o parte 3 prin cedarea Silistriei şi prin putinţa de a ne 

| „graniţei sale până la o depărtate ce : se va a stâbili de am- 

„bele părţi, situațiunea s a sehimbat. în folosul nostru, Deci 

„răul eatenuaţ.... . „.. - r 
i iPotuşi, trebue să Taărturisese, că eu. “consider o ae o 
„mare necesitate rectificarea graniţei pe porțiunea „guprin- 
să: între pichetele-11 — 23, rectificare, e care ax consta, din 
„cedarea terenului cuprins între cei .doi. intranzi YVelikioi şi 
.Hazariik, cari pătrund-mult în. teritoriul -Dobrogiti şi a- 
Dropie graniţa bulgară la 40 km de valea. Kara-Su. Credin- 
“la mea e că o- asemenea „reetificare s 'ar. „putea obține fără 
„ari greutăţi. pata 
e Domnilor” Senatori, Trec. acum. la partea a doa” a “pela- | 

e iunilov ce mă cred dator a, vă da. Ce, Angernuttale trebue să 
„acordăm Silistriei? 
sm Silistria, stăpâneşte trecerea Dunării în, „punctul 
„unde fluviul îşi varsă o parte din. ape. în canalul: Borcei, 

„- „trecere, foarte. însemnaţă, atât pria îngusțimaea, „euzxsului 
apei, cât şi prin drumul ce deschide î în inima ţării. Țarul 
„Nicolae I o:numea cheea Dobrogigi.. Pentru noi ea nu a: 
fost o chee.ci.o poartă, a cărei ehee;au. avat-o alţii... | 
“> Sub dominatiunea turcească Silistria a. fost un în- 
„semnat punct de irecere în. Muntenia; iar în şirul războae- 
lor ruso-turce, 6ri de câte ori Ruşii au pătrun în Turcia 

“Prin Dobrogia au găsit la Silistria a Puternică barieră; şi 
- “ale aceea, când izbuteau să pună mâna pe ea, aveau grija 

    



  

  

s:o radă până la temelie: Dar. şi 'Pureii aveau gr ija potriv=- 

nică ca s'o refacă îndată ce trupele ruseşti le evacuau te... - 

ritoriul. - A - - 

„Silistria face” parte din cadrilaterul Zis „bulgar“ , “ea-- 

re în răsboaele trecute a jucat acelaş rol ca. faimosul -ea-- 

drilater vendţiari. Cele patru cetăţi cari i-l constituesc (Rus- - 

ciuk, Silistria, Şumla şi Varna) fac împreună sistem stra= 

"tegie şi permit unei armate inferioare în număr să, veziste;: 

unei alte superioare, care s'ar găsi în Dobrogia, şi să o îm: - 

pedece d& a-şi deschide. drumul fie spre Sud către Adria--. . 

nopole, fie spre: Vest în interiorul: Bulgariei. Rupând Si 
listria, din. sistem, cadrilaterul bulgar” îşi” “perde: ființa! şi. 

“se transformă întro' simplă perdea defensivă; lăturea du--! 

nărească, (Rusciuk-Silistria) a cadrilaterului dispare, - iar” 

baza noastră de'0peraţiuni: în: cazul unui răsboiu. eu Bul-- SE 
garia se lărgeşte” Şi se întărește... în - : Îi 

„Cât timp Turcii au stăpânit Bulgaria, au căâtat să-şi 
creeze capete- de-pod î în fata faarilor trecători, sau vaduri, i. 
ale Dunării — la: Bralla, Giurgiu, "Purnu-Măgureli . i De 

cari le-au apărat şi păstrat cât puterile li-au. îng găduit: 

(1829). Dar în afară de aceste capede-de-pod permanente, a 

ei ş-au creat altele vremelnice în fața altor cetăţi, cari 00--- . 

mamdau liniele de operațiuni. impuse de condiţiunile - răs-- 

boaelor că făceau. Citez: Calafatul, în fața Vidinului. :Şă. 

Călăraşii, în fata Silistriei. In-cel din urmă răsboiu tuso-. 
ture (1877—78) trupele turceşti: din Silistria au. trecut. pe». 
malul românesc şi au construit. întăriri supt forma: unni: 

- eap-de-pod al Silistriei, cu scop de a amenința linia de 00- . 

municaţiuni rusască din România şi de a aduce mari nea--"". 

Junsuri armatelor ruseşti... Aşa fac arinatele. Să adrhiten:. : 

că Silistria ar continua a fi cetăte bulgară. In cazul unui: 

răsboia româno-bulgar, armata bulgară va ave țot. ințere-- 

sul -să transforme din NOU Călărașii întrun eap- -de-pod. a : 
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-



  

„ *Bilistriei şi prin el să suprime linia de comunicaţiune Bu- 
* „sureşti-Cernavoda şi să întoarcă apărarea Cernavodei. 

“Eacă un bun învăţământ tras din istoria militară. Tree 
mai departe. 

„Silistria a fost şi este o primejdie a graniţei dobro- 
„gene, fie că am privi-o în cazul unui răsboiu mărginit nu- 
mai în Dobrogia, fie că i-am privi. înrîurirea. ce ar pute 

„avea într'un răsboiu al cărui teatru de operaţiuni Sar în- 
“tinde la V. de linia Silistria-Şumla şi. chiar în partea stâu- 

„ză a Dunării. Trecând la noi, primejdia va înceta şi ea ne 
“va fi de folos, fie că armatele noastre vor lua ofensiva 

- inrin Dobrogia, fie că o parte din ele vor păstra defensiva 
„în Dobrogia, pentru ca grosul lor să iee ofensiva prin altă 
parte a graniţelor noastre de Sud, de Nora, sau de Est. 

„Dar, nu e de ajuns atâta, ci trebue să împing mai de- 
“parte cercetarea ce fac asupra rostului Silistriei, al cării 

folos pare a se contesta de anii dintre noi. 
„Domnilor Senatori, Țările cari au provincii depărta- 

“te, sau despărțite de ele prin mari obstacole fără comuni- 
“eațiuni bune şi îndestulătoare, şi astiel situate în cât pen- 
AFU a le păzi şi apăra ar trebui. să se rupă prea mult din 

armata ţării, care.astfel s'ar slăbi, au fost silite să-şi eree- 
„ze în interiorul acelor provincii cetăţi prevăzute cu 
Saruizcane îndestulătoare, cărora le-au încredinţat — prin 
pasivitatea lor — stăpânirea teritoriului după înceta- 
vea ostilităţilor. Citez următoarele exomple: Imperiul tur- 

“wese avea în Europa doă provincii depărtate: Evirul şi 
“Albania. Pentru a-şi asigara stăpânirea lor, chiar în cazul 

„anni xăshoiu nenorocit, Tureii-au întărit oraşele Ianina şi 
“Beutari. Dacă rezistența lor, în actualul răsboiu, ar fi con- 
“inuat cum începuse, şi dacă nu ar fi sunat ora sfârşitu- 

„.... ui puterii turceşti în Europa, eu cred că provinciele pe 
| «ari le apărau aceste cetăţi nu ar fi fost decât în parte des 
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lipite de teritoriul imperiului turcesc. Susţin aceasta cu: 
exemplul cetăţii Belfortului, a cărui eroică rezistenţă a: 
seăpat de anexiune, în răsboiul din 1870—71, întregul a-- 
rondisment zis al Belfortului, adică o parte din Alsacia de: 
sus. Cetatea Silistria încorporată cu Dobrogia va crea a-- 
cestei provincii româneşti un bun punct de sprijin, care,. 
chiar în cazul cel mai nenorocit, va pute face pentru ea 
„ceeace a făcut pentru pământul alsacian, rămas și astăzi. 
îrancez, cetatea Belfort, apărată de vrednicul şi gloriosul:. 
colonel Denfert-Rocherean. : 

„Dar, mai mult încă. 
„Care e rostul unei poziţiuni întărițe? 
„O poziţiune întărită, cu flancurile acoperite, poate: procura apărătorului un front tare, astfel în cât să îngă-- due unei armate ca să reziste hotărît. altei, superioară .. în număr şi chiar în calitate. Citez ca zul poziţiunii în- - tărite dela Cetalgea în războiul actual, şi al poziţiunii dela, Torres-Vedras (Portugalia) în campania napoleonia-.. nă din 1809. Acesta ar fi cazul când Siliatria ar face sis-.- tem. cu alte întăriri pentru a crea armatei noastre o pu. ternică perdea defensivă în “Dobrogia. 
„O pozitiune întărită mai 

mai o parte a frontului cu pu 
armatei să poată fi întrebuinţ 
lui. In urmărirea, acestui seo 
Foeşani-Nămoloasa-Galaţi. 

„Aceste sunt pe scurt îol 
xea şi interesele ţării 
dacă i sar anexa, - 
| Și ca să termen, domnilor Senatori, voiu cerceta nea. . iubsurile ce i se impută așa cum pare că ni se va ceda după protocolul încheiat de reprezentanţii Marilor Puteri. . „Recunosc. că o cetate trebue să aivă în fața ei un 

poate: servi ca să apere nu--: 
tine trupe, pentru ca masa... 
ată în alte părţi ale frontu- - 
p Sa organizat la noi linia. 

vasele necontestate ce apăra-.- noastre ar pute trage dela Silistria 

„



  

«câmp de acţiune suficient pentru a. întrebuința, eu: plină e: 
ficatitate toate mijloacele ei de apărare, şi nai trebue; ca 

_ dinia întăririlor cari o constitue (linia forturilor) să fie 

„destul de depărtată de oraşul pe care-l apără, sau de pune 

-4+ul de trecere pe care-l acopere (în eazul unui cap-i „de-pod) 

pentru a pute crea, o zonă de siguranţă, sau. o :z0nă de 

-“proteeţinne în raport cu bătaia gurelor de foc. Acesta e un 

-prineipiu de doctrină militară. Recunoscând acest prinoi- 

“piu, țin- să spun că sunt cazuri când trebue: să se facă 

compromise între satisfacerea lui şi împrejurările loeale. 

„Se ştie că granita de Nord a Franţei e convenţională 

ca a Dobrogiei.: Pe această, graniţă se găsese cetăţi a, căror 

".situaţiune nu e mai prielnică. Cetatea Maubeuge are par- 

- “te din forturi numai la km. departe de graniţă; fortăreața 

*Givet (pe Meusa) la 2 km.; Longwy, la 3 km. Cetatea ba- 

:areză - “Passau. (pe Dunăre) e lângă. fruntaria; austriacă; 

-ot astfel şi marea cetate germană Thorn (pe Vistula) faţă 

de graniţa rusă. - 
: " Poziţiunile din apropierea unei graniţă, a “căror. întăi 

- -xire se impune, se întăresc unde se „găsesc, dar se caută, 

“bine înţeles,. că prin artificii de organizare- să li se dee 

-.meeace le lipseşte - din. eauza neajunsurilor aşezării lor 8eo- 

“grafică, : o 
„De sigur că ar îi fost mult mai i bine dacă am fi obţi- 

3 'nut în partea de Vest a Silistriei o făşie de 16 km: în loe de 

+8.-Dar şi asupra acestor 3 km. trebue o mică discuţiune.... 

a “Când se măsoară depărtarea unui punet de o locali- 

“tate oarecare se consideră centrul localităţii, sau margi- - 

“nea ei. Când însă în loc de o localitate ordinară avem 0 ce- 

tate, această depărtare se măsoară dela punct până la li- 

„mia, întăririlor cari constituese poziţiunea principală de a- 

“N- “Părare a cetăţii. Deci, când prin protocel se zice că ni se 

- „cedează Cetatea Silistria cu o făşie de teren, la V și la SV, 

    

   

      

   



  

de 3 la: dela păritezia. Oraşului, eu înţeleg că împuterpi: - i 
ciţii cari au: semnat protocolul: au avut în vedere. nu ora... 
şul Silistriei, ci oraşul-întărit, şi-deci periferia lui trebue: 
socotită dela linia forturilor, iar-nu dela marginea oraşu- - 
lui. Şi aşă:'cred: că sa înţăles, căci depărtarea. - fundului 
văii, ce desparte. Silistria de Aidemir este de 3 km. de. la. 
Medgidia-Tabia,. şi nu-mi închipuese că stabilindu-se în a-. 
ceastă parte: a- nonă grânită,ea să nu se aseze. pe acest; ho . 

“i 

„tar nataral. : i a 

  

„Părerea n mea nestrămutată- e-eă întenţiunea semnaţa. ŞI 
rilor. protocolului dela. Petersburg a fost ca să ni.se cedeze 
cetatea Silistriei, i iar nu oraşul, şi ca atare făşia de 3 km; a 
trebue. socotită dela linia forturilor. Aşa fiind, satul. Kali: a 
petrow va căde în făşia „ce ni se cedează. Cedarea acestui E 
sat se impune si ea o necesitate militară şi ea -o necesitate: SR 
de linişte şi de bună convieţuire. pe. graniţa noastră. e 

„Nu-e locul adica: să discut proprietăţile defensive ale-- 
cetăţii Silistria, aşa, cum ami organizat-o, dacă ar deveni ro-. 
mânească. Ţin numai să spun că, cu mijloaceie de luptă. de : 
cari dispunem, sau vom dispune, vom. pute organza pe 
înălțimile din jurul Silistriei o poziţiune tare şi în stare d 
a rezista tanului, care o va bate de pe dealurile Aidenia 
ului... 4 

„Inălţiraile ce ni Sau cedat, ge cari le vom. întări, do. i 
mină terenul din faţa or. Şi vor pune apărarea în condi i 
jiuni cel puţin egale cu atacul... NE 

„Cetatea Silistriei e o fortăreață fluvială. Pentru. az 
părarea Dobrogiei ea va fi un punct de sprijin puternic... 
pe coasta dreaptă a graniţei. Pentru apărarea Dunării şi a... 
teritoriului din stânga Dunării ea va fi un mare cap-de= î | 
pod de manevră. Neapărat că în atari condițiuni apăra= *. 
rea nu poate lupta decât cu spatele la fluviu, dar așa lup-: 

  

   

   

  

tă trupele însărcinate 'cu apărarea capetelor-de-pod. . Nu... 

 



  

“trebue însă șă se uite că dela linia principală de Tuptă pi pâ- 

mă la incintă vor fi cel puţin 3 km. adică o distanţă destul 

„de mare pentru a crea o: zonă de desfăşurare şi de sigu- 

“ranţă suficientă. “trupelor însărcinate cu apărarea ej,     

    

E - „Concluziunea mea, domnilor Senatori, e că cetatea 

a “Silistria va constitui un punct de sprijin - însemnat al 

Ri “fruntariei meridionale a Dobrogiei, şi ca trupele . însărei- 

„.-. mate eu apărarea ei vor şti să profite de toate . foloasele 

| „ce ea le poate da pentru a-şi face datoria şi a merita recu- 

noştinţa Patriei“. . - a
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GUM TREBUE STUDIATĂ 

ASTORIA MILITARĂ A UNE: ȚĂRI 
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Cum trebue studiată istoria militară 
- a unei fări - 

— 

| PRIVIRI devenat ŞI FEORNICA STUDIULUI. + 

Istoria militară e o ramură a istoriei popoarelor. Fără 
“a, aceasta din urmă e necomplectă. Cu 9 istorie militară, -: 
“necompleetă. Şi nedocumentată;. istoria generală se prefa- 
ce, sau, cel puţin, rămâne în multe părţi neînţăleasă. Din 
potrivă, eu o istorie militară bine studiată şi de âjuns, d6= 
cumeniată, evenimentele istoriei se. limpezese şi devin Li 
desne înţălese. Una pe alta. se complectează, una ajută pe 
„cealaltă ea să descurce trecutul şi să călăuzească viitorul.: 
Istoria ne spune că după răsboiul ruso-japonez din 1904— 
19895 s'a încheiat pacea, fără ea Japonia să impună Rusiei i 
toate condiţiunile Anvingătorului: Tâlmăcirea acestui fapt 
politie nu ne-o dă decât istoria răsboiului . mandciurian: 
Japonia deşi învingătoare nu fusese în stare să dobân- 
-dească o victorie hotărâtoare, să arunce la pământ pe 'ad- . 
versar şi să-l] silească să primească pacea cu toate grelele 

„condițiuni ce se impun unui învins. Istoria răsboiului din- -. 
tre popoare ne spune că în plina desfăşurare a campaniei 
din 1917, când evenimentele militare erau favorabile alia- 
4ilor Rusiei, când armatele germane se găsau în zilele cele



  

  
    

mai grele, armata  rusască încetează de a se mai bate șE 
cumpăna răsboiului se lasă din nou în partea Germaniei. 

„. Cine alta ne poate tâhmăei acest eveniment militar neaş-: 
“teptat, decât istoria politică a Rusiei, care de un veac şi 
mai bine ne tot spune că nu a fost răsboiu îri care luptele 
politice și sociale, întinzându- -se peste întregul imperiu 

TUS, Să nu pătrundă şi pe teatrele de operaţiuni, să nu mo- 
iipsască trupele şi să na le paralizeze puterile; şi că astfel 
Rusia nu putea fi 9 putere î în care Alaţii să se poată bizui. 

Istoria militară a unei „țări, făcâna parte din istoria 
sa politică, nu poate fi doneepută fără cunoştinţa acesteia. 
Eu îmi închipui istoria ea un lanţ format din vergele le- 

"gate între ele prin inele: vergelele constituese istoria poli- 
tică, iar inelele istoria militară. Totul formează sistem. 
vergea, sau un inel, de va lipsi, lanţul se strică şi istoriă 
imcetează de a mai fi un tot complect. Ă 

Cercetarea istoriei politice şi militare e folositoare SE 

indispensabilă nu numai militarului de carieră, dar și COn- 

ducătorilor popoarelor, cu rezerva, bine înţeles, ca ea să În“ 

deplinească certe condițiuni, pe cari le voiu arăta aci. E 

Istoria militară, mai cu samă, nu trebue să se mărei- 
_mească numai la naraţiunea evenimentelor niilitare car 
se succed, ci să-și expună faptele în raporturile lor de in- 
terdependenţă, să prindă mănunchial condiţiunilor cari le 
explica, să caute marile principii cari se afirmă şi se 00n- 
firmă prin stăruință” efectelor lor în domeniul militar, Și 

să alcătuiască cu ele: legi, 

Aşa privită şi aşa întocmită, istoria militară devine 
o stiință. - . 

Istoria militară a unei ţări se descompune în trei: Îs- 
toria Organizării Militare; Istoria Răsboaelor purtate de-
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ca şi Istoria Artei Militare. Ordinea în care: aceste trei 
părţi trebuesc cercetate rezultă din precăderea lor. Mai în- 
tii societăţile, şi apoi ţările, şi-au organizat mijloacele de 
luptă, şi după aceea numai ele au intrat în lupte şi în răs- 
boaie; iar din studiul răsboaielor întreprinse s'a creat arta 
răsboiului, adică arta militară. Deci, organizarea militară - 
a unei ţări e temelia istoriei sale militare, = Es 

Dar, organizarea militară a ţărilor nu-e. numai teme-. 
lia istoriei. lor militare, ci ehiar “temelia istoriei -ome-. 
nirei. - 

Societatea omenească este la origina ei simbolul orga: 
nizărei militare. Lupta pentru viaţă, născută din instinctul 
conservării speței, a silit -pe oamenii primitivi să se în- 
trunească ca împreună să lupte pentru a-și apăra viaţa şi 
a-şi agonisi hrana, Societatea nu există decât din ziua” 
când oamenii reuniți îşi combină „acţiunea pentru apăra- E 
rea esistenţei-lor. Ea se întemeează pe convingerea, ce îie-. 
care individ are, că trăind în societate îşi va putea saţis- 
face trebuintele individuale mai bine decât stând izolat. 
Când instinctul conservării s'a desvoltat în individ, socie: 
tatea a fost creată. 

Cooperarea e în acelaș timp seopul armărit de mem- 
brii societăţii şi eauza reunirei lor: bunul traiu şi conser: 
varea individului. La începutul începuturilor, cauza gru- 
părilor sociale a. fost, desgur, nevoia omului de a se apăra 
în contra duşmanului: fiarele sălbatice, sau semenii săi.- 
Dar concurent cu aceasta a venit şi nevoia dea ataea. 
Ambele nevoi isvorăse din acelaşi instinct firesc: conser- 
varea şi. perputuarea rassei, şi au acelaşi rezultat: consti- 
tuirea colectivităţi. 

Cum vedem, principiul uniunii. sociale a fost lupta, a-. 
dică cooperarea militară. Societatea primitivă e o armată. i 
în n disponibilitate, Intrunirea acestei armate e primul corp | 

“+ 

IN aa da HI 

 



  

  
    

politie, iar conducătorul ei e primul “doinnitoie, In: 'societa- 

tea primitivă a vânătorilor, şi apoi a păstorilor, toți dame- 

“nii strânşi la un loc (tribul, societatea) sunt: totdeauna, 

“gata de luptă, Intro societate de agricultori, o fvacjiune 

-.e rezervată pentru munca pământului; dar aceasta cre- 

ează o diferenţiare socială, care inaugurează, robia şi îm- 

parte oamenii în doă grupuri: cei cari luptă — stăpânii — 

„Şi cei cari muncesc — robii. n 

- Când vieaţa industrială s'a suprapus vieţei “agricole, 
___ activitatea militară a desereseut, iar şeful politie a putut 

să nu mai fie militar. Atunci comandamentul militar a de- 

_ venit o funcţiune subordonată puterii politiee, armata sa 

„separat de corpul social, a primit un şef distinct şi s'a or- 

- ganizat înlăuntrul societăţii. Intr'o societate - - constituită 

din mai multe. grupuri asociate, contingentele militare ale 

fiecărui grup fiind numai juxtapuse, iau parte la lupte. 

separat; când însă societatea devine unitară, toate aceste 
grupări se întrunesc printr”o organizare specială şi consti- 

tuesc o putere organică, numită armata țării. - 

Cum vedem, organizarea militară a unei ţări a întru- 
chipat, timp îndelungat, veacuri întregi chiar, însăşi or- 
ganizarea statului, al cărui şef a fost comandantul arma- 

tei. Cu timpul ea sa despărţit de organizarea politică şi 

şeful Statului a devenii un şef politic, fără a-şi perde 

însă caracterul de om de răsboiu, de bellidux. Totuşi, ar- 
mata continuă a îi instituțiunea care ţine cumpăna printre 

toate instituţiunile de Stat şi care determină caracteristi- 

ca Statului. Raportul dintre puterea politică şi comanda- 

mentul militar subsistă dela originea lui şi până la forma 

lui cea mai desăvârşită, şi-l dă şeful politic, suveranul-ţă- 
rii, potrivit cu starea de formare a Statului, sau cu fen- 

dinţele suveranului. Intr,o ţară care se află în proces de 

formaţiune, de expansiune, armata constitue încă puterea 
=



  
    

Principală a Statului şi ei se subordonează tacit toate cele-. lalte puteri. Ca pildă dau statul prusian în perioada con- stituirei lui (1713 — 1786), subt Frederic Wilhelm 1, regele 
sergent şi Frideric II, cel Mare; şi Franţa subt Napoleon 
cel Mare, care.visa crearea: unui imperiu neţărmurit, în 
chipul vechiului imperiu roman." Mai târziu, după aşeza- 

- xea Statelor pe. temelii trainice şi cu graniţe naturale, eţ- nice sau fizice, puterea publică a luat în, mână destinele 
lor, armata a rămas cu totul subordonată, acestei putere 
si Statele şi-au creat armate potrivit politicei ce ele ur- 
măresc, 5 - | 

-- _ ' e ao a PS Tm pe rin mmm ea ceri ra e 

Istoria militară a unei ţări trebue alcătuită din cerce- ' tarea şi folosinţa, unui număr însemnat de documente şi fapte. Ea analizează faptele şi sintetizează apoi rezul- tatele. Sa a 
Istoria, devenită ştiinţă, e obligată să satisfacă condi: 

țiuni multiple şi întâmpină multe greutăţi. Pentru a le în: vinge ea a trebuit să-şi creeze metoade, procedări şi in- strumente de lueru. " | Pa 
Invăţământul nostru militar nu are un organ care să, pregătească ştiinţificeşte pe cercetătorii militari, Ofiţerul, care ar voi să se îndeletniceaseă cu studii istorice, nu e 

înarmat ca să lupte cu toate greutăţile ce-l aşteaptă. Din 
cauza aceasta el e expus să cadă în greşale şi să facă lu- . 
crări prefăcute. Ori, greşalăle sunt primejdioase în istoria: militară, fiind că urmările lor ni numai că prefac ştiinţa 
militară, dar aduc încă şi neajunsuri istoriei politice a 
Tări îi 

Lipsa unei iniţieri în studiul istoriei militare mai are 
și alte urmări: ofiterii, neavând mijloace ca să, diferenţie-



    

ze, 9. lucrare de. valoare de alta lipsită de calităţ iinţi- 

- fice, 'sfârşese prin a-şi face o. 'edacaţiuae. istorică. fără va- 

+ 

: loare reală şi ajung apoi să creadă că o asemenea “cul tură . 

nu e de nfei un folos pentru studiele tactice şi strategice, 

" eari-i atrag, sau cari le sunt cerute, şi încet, încet renunţă 

4 

"de a mai cere sprijinul Istoriei. 

„Cercetările referitoare la, Istoria Militară ttebuese în- 

temeiate pe întrebuinţarea; “metoadei ştiinţifice şi pe pro- 

cedeele tehnice azi adoptate. Cei cari se îndeletnicese ou 

asemeni studii trebue să aivă o solidă cultură generală 

"istorică şi să cunoască în deajuns limbele vechi slavice 

precum şi limbele franceză şi germană. . 

Necesitatea culturii generale istorice e neapărată. Ea 

dă valoarea adevărată evenimentelor studiate prin posi- 

bilitatea de a le compara cu faptele analoage dinaintea şi 

după săvârşirea lor. Ea îngădue a aşeza răpede şi cu 

siguranță, în cadrul care li se cuvine, evenimentele cer- 

cetate. Cunoscând 'marile idei. călăuzătoare, cari domină 

istoria unei periode, ea va face să se înlăture. ridicolul de 

a descoperi cu-trudă lucruri cunoscute şi căzute în- -bana- 
& litate. 

Necesitatea acestei culturi impune cunoştinţa "adâncă 

a scrierilor. cari fac autoritatea într'o epocă dată. Cunos- 

cându-le, sau cel puţin cunoscând existenţa lor, cercetăto-. 

ru] militar va căata în ele sprijinul lucrării sale. Mai mult 

decât atâta. O solidă cultură generală îl va face ca să 
nu-şi peardă timpul cerând ajutor, unor scrieri: condamna- 

te de critica modernă. |, a 

Cine poate călăuzi educaţiunea generală istorică a o- 

fiţerilor noștri cari se îndeletnicese cu studii istorice? In- 

trebarea ce fac impune o soluţiune. Soluţiunea, o voiu da 

“Ja sfârșitul studiului de faţă: 

Necesitatea unei solide culturi se simte cât tine lucrul 

.



  

  

istoriogratului miltiar, dar mai cu samă la început, în cea 
s'întâie, fază a cercetărilor. şi în delimitarea subiectului; 
apoi în momentul când,. materialele găsindu- -se definitiv. 
adunate „şi cernute, începe executarea lucrării. 

„Partea materială a unei lucrări istorice stă în aduna: 
vea documentelor. Aceasta e o grea lucrare. Fără docu- 
mente îndestulătoare, cari să nu lase un singur gol în în: - 
treaga lucrare, cari să îngădue legarea în timp şi în spa- 
ţiu a tutulor evenimentelor militare, ce constituese lucra- 
rea studiată, nu se poate scrie istoria. Când lacunele nu 
pot fi înlăturate, istoriogeaful apreţiează singur. dacă e 
destul de documetat pentru a ataca lucrarea, acoperind 
lacunele prin relaţiunile nu tocmai sigure împrurâutate de 
la, istoriografii înaintaşi. Aceasta ar însemna racordarea 
faptelor sigure prin fapte îndoelnice, sau prin lacune. In 
cazul acesta sar găsi ofiţerii noştri cari ar întreprinde re- 
constituirea istoriei militare a ţărilor române şi a rega-: 
tului românese. Lucrul lor va fi îngreunat de' lipsa docu- 
mentelor, şi valoarea luerului atinsă de această lipsă. 

Greutatea căutării documentelor o fac, mai cu samă, 
numărul şi împrăștierea lor. In adevăr, orice lucrare, is- 
torică, de o anumită importanţă, impune cercetarea unui . 
mare număr de manuseripte şi de imprimate. Oricare ar, 
fi numărul lor, toate trebuese văzute. Totuşi, în unele ra- 
muri ale istoriei, cercetătorii se mulţamese adesea să ex- 
ploreze un singur isvor, sau să se folosească de o singură 
categorie de lucrări. Prin această se poate aduce o contri- 
butiune ştiinţifică lucrării definitive, care rămâne să se. 
edifice de alţii. Această lucrare parţială, dar conștiineioa- - 
să poate ave mai multă valoare decât lucrarea unui sta: 

3
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riograf care, într'un caz analog, a cercetat superficial toa> 

te documentele, manuscrise şi: tipărite, Insă procâdâre& 

“cercetării răstrânse trebue înlăturată în istoiria militară; 

unde nu se face lucrări de erundiţiune, ci practice şi instruc- 

tive. Aceasta e o îmâre deosebire între istoria militară şi: 

“celelalte ramuri ale istoriei gerierale. Deci, pentru Istoria 

Militară e de preferat, dacă documentele sunt prea nume- 

- roase, să. se caute soluţiunea în. delimitarea apropriată a 

subiectului. - 
„ bprăştierea dotumentelor " complectează greutatea 

căutării lor: serieri . române şi străine, cărţi, reviste, arti- 

cole de gazete.-In arhive şi în biblioteci -cartoanele nr 

sunt numerotate totdeauna şi clașarea documentelor e 

aşa făcută că îngreunează lucrul. 

Căutarea documentelor e cea mai mare greutate care 

trebue învinsă. Ca să lupte cu ea, cercetătorul trebue ar- 

mat. Arrhele ce i se dau sunt: cataloagele şi inventariele 

arhivelor și bibliotecilor şi repertoriele bibliografice. Pro- 

blemul cercetării documentelor e astfel uşurat, eu condi- 

țiunea numai că cercetătorul să aivă cunoştinţe prealabi- 

le de bibliografie. Dar cercetătorii militari sunt lipsiţi de 
asemeni cunoştinţe. Ca să se iniţieze ei ar perde un timp“ 
preţios şi nici nu ar pute vreodată ajunge să spună că cu- 

nosc. toate. documentele ce trebuesce examinate, ci sar ex- 

pune mai lesne să ignoreze toemai lucrarea cea mai însem- 
nată pentru cunoștința subiectului lor. Aşa, de pildă, se 

spune că ofiţerii francezi şi germani au scris asupra isto- 

riei napolioniene fără să bănuiască că există bibliografia: 

lui Kirscheisen. -- : 
î. Bi . . e. 

După căutarea documentelor vine clasarea lor, pentri: 
a înlătura pe cele cari su pot folosi lucrării şi a'reţine p&



  

    

cele folositoare, cari i trebuese copiate sau numai ânalizaţe 
Această lucrare se face prin procedarea fişelor. 

Câna cercetătorul operează transcrierea, documentelor 
în fişe, el le supune la o critică minujioasă care stabileşte 

_ gradul de încredere ce trebue să aivă în ele: autenticita- 
“ea, exactitatea .şi sinceritatea -documentului. Această o- 
“peraţiune e foarte însemnată, căci de ea atârnă valoarea 
“Xucrării, 

In scrierile militare e de mare însemnătate autenticitatea 
“Jocumentelor, mai cu samă când e vorba de documente 
vechi. Prima, cercetare, ce trebue făcută, e dacă textul do- : 
“cumentului examinat e conform cm textul original. Acea: 
stă verificare e foarte însemnată fiindcă în Istoria Mili- 
“iară se lucrează mai mult după copii, după culegeri im- 
primate, etc., iar nu după actele originale cari cu greu să 
pot consulta. De pildă: Pentru istoria răsboaelor noastre 
-zecente (1877—18, 1913, 1916—17) se vor consulta memoriele 
Regelui Carol, comunicatele din „Monitorul Oficial“ şi 
„Monitorul Oastei“, buletinele imprimate ale Marelui Car- 
“tier General, ete, Aceste toate ar trebui verificate cu. ori-. 
“ginalele, căci sunt atinse de greşale de copiare, sau de ti- 
părire, Pentru istoria răsboaelor primului imperiu fran- 
ez s'a consultaț de mulţi coleeţiunea scrierilor prinţului * 
Eugeniu, publicate de „du Casse*; ori, în această coleeţiu- 
me nu e o serisoare care să fie exact copiată (omisiuni, da- 

“e neexacte, deformarea numelor Broprii,,..). 

A doa operaţiune a cercetării documentelor e stabili. 
rea provenienţei, adică constituirea stării civile a fiecărui 

«document: autorul, data, şi locul de origină a documentu- 

“Îni. Dacă se omite acest exanien. se pot comite erori nenu- 

mărate, Sunt manuscrise în arhive și în depozite, cari nu 

au nici semnătura. Aceste trebuesc supuse „unei anchete 
Moarte strânse. Sunt memorii chiar a căror autenticitate: 

iz .- a...



  

   
„poate fi bănuită, sau cel puţin al căror text a fost modi- 

” ficat în parte. In literatura militară franceză se dă ca pil- 
"dă Memoriele lui Marbot (1782—1854), atât de cunoscute în 

” Immea, întreagă, cari sunt cele mai suspecte din punctul 

“de “vedere al autenticităţii.,O lucrare întemeiată pe astfel 

de isvoare nu poate fi decât apocrifă. Amintese mistifica=- 

rea savantului francez Chasles, care a întemeiat o întrea- 

gă teorie.pe documente apocrife ce i-a vândut un șarlatan.. 
Rezultatul acestor operaţiuni, cari constituese critica. 

externă a documentelor, va ave ca rezultat eliminarea do- 

cumentelor inacceptabile. Cele alese sunt în urmă supuse 

unei critici interne, al cării scop e ca să dovedească: giri= 

ceritatea documentelor, adică dacă autorii lor nu aseund 

adevărul cu bună crednţă; şi exactitatea, adică dacă ei nu 
sau îxişelat. Ambele aceste cercetări cer, mai cu samă 
când e vorba de operaţiuni militare, conştiinţa absolută, 

'atenţiune şi pricepere profesională. Si acest examen e cu 

atât mai necesar cu cât ne scoborîm mai mult în timpurile 

trecute. De pildă, pentru reconstituirea Bătăliei dela Mar- 

na (Septembre 1914), pe care Francezii o consideră ca 0 

 snare victorie a armatelor franceze, dar a cării existență 

era chiar contestată de documentele oficiale germane pu- 
blicate până în 1916, mu va fi greu de a se descoperi mer- 
sul real al evenimentelor militare cercetându-se isvoarele 

documentare ale ambelor armate, precum şi acele ale ar- 
matei engleze, care a luat parte la marea bătălie; de as- 

mene, şi reconstituirea operaţiunilor armatei noastre din 

campania din toamna 1916, expuse prefăcut în buletinele 

Marelui Cartier General român, va fi descureată fără . 
greutate punându-le faţă?n faţă cu relaţiunile oficiale ale 

cartierelor armâtelor potrivnice şi cu rapoartele asupra 0- 

peraţiunilor trămise de Comandamentele armatelor noas- 

tre de operaţiuni. Pe câtă vrenie, pentru a reconstitui bă-



  
  

   

tălia dela Călugăreni a lui Mihai “Viteazu istorolgratul va 
„ave cu totul alte greutăţi de î învins, când.va trebui să cer- 

«ceteze documentele ce a putut: să aduite, 

. - 

După ce toate aceste operaţiuni pregătitoare au fost 

“făcute, istoriograful bine înarmat cu date şi cu fapte, şi 

 unoscându-şi deplin subiectul, va: trece la alcătuirea lu- 

-crării ce exeentă. Expunerea lui va trebui să scoată la lu- 

mină nu numai evenimentele ci şi raporturile cari le lea- 

:gă, condiţiunile cari le explică şi învăţămintele cari isvo- 

xăse din ele. Expunerea trebue să fie logică, limpede, or- 

„donată şi simplă, cum se cuvine unei lucrări militare. Ca 
“să poată fi aşa, se cere lucrătorului calităţi, unele de ordin 

astoric, altele de ordin. militar. - 

Calitățile de ordin istorie i se, impun de concepţiunea 

“bine definită al scopului final atribuit Istoriei. El trebue 

să fie imparţial, să nu aivă idei preconcepute si să fie 0-.! 

biectiv. Dar obiectivitatea nu trebue să împedice pe isto-. 

ziogratul militar de a trage coneluziuni din fapfe, după ce 

:a expus legătura dintre ele, căci tocmai acesta e scopul is- 

“toriei militare. - . 

Expunerea concluziunilor, inspirate. istoriografului de - 

evenimentele ce a studiat, trebue să îndeplinească doă con- 

diţiuni riguroase: coneluziunile să curgă direct din fapte- 

le cercetate şi probate; cetitorul să poată deosebi lesne ex- . 

punerea faptelor de expunerea consideraţiunilor personale. 

ale autorului. Pentru stricta observare a acestei regule se 

poate întrebuința procedarea adoptată de Statul-Major 

'prusian pentru unele din publicaţiunile sale: în fiecare 

„capitol figurează mai întâi expunerea faptelor și apoi ur- 

znează consideraţiunile supt o rubrică numită „Betrath-



  
        

tungen“ (consideraţiuni, reflexiuni). -- De pildă, “lucrarea 

maiorului Loeffler, din Statul-Major saxon,. asupra ss ĂS= 

boiului Ruso-Japonez“ se terniină cu un capitol „Conside= 

„raţiuni“, în căre autorul pune în vază învăţămintele iac- 

tice şi strategice trase din acest răsboiu, pentru a contri- 

bui la progresele artei militare în armata germană. 
Sunt scriitori militari cari socot că istoriografii tre- 

bue să se mărginească a expune faptele fără a trage con- 

cluziuni, contestându-le dreptul de a călca în domeniul 

strategiei şi tacticei, pe care ar dori să-l exploateze numai: 

ei singuri. Această concepţiune nesocoteşte, în principiu. 

"scopul istoriei militare. In adevăr, din momentul ce a; scos . 

faptele reale din întunericul arhivelor şi bibliotecelor, şi & 

stabilit cu rigurozitate ştiinţifică relaţiunile “de interpen- 

'denţă dintre ele, istoriograful e singur în măsură de a pă- 

trunde complexul cauzelor cari le-au. produs, şi nimene 

nu-i poate tăgădui dreptul de a-şi prezenta - -conefuziunile: 

asupra unei chestiuni, pe care a studiat- o luni, şi chiar 

ani, întregi. - 

'Trebue însă admisă o restricţiune; Pentru ca un isto-: 
viograf să-şi poată formula eoncluziunile într'o lucrare de 
istorie militară, i se cere cunoştinţe militare, cari-i sunt 

absolut trebuincioase. Chestiunea de competenţă e neîn- 

lăturată pentru cei cari voese să se îndeletnicească cu a- 

semeni studii. Studiele asupra organizării militare făc ex- 

cepţiune dela această regulă, ele putând fi făcute şi de ne 

militari. Celelalte, nu. Călcârea acestei reguse a fost tot- 
deauna dăunătoare lucrărilor făcute, chiar dacă ele au â-- 

vut alte însuşiri, cari ax fi putut să le rădice. valoarea. 

'Aşa a fost marea lucrare istorică (20 volume) a lui 'Thiers: 

„Li Histoire du Consulat et de PEmpire“, la care a muncit: 

17 ani aproape neîntrerupt. Cu toate pretenţiunile sale îns 

arta xăsboiului, Thiers nu a putut pătrunde, în „cea! mai
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mare parte, concepţiunile marelui Căpitan, din cauză că 
în tactică, şi mai ales în strategie, concepţiunea nu e totui; 

execuţiunea e principalul. Cel mai modest strateg civil — 

poate. chiar militar, nu vede decât manevra pentru a tăie 

diniele de comunicaţizane ale inimicului, pentru a-i învălui 

“0 aripă, pentru a-l înşela pe un punct şi a-l sfărâma pe al- 

tul. De sigur că acesta e scopul conducătorilor răsboaelor. 

Dar pentru atingerea lui -mai trebue ceva: priceperea mMij- 

loacelox ce trebuesc-puse în lucru pentru a atinge scopul. 

Istoriografii nespecializaţi mu le pot pricepe rostul. - 

De aceea, zic: pentru a scrie istoria militară trebue să 

“fim în stare a ne da sama de chipul în care au fost potri- 

vite măsurele de execuţiune cu eoncepţiunea unui răsboiu, 

:sau a unei bătălii. Această însușire nu o poate ave decât un 

profesionist. Idealul ar fi ca istoria militară să fie serisă. 

de un Turenne, un Gustav Adolf, un Ezederic al II, un Na- 

poleon, un Moltke, un Joftre, un Foch, un Hindenburg, ! un. 

Ludendorff. Dar aceştia fac istoria, nu o seriu. : 

De altă parte, nu orice profesionist poate serie istoria, 

militară, chiar de ar ave o deosebită pregătire pentru par- 

“tea curat istorică. El trebue să mai aivă, pe lângă aceasta; 

o solidă educaţiune militară, cunoştinţe complecte în ma- 

_%erie de organizare, de strategie -şi de tactică. Fără aceste 

mu se poate face. studii de istorie militară cu adevărată 

xaloare ştiinţifică. Istoriograful militar trebue, neapărat, : 

să urmărească de aproape evoluţiunea.. ideilor militare în 

Teorie ca şi în practică, 

Cum. vedem, pentru a serie istorie militară se cer în- 

:Suşiri, cari cu greu se pot găsi întrunite în acelaş individ: 

competenţă militară desăvârsită şi educaţiune istorică 

-<omplectă. Şi totuşi, asocierea acestor doă condițiuni e 

asapărată, căci istoria militară, cum o înţeleg eu, preziu- 

“4, greutăţi cari nu se pot învinge decât cu mijloacele pe 

cari le-am arătat. - 7?



        

“Bspunând aceste, scopul. meu nun.a fost « să descurajez: 

„pe cei cari simt în ei o adevărată: vocaţiune pentru stu- 

- diele istorice, ci ca să abat spre alte osupaţiuni mai po- 

“trivite capacităţii lor pe cei cari, fără a-şi da sama de ros- 

tul lucrului, perd un timp preţios cu-v îndeletnicire. nefo- 

_„lositoare ştiinţei şi primejdioasă adesa corpului ofițeresc. 

Studiul istoriei militare cu cât e de greu cu atât e, îm 

“schimb, folositor şi pentru dreapta cunoaştere a trecutului 

_si pentru buna călăuzire a, viitorului, Trecutul ştiinţei rhi- 

litare e, mai mult decât pentru orice ştiinţă, temelia. vii- 

"torului ei. Ori cărui progres, constatat de Istoria Militară, 

răspunde “un progres în cunoştinţele noastre militare, 

Francezii au nesocotit acest adevăr şi nu au ținut sama de 

învăţămintele trase din Istoria militară a epocei napaleo- 

niene. Prusienii, din potrivă, au tras mari foloase din a-- 

ceste învăţăminte pentru a-şi îndrepta şi complecta cu- 

noştinţele asupra artei răsboiului şi a-şi pregăti armata 

- “pentru marele răsboiu din 1866 şi 1870. Nici Francezii, nick 

celelalte popoase europene nu au ţinut deajuns sama de 

învăţămintele istoriei acestor. răsboaie şi a marelui răs- 

boiu ruso-japoenz (1904—905); numai Germanii, conti- 

nuând tradiţiunile Prusienilor, au luat note de tot ce nu 

trehuia dat uitării, şi-au pregătit armata pe bazele adevă- 

ratei ştiinţe militare; şi, când marele răsboiu dintre po-. 

poare s'a desprins, el nu a găsit decât o singură armată. 

în adevăr pregătită de răsboiu: armata germană. In fieca- 

“re campanie, studiată după principiele solide ce am ară- 

tat, armata germană a găsit dreptarul, pe cate şi-a :înte- 

meiat Grganizarea, instrucţiunea şi educaţiunea militară 

„pentru a se pregăti, ea şi înaltul său comandament, de. 

xăsbeiu. 

După ce am arătat în trăsuri generale metoada care. 

i
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trebue iptrebuințată la alcătuirea Istoriei Militare, îmi 

rămâne să arăt bazele pe cari trebue să aşezăm orice lu- 

crare privitoare la: Organizarea militară a Ţărilor; Stu- 

diul Răsboaelor şi Arta Militară. 
„ 

STUDIUL ISTORIC AL ORGANIZARII MILITARE 

A  PARILOR 

" Cercetarea organizării militare a unei țări, dela con- - 

stituirea Statului până în zilele noastre, trebue să se facă 

nu numai. descriptiv ci şi critic, pentru a stabili legătura 

- dintre organizarea militară la diferitele epoce ale Istoriei 

ţării și cauzele cari au produs-o. Si, fiindcă prin organi- 

zarea militară înţelegem. doă- lacruri distincte: o organiza- 

vea - armatei şi organizarea apărării țeritoriului, istoria 

trebue “să caute legătura dintre organizarea armatei, 0r- -: 

_ ganizarea apărării teritoriului şi “organizarea Statului. 

Un exemplu va concretiza ideea: îl găsim în Belgia din 

zilele noastre. : 

După revoluţiunea din 1830, Belgia dobândind inde- 

pendenţa, şi existenţa sa fiind garantată de Marile Puteri 

europene, şi-a dat o organizare militară potrivită cu sta- 

rea ei dă ţară neutră şi cu obligaţiunile impuse de dreptul 

internaţional ţărilor, a căror neutralitate e garantată 

prin tractate, de a-şi apăra singură neutralitatea îri caz 

de -siluire- a teritoriului. până la sosirea “ajutoarelor dela 

puterile garante. Statul belgian a început prin a-şi Orga- , 

niza apărarea teritoriului creând o perdea de apărare pe 

Meusa, cu cele doă fortărețe dela Lige şi Namur, şi orga-. 

vizând în “partea Nord-Vestică
, pe rîul Escaut, la Anvers 

o mare cetate: centrul şi vedusul apărării. Această organi- 

zare a, fost; în parte, în acord cu gitnaţiunea internaţiona- 

iă a Belgiei. Ea trebuia însă acordată cu organizarea Pu- 4 £ 

„terii armate. Belgia şi-a creat o armată, dar sistemul său. : 
-



  

   
de veerutare. nu a îngăduit- -d să-i deso: 'desvoltare î în _răbort 

“cu organizarea defensivă a teritoriului. Acest neajuns a 

fost târziu pus în vază —- toemai în 1911 —- câud Guvernul 
tării sa hotărît să modifice vechea lege militară şi să a- 

dopte un nou sistem de recrutare, care să îngădue el: 

_giei a ave o armată potrivită cu numărul populațiunii şi 

„cu bogăţia ţării. Noua lege a veni! prea târziu, ea nu a 

avut timpul să-şi producă efectul şi răsboiul a surprins 

tara înainte de a fi văzut cumpăna aşezată între ergani- 

zarea armatei şi organizarea apărării teritoriului. Urmă- 
rile -le cunoaștem. 

1: — Organizarea Armatei. — Când se cercetează or- 

ganizarea unei armate nu.e de ajuns a arăta ca la o epocă 
oarecare armta ţării era constituită din anumite organe 

— arme şi servicii; nu e deajuns a descoperi că armata 

âvea 0 organizare perihanentă sau temporală, că avea mai 

rultă cavalerie decât infanterie, sau din potrivă; nu e.de 

| ajuns a arăta că ea întrebuința anumite maşini de lupte. 

Mai trebue ceva. Trebue a se lega organizarea militară de 

organizârea socială a poporului şi a căuta legile artei mi- 

litare la caea epocă. Mă explic. 

“Armata romană, pe care o dăm ca prototip al armate- 

lor vechi, era cu desăvârşire naţională şi se confundă cu 

însăși societatea română. Toţi cetăţenii erau soldaţi şi ni- 

mene, dacă nu era cetăţean, nu putea fi soldat. Nici străi- 

nul, nici sclavul, nu aveau dreptul să intre în armată, Mai 

niult încă, sărăcimea era şi ea exclusă din armată, de oa- 

vece organizarea armatei era întemeiată pe principiul că 

sarcina militară trebue să fie cumpănită după averea ce- 

tăţeanului român: cu. cât: era mai bogat şi mai sus pus 

- pe scara socială; cu cât'el avea mai mult de perdut, cu atât - 

nai mult trebuia să coopereze la apărarea Statului. Aşe-
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zată pe un asemene priucipiu — principiul conservării 

Statului şi al apărării bunului privat — Roma nu avea 

nevoie de:o armată permanentă, în înţelesul ce i sa dat 

mai tâvziu, pentru că fiecare cetăţean era obligat să-şi 

servească țara cu munca şi sângele său (ense et aratro), 

fiind că fiecare tânăr şi adult era dator să înveţe mese- 

ria armelor, să-şi întreţină vigoarea fizică „în gimnazii, în 

câmpiele lui Marte şi în taberele de instrucţiune“. Aces- 

tei organizări militare corespundea și organizarea, socială 

a Statului Roman din acea epocă şi politicei externe ce el. 

făcea. - | 

Mai târziu însă, când imperiul roman ajunse să cu- 

prindă în graniţele sale Italia, Spania, Galia, o parte din 

Germania, Țările Dunărene, Asia Apusană şi Nordul A- 

fricei, Roma simţi nevoia de a-şi crea o armată permaânen- 

tă pentru apărarea graniţelor vastului ei imperiu. De a- 

tunei, puţin câte puţin, serviciul militar deveni 0 proie- 

siune, şi armata începu să se umple de 'calicime şi de vân- 

tură-ţară, Puţin încă, şi serviciul va înceta de a fi o da- 

torie pentru a deveni o sarcină, de care cei bogaţi vor 

pute scăpa prin. răscumpărare. Dacă permanetizarea ar- 

matei romane a fost o urmare a desvoltării imperiului ro- . 

man, căci numai legiunilor “permanente se putea încredin- 

“ta apărarea graniţelor. şi “asigurarea supremaţiei Roma- 

nilor asupra popdarelor din colţurile cele mai retrase ale 

Imperiului, desnaționalizarea armatei a fost o urmare fi- 

rească a decadenţei societăţii romane, din cauza luxului, 

bunului traiu şi. destrâului. 

Aşa explică istoria crearea trupelor „permanente în - 

timpurile vechi. Să ne suim mai sus ca să ajungem la pe- 

rioada renașterii, când din nou reapar în Europa arma- 

tele permanente. Vom găsi şi aci cauze analoage: o nece- 

sitate de Stat. Dacă Romanii crează legiunile permanente 
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- pentru a. apără: gr aniţele. imperialii: Şi. a ține. în “respect 

popoarele supuse, regii Franţei crează şi ei trupe perma- 

xiente ca să sfărâme puterea seniorilor feuzi, ca să apere 

şi să întărească drepturile suveraniţăţii lor. In Franţa, 

pentru a pune. capăt neajunşurilor regimului feudal, atât 

“de vătămător consolidării Statului şi propăşirii sociale, 

“si pentru a stârpi bandele de mercenari rămase în ţară 

după răsboiul de o sută de ani, cari prădau şi jăfuiau to- 
tul pe unde treceau, au creat supt domnia lui Carol (1445) 

primele trupe permanente şi s'a. pus. temelia naţionalizării 

armatei printr'o recrutare naţională. 

Dacă cel care face cercetări în domeniul istoiriei mili- 

"tare cunoaşte legăturele, cari au existat între orgânizarea 

_ armatelor şi organizarea statelor, nu poate cădea în gre- 

şala în care a căzut Neculai Bălcescu, care a atribuit lui 
Mircea cel Bătrân al Munteniei meritul de a fi creat cele 
dintâi trupe permanente în Europa. Pe acele timpuri ni: 

căeri în Europa nu existau trupe permanente nâţionale, 

“căci nici escortele, nici trupele de pază ale suveranilor, 

cum era, de pildă, corpul ienicerilor creat în veacul al 

14-lea, nu pot fi luate drept trupe permanente de răsboiu. 

Intr'o singură tară— în Italia — existau chiar în veacul al 

14-lea, trupe permanente (companii), dar aceste nu erau 

trape naţionale ci trupe de „profesionişti mercenari“, en- 

glezi, germani, unguri, elveţieni, sarasini,  cataleni, - gas- 

coni, toţi vântură-ţară, pe cari pofta sângelui şi a pradei 

îi aduna din toate unghiurile Europei. Aceste companii de 

“ mercenari stau ca nişte străine pe pământul Italiei, şi cu | 

ele Comunele şi Statele, cari le închiriează ca să le apere 

interesele, trebuesc să vorbească ca egal la egal. Italia are 

să sufere mult dela aceste trupe mercenare, compuse din 

străini şi comandate de căpitani străini. Ori cum ar fi în- 

să, existenţa unor asemenea trupe în Italia e în legătură 
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| gi e aa i , 
' desăvârşită 'eu starea politică şi - socială a micelor state 

desprinse din ea după invaziunile barbare, cari au făcut-o 

să peardă sentimentul unităţii etnice, naţionalității şi pa- 

“triotismului. ” | 

Mircea al Munteniei nu a putut să se gândească casă - 

organizeze o armată permanentă, de care nu avea trebuin- 

ja, şi pe care cu greu ar fi putut-o întreţine. Dar el a fă- 

-cut ceva mai bine: a dat ţării sale o organizare militară 

potrivită Gu organizarea Statului, cu starea socială a p6- .. 

porului său şi cu grelele timpuri prin cari treceau ţările - 

_-xomane. El în Muntenia, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel 

“Mare, mai târziu, în. Moldova, au organizat oştirile pă- 

.mântene, cu cari dânşii şi urmaşii lor au apărat vatra 

“țării şi au scris în Istoria românească paginele epocei ei . 

-de aur. Slăvit să le fie numele în vecii vecilor. | 

În ţările romane, pe acele timpuri, nu se simţea de loc 

nevoia unui instrument de răsboiu supt forma unor trupe 

permanente. Pentru răsboiu, domnitorii” noştri aveau la 

'“îndămână armata de miliții şi oastea de strânsură (gloata 

ţării), cari nici odată nu an dat greş. De altfel, trebue. să, 

răsfoim istoria militară până în veacui al lî-lea ca să gă-.. 

'sim în ţara cea mai bogată şi mai bine agezată, pnliticeşte 

şi economiceşte, în Franţa, pe timpul domniei regelui: 

soare (Ludovic al 14-lea), o armată permanentă de 60000 

oameni; şi istoriografii ne spun că nici un alt stat nu era în 

'stare să facă aceasta. - Ă e e 

Pătrunzând mai departe studiul istoric al organizării 

„militare, cercetătorul trebue să analizeze cauzele cari au 

făcut -ca la aceeaşi epocă proporţiunea dintre arme să nu 

fie aceeaşi îri toate armatele, şi cauzele cari au făcut ca în 

-aceeași armată proporțiunea să se schimbe dela o perioa- 

dă la alta. j 
Să concretizăm. ideea.



  

„> Asmata grecească a lui, Alexandru Macedoneanul, -. 
constituită pentru expediția, în contra: Perşilor (334, a. 1. - 

' H.), cuprinde 82000 soldaţi de Infanterie şi 4000 de Cava- 

lerie. Pentru o „armată bine instruită; şi pregătită de răs- 

„boiu în. gimnazii şi în tabere de instrueţiune, s'ar părea 

„că efectivul Cavaleriei e prea mare. Cum însă Alexandru 

„avea să apere nu numai coloniele greceşti din Asia, dar 
făcea în acelaşi timp şi un văsboiu ofensiv în contra unei 

armate, care dispunea de o cavalerie numeroasă, el a tre- 

buit să pună în acord organizarea armatei sale:eu-armata. 

ţării cu care avea să poarte un mare răsboiu. 
La Romani, a căror armata era organizată după ace- 

_ laşi sistem ca cea grecească, raportul între Cavalerie şi 

„ Infanterie era mult mai mic: o legiune de 4200 infanteriști 

nu avea decât 300 călăreți. Puterea “armatei stătea în bra- 

tul şi piciorul legionarului roman, în instrucţiunea indivi- 

duâlă şi colectivă a trupei şi în iscusința, comandamentu- 

lui. Dar, era şi o cauză materială care impunea reducerea 

“efectivului cavaleriei: lipsa cailor în Italia. O armată con- 

"sulară, care număra aproximativ 20.000 de luptători, nu 

conţinea decât 1200 călăreţi. Veni însă timpul marilor răs- 
__” boaie-ale Romanilor cu Cartaginezii, şi atunci se constata. 

=. „că organizarea armatei, pe ere Roma şi:0 dăduse înai îna- 

inte pentru apărarea fiinţei ei contra „popoarelor vecine Și 
apoi pentru “a-şi întinde stăpânirea peste întreaga penin- 

„sulă a Italiei, nu mai răspundea nevoilor timpului şi În 

prejurăvilor. Când la începutul răsboiului al 2-lea punic 

(218 a. I. H.) Anibal trecu în Europa cu o armată de 60 mii 

infanterişti :şi 9000. călăreţi—faimoasa cavalerie numidă 
armata romană avea deja o cavalerie mai numeroasă ca 

în trecut, şi astfel la nenorocită bătălie dela Canne, Ro- 
manii putură să opună lui Anibal o armată de 80 mii in 
fanterişti şi 7009 de călăreți. a  
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„mea decât să îndeplinească sarci 

  

275. 

_ Constatăm deci “că în timpurile vechi, massa armate- 
dor bine constituite şi instruite era formată din Infante- 
vie şi că proporţiunea Cavaleriei, care. intra în constitui- 

zea armatelor variază după organizarea Statelor, tendin- 

4ele lor politice şi armatele vrăjmaşe cu cari ele vin în 

conflict. Nimie convenţional nu se poate găsi în această 

organizare militară. 

Pe timpul feudalităţei arta militară era de mult în- 

arogată, iar instrucţiunea luptei în massă îşi pierduse cu. 

totul rostul. Biata infanterie, de care nimeni nu se mai in- 

ttereșa nici ca s'a instruiască, nici ca so armeze, devine 

servitoarea cavaleriei. Ateasta reprezintă armata, aceasta 

face răsboiul, aceasta dă luptele. Răsboiul acum nu se mai . 

îace între popoare, ci între militarii de meserie, adică în- 

re seniorii feuzi şi clienţii lor, fie că luptă între ei, fie că 

luptă împrejurul domnitoiului. lor, când acestă îi chiamă. 

“Ce rost poate avea infanteria în luptele ce se dau în acea- 

stă epocă? Arcaşii Infanteriei, puţini la pumăr, însăilează 

lupta, apoi cavaleria năvăleşte în linie şi lupta se preface 

3atr'un duel între călăreţi: lupta individuală, al cării fe-. . 

zultat atârnă de calitatea armurei calului şi călăreţului, 

de puterea şi rezistența a calului şi călăreţului şi de îndă- 

zaânarea mânuirii armelor de isbire şi de tăere. Arma de 

aruncat şi-a perdut însemnătatea ce avea in trecut şi a ce-- 

lat loc] armei de împuns şi de tăiat. i 

Nici o urmă de ştiinţă militară nu putem descoperi în 

această -epocă, în care înflorește cavalerismul medieval. 

“Cum e societatea aşa e şi organizarea ei militară. Intr'un 

<onglomerat de societăţi în care Statul nu e închegat, nu 

“poate să existe. o armată unitară. Intr'o societate de se- 

miori cu dare de mână, cari nu se mişcă, nu-si văd de afa- 

- <eri, nu merg la răsboiu decât călări, ee putea face sărăci- 

na de feciori. („goujat“.



  

„galopino“ sau : „galuppo“, echivalent: -cu al romanului. 

„vasifer“ sau „sarcinator“), mai mult decât de luptători. 

„„ - „Această stare de lucruri își găseşte sfârşitul în deseope=- 
- xirea prafului de puşcă, care face să se redee Infanteriei: 

"“xolul ce i se cuvenea în răsboiu. Mijlocul veacului al 15-lea 
"+ însemnat în civilizaţiunea  enropenească prin cele trei. 

ari descoperiri: busola, tiparul şi praful de puşcă, iar în 

viața. socială prin consolidarea ideei de Stat, deschide Ar-- 

tei. Militare o nouă perioadă, numită Perioada Renaşterei,. 

"iav organizării armatelor porţile Reerutării naţionale şi 

Permanentizării Serviciului Militar. 
„Când Feudatarii încep luptele cu Comunele şi când 
„ Suveranii ţărilor se asociază cu aceste ca să lupte împo-. 

“triva. atot-puterniciei seniorilor-feudatari, Infanteria în-- 

epe să iee un loc modest, dar mai onorabil, pe câmpul de 

" taptă şi armele ei încep să dispute valoarea săbiei şi su- 

. liţei. Comunele îşi pregătesc apărători, pe cari îi formează 

"societăţile burgheze de arcaşi“ şi, mai pe urmă, „de puş- 

. eaşi“, (societăţile din Franţa, Belgia, Elveţia, etc.); şi lupta - 
| “pentru a relua basul asupra rivalei sale, o dă Infanteria. 

- eu mai mult 3por după invenţia armelor de foc. 
„.. - Introducerea. armelor de foc schimbă” tactica luptei. 

Pentru a ucide pe duşman nu e nevoe de a-l apuca de gât şi 

“-a lupta corp la corp. Puterea muschilor şi curajul nu. pot: 

-să lupte cu gloanţele cari loveşte pe luptător în frunte sau... 

în inimă. Pentru a lupta împotriva armelor de foc, călă- 

reţii trebue să descalece şi să lupte pe jos. Incet, încet In- 

fanteria iea locul cavaleriei în lupte şi face tot ce poate ca 

„să devină regina bătăliei — potrivit cu propăşirea fabri-- 
caţiunii armelox de foc şi muniţiunilor lor. Cu cât numă-- 

"val puşcaşilor sporeşte în rândul Infanteriei, cu atât scade- 

+ numărul călăreţilor în armată. Astfel, pe timpul „răsbo-- 
iului de 30 ani“, găsim la bătălia din câmpia Lipscăi (1690):  
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că armata protestantă a lui Gustav Adolf -avea 28.000. in-:- 

_ “anterişti şi numai 12 mii cavaleriști; iar armata tatolică. 

(a Imperialilor) a lui Tilly, 20 mii infanteriști şi 11 mii ca- - 

valeriști. | i . i | 

Pe timpul lui Ludovie cel Mare, al Frantei, găsim în 

câmpia din Lotaringia (1674), la armata lui Turenne, 20090 

infanterişti şi 13 mii cavaleriști. | a 

, Pe la începutul veacului al: 18-lea, Cavaleria prusiană . 

e.cu totul lăsată la o parte, tăci Frederic Wilhelm I, or- -. 

ganizatorul armatei, îşi concentrează munca:$i stăruința 

ca să dezvolte, să întărească. organizarea şi să dee o bună. 

pregătire de răsboiu Infanteriei şi Artileriei, pe cari le. | 

considera ca adevărate „arme de luptă“, graţie perfecţio- 

“mării armelor de foc. De altfel, şi lipsa cailor în vegatul“ 

Prusici impunea sacrificarea Cavaleriei. Totuşi, când, în: 

- timpul campaniei din 174! în contra Austriei, s'a, constata : 

pres, marea inferioritate a cavaleriei prusiane faţă de cea 

_ austriacă (la bătălia dela Maliwitz), Frederic al II-lea. se - 

grăbi a da o bună organizare cavaleriei sale, mărindu-i e- : 

, fectivul şi îngrijindu-i instrucţiunea, astfel că în 1157 ca-.- 

valeria prusiană număra 18 mii călăreţi întw'o armată de. - 

100.000 oameni. La bătălia dela Praga (campania din Bo- : 

hemia) cavaleria prusiană, care număra: 63 escadroane, 

bate cavaleria austriacă (104 escadroane) şi contribue la... | 

câştigarea victoriei. , a 

F: - Coveetăturii organizării ammatelor, urmând firul evo- - 

Tuţiunii ei, vor da în plină perioadă a desvoltării armate- 

1or permanente peste trupele de miliții — armata tim po- 

rală — cari apar la începutul veacului al 19-lea, se înmul- - 

ese pe an ce trece şi sfârșeșe prin a le copleşi. Desigur că - 

acest miăre “eveniment: militar are 0 deosebită însemnătate 5 

Și de aceea istoria organizării armatelor are datoria ca 

să] desiuşască şi să-i găsaseă raportul de interdependenţă 

"eu starea politică şi socială a Statelor.   
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"Xeacul al 19-10a î încape în Prusia cu “cele mai : grele î în= 

 cercări la 'cari o ţară poate fi pusă. Bătăliele dela Jena şi 

Auerstădt (1806) au fost fatale tânărului regat. 'Tractatul 

“alela Tilsitt reduce Prusia la jumătate şi armata ei eam la 

40000. oameni. Dar Prusia găseşte chiar în mărimea aces- 

tei nenorociri puterea şi energia necesară ca să se rădice 

Şi să-şi reiec locul printre marile puteri europene. Greaua 

„seondiţiune de a nu păstra subt arme decât 40000 oameni 
-- fu eludată prin trămiterea în fiecare an a soldaţilor in- 

“ =struiți la vetrele lor şi înlocuirea lor prin redruţi. Apoi, în 

-:1812 şi 1813 se orgâniză „landwebrul şi landsturmul“; ; în 

“fine, legea din 1814 fixă serviciul militar la 3 ani în arma- 

“ta permanentă şi la 14 ani în landwebhr; iar în Îndsturm 

“vărsă pe toţi bărbaţii dela 17 până la 49 de ani, cari nu fa- 

ceaun parte nici din armata activă, nici din landwebr, dar 

xcari erau în stare de a duce răsboiul. Prin aceste măşure, 

“Prusia, cu o armată permanentă numai de 40.000 oameni, 

  

«ajunge în scurt timp să pună în linie o armată de 270.000 |   >sameni din landwehr. 

Ci o armată de 40.000 oameni Prusia nu putea sta în 
“calea planurilor şi visurilor de aur ale Marelui Cuceritor 

“francez. Dar este o lege în lumea aceasta, pe care nici 

0 voinţă omenească nu o poate înlătura: e legea care îngă- 

due omului să opună fiecărei acţiuni o reacțiune egală în 
-stave de a o anula. Conducătorii Prusiei au găsit-o în orga- 

-mizarea, discretă a armatei de rezervă (landwehrul). Cu a- 

«ceastă armată, pregătită în timp de 8 ani, Prusia îşi răs- 

“bună în anii 1813—1815. 

Aceasta a fost originea armatelor de rezervă. La ele a 

zecurs Prusia pentru a-şi restabili echilibrul perdut în 

stăsboaiele napoleoniene, şi.tot de ele:se va servi şi în vii- 

tor pentru a întemeia unitatea naţională şi a pune teme= 
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lia puternicului imperiu german. Dar tot de ele se vor servi: 

şi celelalte ţări pentru a-şi mări puterea militară şi a ţine 

cumpăna între ele. 

Țările Române au fost şi ele oprite prin Regulamen-- 

tul Organic, după pacea dela Adrianopole (1829), de a ține: 

subt arme mai'mult de 3 regimente (6 batalioane de Infan-- 

terie şi 6 Escadroane de. Cavalerie) în Muntenia, şi 1 re- 

giment (2 batalioane de Infanterie şi 2 Escadroa-- 

ne de Cavalerie) în Moldova. Acestei restricţiuni. i-au 

opus domnitorii noştri crearea tampelor de poliţie» 

administrativă şi judecătorească, numite „jandarmi: 

călări“ şi „dorobanţi“ (trupe călări), si trupele de: 

cordonaşi şi poteraşi (infanterie) însărcinate cu paza gra-- 

miţelor, cari mai târziu iau numele de „erăniceri“. Aceasta: 

e originea "trupelor noastre teritoriale (dorobanţi şi călă=- 

raşi), cari ne-au îngăduit în 1877 să mobilizăm o armată: 

de peste 80000 oameni, cu care să înfăptuim neatârnarea- 

României şi să fănrim Coroana de: Oțel a. Regelui Româ-- 

niei. Mulţămită acestei organizări, cu totul naţională. şi: 

bătrânească, noi am putut rădica în 1913 o armată nume-- 

voasă şi bine instruită, care a arătat măsura puterii ei, şi. 

ne-a dat astăzi putinţa să âvem o armată şi mai nume 

- roasă şi mai tare, cu care Poporul Român să-şi poată a- 

păra interesele neamului şi să-şi îndeplinească chiamarea: 

în micul colţ al Europei, unde Va aşezat ștrăbunii săi. 

Cum vedem, anumite cauze au determinat în diferite 

țări şi în diferite epoce anumite organizări militare, A=- 

ceste organizări, luate la început ca efectul unei cauze, de- 

vin eu timpul ele înşile cauzele cari au îngăduit popoarele- 

să prospere, să-şi înfăptuiască unitatea naţională şi să-şi: 

razime aspiraţiunile isvorite din necesităţi, pe cari nu- 

mai dreptul celui mai tare le poate satisface. 

„Un avânt mai am de spus privitor la studiul istoriâ- 

 



    

al organizării puterii armate. Când se cercetează organi- 

-zarea, ârmatei într'o ţară, sau la o epocă dată, trebue a se 

_ „cerceta şi armamentul cu care ea eră înzestrată, căci de e 

a voluţiunea armamentului e legată nu numai evoluţiunea 

organizării armatelor, dar chiar şi modificările ce s'au a- 

„dus în cursul veacurilor tacticei luptelor. Acest studiu tre- 

bue făcut cu pricepere tehnică pentru a se atribui - fie- 

„cărei epoce armele ce avea, a nu da loc la anahronisme, 

---sau la conflicte între organizare şi armamentul trupelor, 

-si a nu se atribui pe nedrept unei ţări paternitătea unui 

armament, pe care ea nici nu Pa avut, nici nu ba născocit, 

cum s'a înâmplat, de pildă, cu tunurile lui Ion Vodă cel 

Cumplit, despre care ilustrul nostru Hajdeu, zicea: „Eaea, 

dar, că Moldovenii cunoscură, sunt acum trei secole, nu 

xevolverele cele în miniatură, din zilele noastre, ci tunuri- 

„revolvere“ (Ion Voaă cel Cuimplit); iar d. A. Xenopol: „E 

“enrios că Românii să fi cunoscut această armă, pe care 
- Francezii o descoperiră în a doa jumătate a secolului al 

'19-lea“ (Istoria Țărilor Române). Această armă de foc se 

„găsa în armata rusască pe la anul 1550, când se organizea- 

ză artileria rusască, şi consta din reunirea mai “multor 

țăvi de puşcă puse pe un singur afet (organy), (E. Bujac, 

"va Armâe Russe“).. Acest, aşa zis tun-revolver, a fost dar 

- Juat de Ion Vodă cel Cumplit dela Ruşi şi întrebuințat în 

“bătălielor lui din anii 1572—1574. El e departe de a îi tun- 

- xevolver, sau mitralieră inventată de Francezi. 

Stadiul istoric al armamentului e indispensabil cerce- 

- tătorului, fiindcă el îl va. face să priceapă mai bine evoiu- 

“ ţiunile prin cari a trecut organizarea Infanteriei şi Cava” 

“leriei, pecum şi zolul necontenit crescând al Awtileriei în 

„.wăsboaie şi deci însemnătatea acestei” arme în alcățuirea 

„puterii armate a unei țări.
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stăpânirea marelui său imperiu. 

  

2, — ' Organizarea apărării teritoriului unei ţări. — A-. 

lături de studiul organizării puterii vii, istoriograful tre- - 

bue să pună cercetarea erganizării apărării ţării prin. 

„lmcrări de întărire statornice. Dar, pentru ă isbuti în cer- 

cetarea sa, el trebue să cunoască „istoria Artei Fortifi- - 

caţiunii*“ precum şi „Lactica văsboiului de Cetate“, ca prin 

aceste cunoştinţe «să poată strânge legătura dintre orga-- 

nizarea armatei ţării şi organizarea defensivă a teritoriu- - 

lui ei. 
- 

Organizarea fortificaţiunii a urmat legile organizării 

sociale a omenirei, De când. oamenii au început să se con-- 

stituiască în societăţi, instinctul apărării i-a împins să- Şi. 

facă întăriri, cari să le apere vi6aţa şi avutul. Dela o casă,. 

dela un grup de case, întărite cu o solidă împrejmuire de- 

lemn, câre adăpostea o familie, s'a ajuns, când grupul s0- : 

cial sa constituit din mai multe familii, la o împrejimuire - 

de lemr, de pământ sau de zid, care închidea în cercul ei. 

mai multe grupuri de case, adică 18 un oraş întărit. 

„Castelele“ şi „Oraşele Intărite“, construite la început 

pentru apărarea intereselor locale şi private, devin mai 

" târziu când puterea Statului iea fiinţă, nişte centre de apă- 

rare ale ţării. Romanii în cursul cuceririlor lor teritoriale. 

construese în toate ţările ocupate oxaşe întărite (oppidum) 

şi castele, sau tabere întărite (castrum), pentru a da rezis- 

tenţa trupelor ocupatoare, a asigura, stăpânirea țării şi &, 

crea locuri de refugiu când se iveă năvălirea unăi duş-- 

man. Armata permanentă. şi întăririle au asigurat Romei 

In-acelaş timp cu apărarea a internă a ţărilor, să des-- 

voltă şi ideea apărării granițelor în contra năvălirei po- 

poarelor dușmane. Ideea aceasta e sintetizată la cei vechi. 

prin legendarul „zid chinezesc“, construit în anul 2%50a.H., 

care desparte China propriu zisă de Mongolia. In Europa. 

încă e veprezentaţă prin „V alurile“ construite de Romani>-



      

pentru a , âmpedica incursiunile barbarilor în provinciele 

=zoiiane. Unele-diri ele sunt de zid şi de pământ cu un pro- 

“fil complicat şi compuse din mai multe linii de apărare, 

“um e „Valul lui Adrian“ din Anglia; altele de pământ 

cum e „Valul lui Traian“ din Dobrogia şi „Valul Roman“ 

-deia” N. — V. de Galaţi. . , 
„In epoca feudală, castelele sunt principalele fortărețe. 

Ta această epocă nu se construese de loc, sau prea puţine, 

oraşe întărite. Cel mult, se întreţin cele moștenite din 

Vechime. - 

-- Emanciparea Comunelor — începutul vieţei comunale 

—--a adus cu ea organizarea, sau mai bine zis reorganiza- 

„ca, oraşelor întărite pe o scară foarte întinsă. Prin aju- 

- “torul lor, Comunele îşi apără drepturile şi privilegiele îm- 
potriva seniorilor stăpânitori şi adesea chiar împotriva 

domnitorilor stăpânitori. Ele însă fiind presărate peste tot 

"teritoriul ţării și la drumurile inari, servese în acelaş timp 

“Şi fmnpotriva dușmanului, care a pătruns în țară, . 
Toate aceste fortificaţiuni răzlețe nu constituese sis- 

“item şi pe ele nu se poate sprijini nici un plan de opera- 

“iuni, defensiv sau ofensiv. Adevărata organizare defen- 

-sivă a ţărilor nu începe decât după ce s'a închegat puterea 

"Siatului şi autoritatea suveranului țării a devenit unică 

-şi nediscutată, - 

În re ezumat, în evurile mediu, modern Şi “contimpurân, 

„adică acele cari interesează mai mult istoria militară, 
fortificaţiunile ţărilor se prezintă 'sub următoarele trei 

forme: a „castelelor şi a mânăstirilor“, pentru apărarea 
feuzilor, domnitorilor şi servitorilor bisericei; a „cetăților“, 
“pentru apărarea locuitorilor oraşelor în contra feudalilor, 
“Sau în luptele dintre comune; a „ţărilor“, pentru apărarea 
lor în contra vrăjmaşilor din afară, sau în răsboaele ci: 

“vile, întăririle de pe graniţe. şi din interior formând, mai 
- xault sau mai puţin, sistem între ele. NR 

*
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„făcut o mare greşală care a costat-e 

    

i Cercetând de aproape organizarea apărării unei ţărf 

prin întăriri la o epocă dată, nu numai că ne vom da sama; 
de starea organizării Statului, dar încă vom putea să ne 

facem o idee de politica externă urmată de o ţară la a-: 

cea epocă. - 
Paternica organizare a graniţei de Nord a Franței Şi: 

a coastei. Canalului Mânecei, supt Ludovic cel Mare, în a 

doa jumătate a veacului al 17-lea, ne arată grija ce se du- 

- cea de a se asigura apărarea teritoriului în contra unei: 

invaziuni dela N—V şi Nord, de unde putea veni atunci 

pericolul mare pentru Franţa. După ce Belgia dobândeşte 

veatârnarea (1830), iar Puterile Mari i-o asigură, pericolul: 

nu mai venea dela Nord, şi Franţa nu se mai gândește să. 

întrețină întăririle de pe această graniţă şi să le îmbună= 

tăţească. De acum înainte ea nu are altă preocupaţiune de 

cât să îngrijască de apărarea graniţei dela N—E şi E; dar 

“starea de: oboseală în care o lasă revoluţiunea şi primul 

imperiu şi frământările politice, prin cari Franţa a trecut . 

dela 1815 până la 1870, o fae să nu acorde acelaşi interes a- 

părării graniţelor pe care-l dăduse Ludovic al 14-lea. Răs- - 

boiul din 1870 seoate Franţa din amorţeala în care căzuse, 

şi noua crientare, pe care o imprimă politicei sale catas-: 

trofa suforiţă, o face să dee o puternică organizare grani- 

ţei despre Germania, dar părăseşte cu totul apărarea grâni- 

“ței dela, Nord, pe care o lasă în grija tractatelor interaa-- 

ționale, ca şi cum acestea nu ar fi nişte petice de hârtie, 

_pe cari Statele le aruncă la gunoiu îndată ce ele le stânii-- -. 

nesc interesele. Din punctul de vedere strict şi oficial al: 

şituațiunii politice externe, organizarea dată apărării ţă-. 

rii după 1870:— 1871 răspunde desăvârşit acestei situaţi=- 

uni. Dar cum: Franţa trebuia să cunoască mai bine vaica=-- 

rea tradtatelor şi mai cu samă spiritul lor, găsesc că ea g&. 

o atât de mult î în zăsbo+ |



    

ul dia 1944, Putem dar conchide e că Franței i i-a lipsit p pre | 

„vederea în organizarea apărării „teritoriului, Şi această 

„gteşală s s'a repercutat asupra Planului de. operaţiuni din 

2 zacest vâsboiu. . - 

Organizarea apărării graniţei de Vest a Rusiei, e eare o - 

"desparte de Germania, şi lipsa unei organizări identice 

despre Austro-Ungaria, ne arată de asemene schimbarea de 

-* orientare în politiea externă petrecută în Rusia după. a- 

„mul 1890. Pe-această nouă organizare trebuia să-şi înteme- 

-“eze Rusia planul său. de răsboiu într'un viitor mare răs- 
boiu eu Austro-Ungaria şi poate chiar cu ambele Imverii 

"- Centrale, în cazul unui conflict european. Cedând necesi- 

“tăţilor de ordin politic, Statul-Major rus a dat o formă 

netirească planului de răsboiu din 1914 şi rezultatele ne- 

-norocite, cari ne-au atins şi pe noi, se cunose de toţi. 

” Organizarea apărării teritoriului, realizată de Belgia 
-- după 1960 ne dă încă o idee foarte lămurită asupra oriea-* 

“tării politicei externe a micului regat. Pe când graniţa 

despre Germânia e solid apărată printr'o "barieră naturală, 

fluviul Meusa şi prin puternicele cetăţi Liăge şi Namur, 

' graniţa despre Franţa a fost lăsată deschisă. Se vede dar, 
„că neutralitatea ce-i acordase Marile Puteri, nu o garanta, 

de ajuns despre Est, sau că guvernul ţării se hotărâse de 

zanuit la o alianţă cu Franţa Şi cu Anglia în cazu! nui con- 

“fliet european. . 

- Fortificaţiunile din vechea, Turcie, în special faimosul 
„ scadrilater Rusciuk — * Silistria — Şumla — Varna, cetăţile 

„de pe dreapta. Dunării, cari îi apăra vadurile, precum şi 

-eapetele-de-pod din faţa lor, de pe stânga Dunării, ne a- 

"rată îndeajuns vrăşmăşia care a dăinuit veacuri întregi 
“între Turcia şi Rusia şi stăruința ce au pus Oiomanii de 

“a-şi apăra graniţa cea mai vulnerabilă a, imperiului lor eu- 
E ropeau, de a apăra, drumurile pe uscat cari due din Rusia 
“la Vonstantinopole, şi de a-şi păstra posibilitatea operaţi-.. 
anilor ofensive în Rusia prin Țările lomâne.. 

»
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Da Dar un exemplu de legătură între organizarea apără- 

vii teritoriului şi politica externă a unei ţări, il găsim şi 

“la noi. După. răsboiul din 1877 — 1878, Regele Carol voind 

să dee o sancţiune stării de independenţă a României, a ho- 

“tărît, în unire-cu Guvernul său, să organizeze apărarea 

țării prin, fortiticaţiuni. Comisiunea militară însărcinată - 

«u studiul planului de organizare, jinând sama «e forma 

evgratică a ţării şi de întinderea prea maxu a graniţelor 

2 îi raport Gil suprafaţa, a chibzuit. că e binn a se crga- 

niza pin întăriri puternice un întins „cânup central stra- 

tegie“, cuprins între râul Olt (Vest), linia muniii Vraneci 

-- Tataţi 1Fst), munţi (Nora) si Dunăre (Snd). in n:itocul 

acestui câmp strategie găsindu-se capitala. țării, Buenruştii 

“trebuia întărit ca o mare cetate. Intregul proect a fost ad- | 

mis, dar din el nu s'a executat de cât latura de Est şi ce- 

tatea Bucureşti, nu doar: pentru că proectul a “tost modifi- 

cat, ci pentru că orientarea politicei externe dată ţării în 

1882 făcea inutilă organizarea liniei Oltalui şi a Munţilor 

atâta timp cât noua alianţă cu Puterile Centrale va fiinţa. 

Și astfel organizarea defensivă a ţării ca si organizarea 

armatei noastre dela 1883 încoace, ca şi pregătirea aces- 

eia de răsboiu constituese un capital din cartea alianţei 

României cu Germania şi cu Austro-Ungaria, carte care a 

fost scrisă zi cu zi în curs de treizeci şi trei de ani şi | 

închisă în ziua de 14 August (5. v.) 1916, pentru a. 

se da o nouă ovientare politicei noastre externe în acord 

cu noua grupare a Marilor Puteri europene în . răsboiul 

dintre popoare şi cu aspiraţianile întregului popor român. . 

Din ziua când omul a simţit nevoia de a-şi crea întă- 

ziri, a simţit şi nevoia de a: şi găsi mijloace de luptă in



  

contra întăririlor. Arta. construcţiunii întăririlor. a provo- 
_eat nasterea Artei Atacului Intăririlor. Maşinele :de. dărâ- 

„Bare (berbecii, cangiele, turnurile) maşinele de asvârlire 
| (onagrele, catapultele, balistele, pivele, tunurile), Iucrăriler 

a de mine, au fost năseocite în cursul timpului. de trebuin=- 

  

“tele atacului întăririlor. Dar, la început arta „atacuui a: 

„ îost inferioară artei fortificaţiunii şi progresele ei au mers 
"încet din eauza lipsei mijloacelor de atac. Nici chiar Ro- 

- manii, atât de iscusiţi în conducerea răsboiului, nu au pu+ 

tul face un pas în această artă până în veacul: al 3-lea:- 

(ai. [.). _. - 

“Lupta adevărată dintre, apărare şi atac începe stărui- 

ter. din ziua când maşinele de asvârlire intră pe calea a- 

- devăratului progres cu ajutorul prafului de puşcă. “Ceai 

dintâi întrebuințare balistică, ce să dă acestui: -nou- agent: 
“al războiului este în lupta conra ziduiui întăririlor. Chiar- 

'din veacul al 14-lea pivele încep să arunce asupra ziduri- 

lor, cu ajutorul acestui praf, bolovani de peatră şi bucăţi 

de fer, dar fără a pricinui mari pagube; şi caracterul răs- 

boiului de asediu e încă neputinţa asediatorului în contra: 

“întăririlor permanente. In răsboiul de 100 ani (1337-—1453),. 

numărul asedielor începute şi apoi. rădieate a fost foarte 

mare, fiindcă atacatorul sa găsit cu: mânele legate în faţa: 

„zidului solid construit al unei cetăţui, sau cetăţi. 

Insfârşit, la jumătatea veaenlui al 15-lea tunul apare: 

în faţa cetăților şi lupta adevărată începe între tun şi 

zid. In anul 1453, Osmanliii pun tunul în faţa zidurilor 

Constantinopolei ca să-şi deschidă drumul înlăuntrul Ce-- 
tăţii, | | 

_._” Tiapta tunului cu zidul cetăților a fost lungă, şi a tre-- 
cut prin multe faze până când tunul a fosi în stare să lup-- 

te cu sorţi de isbândă împotriva cetăților. Inceputul luptei: 
l-au hotărît fraţii Bureau (1459) inventatorii ghiulelei rne-- 
talice, dar câștigul. cauzei se - datoreşte ilustrului mareșali! -
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Vauban, în- a doa jumătate a veacului al 17-lea, care, prin. 

perfecţionările artei foitificaţiunii, prin metodizarea ata- 

“ului şi prin îmbunătățirile aduse artileriei şi metoadelor 

de tragere, a dat pe deoparte noui puteri de rezistenţă for- 

fificaţiunii permanente, iar pe de alta a creat noui mijloa- 

_«e de atac, cari bine întrebuințate de ofiţeri capabili au 

putut să asigure lupta dreaptă între atac şi apărare, -- | 

Tmbunătăţirile aduse de ilustrul Vauban tehnicei apă- 

zării şi atacului cetăților au avut o înrâurire hotăritoare . 

nu numai asupra .xăsboiului de cetate, dar tot atât de mare. 

“asupra, artei răsboiului. In adevăr, lupta aprigă ce da tu- 

mul în contra zidului cetăților, are ca prim rezultat o 

nouă evoluţiune a artei fortificaţiunii. Pentru a lupta cu 

„ îsbândă, această artă nu mai poate fi reprezentată de ar- 

işti celebri ca Albert Diirer (1477—1528) care era în ace- 

laş timp pictor şi gravor, 6a Leonard de Vinci (1452— 

1519), pictor, sculptor şi inginer, ca Michel Angelo (1475— 

1564), pictor, seulptor şi: arhitect. Axhitectura civilă nu 

cunoaşte legile tunului, şi deci arhitecţii, cari se îndelet- 

Riceau şi cu construcțiuni de cetăţi, sunt siliţi să facă loc 

specialiştilor militari. De acum înainte arhitectura mili- 

“tară, care. perfecţionează arta fortificării prin specialişti 

iluștri ea Vauban, Cormontaigne, Montalembert..... va fi 

în 'stare să susţină lupta ca. antagonistul ei: tunul de a- 

sediu, . 

In această luptă atât de aprigă, care a mers tot cres- 

când din veacul al 17-lea până în zilele noastre, tunul a 

“găsit mijloace de luptă în perfecţionările aduse necontenit 

metalurgiei şi fabricaţiunii gurelor de foc şi muniţiunilor. 

Pentru ca tunul să poată lupta cu zidul cetăţii trebue să 

aivă o Inare putere de destrugere, trebue să aivă o bătaie 

Mare pentru a nu-l apropia prea mult: de apărătorii ce- 

tăţii şi a nu-l expune întreprinderilor neaşteptate ale aces-
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“torai. txcdus să i fie- uşor - pentru a-l mişca eu înlegnire de: > 

  

Deo. poziţiune şi a-l duce pe alta mai prielnică, sau unde: 

: peripețiele luptei cer ca să fie dus. De aceste îmbunătă-: 

“ iri au profitat. organizatorii armatelor pentru „a adapta. 

: tun. la operaţiunile de campanie, adică. pentru a crea a- 

_“devărata artilerie de câmp. 

Epoca lui Ludovic al 14-a, care reprezintă, în a doa 

“jumătate a veacului al 17-a, arta. militară în toată splen- 

"doarea ei, la care o rădicâse generali diștinşi ca Turenne, 

-Conds, Vauban, ete, ne arată că cetăţile încă continua 

a atrage armatele, dar că bătăliele în „câmp deschis“ 

- începuse! să-şi iee un loc înserhnat alături de bătăliele de 

-„ asediu. Şi importanţa bătălielor de câmpie creşte pe- mă-- 
sură ce armele de foc, pușca şi. tunul, se perfecţionează, 

aşa că în veacul al 18- lea, în răsboaele lui Frederic IE al 

“ Prusiei, xeprezentantu! Artei Militare în a doa jumătate: 

a acestui veac, bătăliele de câmpie au pasul asupra celor: 

de cetate. Această evoluţiune a artei răsboiului a adus de: - 

„Sigur modificări însemnate în organizarea armatelor. : 

Imbunătăţirile succesive ale artileriei în a doa jumă-- 
"tate a veacului al 19-a şi apariţiunea tunului cu ţava ghin-- 
tuită (1859) însemnează o victorie hotărîtoare în lupta din-- 

„tre tun şi întăriri, şi provoacă o nouă criză în arta for--, 
tificatorului. Această criză se rezolveşte prin modifi- 
cări însemnate aduse organelor întăririlor şi constituirii 
cetăților, şi arta fortificaţiunii trece printi”o nouă: evolu-- 
țiune, pe care o sintetizează lucrările întreprinse în Belgia,- 
şi mai: târziu în România, de ilustrul inginer belgian, ge-- 
neralal Brialmont, Sistemul acestuia e adoptat în toate. 

țările. _ 
Pentru a da putinţă tanului cetăţii să ţină luptă cu: 

. “tunul atacului, adică pentru a da întăririlor, pe lângă pu-- 
„terea pasivă, o putere activă, tunul cetăților se adăposteş-- 
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- te aproâpe pretutindeni în locaşe metalice, pe cari tunul 

atacului nu le poate destruge, cum ar destruge zidăria. A- 

ceastă: nouă isbândă a fortifieaţiunii asupra tunului e da- 

torită promotorului ideei, lui Brialmont, dar e realizată 

de industria germană prin inginerul militar Schumarin, 

după ale cărui planuri a fost organizată apărarea laturei 

răsăritene — linja Focşani—Nămoloasa—Galaţi — a câm- 

pului strategic central al României. i 

Pentru a răpune rezistenţa locaşurilor metalice, cari 

adăpostesc artileria întăririlor de astăzi, artileriştii, in- 

dustria metalică, industria munițiunilor şi a pulberilor de 

răsboiu fac noui sforţări. Puterea de destrugere a gurelor 

de foc creşte şi ea din nou şi câştigă, în timpul din urmă, 

mijloace suficiente de luptă în potriva fortificaţiunilor 

construite în a doa jumătate a veacului al 19-a. Dar aceste 

perfecţionări folosesc şi artileriei de câmp; şi astfel din 

împta dintre atacul şi apărarea cetăților profită tunul de 

câmp, care devine un teribil instrument de răsboiu, şi Ar- 

tileria, începe să năzuească, dacă nu la detronarea Infan- 

teriei — regina bătălielor — după cum aceasta a făcut cu 

Cavaleria, cel puţin la împărţirea suveranităţii cu ea pe 

câmpul de jutpă. Si, dacă în răsboiul dintre popoare, In- 

fanteria a rămas tot regina bătălielor, de sigur că Tunul" 

a dobândit coroana de rege. 

STUDIUL ISTORIC AL RASBOAELOR . 

Când cineva cunoaşte organizarea din trecut a arma- 

tei unei ţări poate într eprinde cu mai multă înlesnire stu- 

diul activităţii acelei armatei, adică studiul istorie al răs-" 

boaelor ei. 

Istoria răsboaelor trebue ticluită după vegulele şi 

normele generale, cari călăuzesc pe istoriografi la întocmi- 
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politice. Şi pregătiri militare. a. xăsboiulu 
- Pregătirea politică . cuprind “acţiunea diplomatică 

mată. înaintea. xăsboiului pentru a “înlătura - văsboiul. Ă 

“Dacă, acesta nn s'a “putut înlătura, acţiunea diplomatică 

va, eontiaua pentru a da asistenţa ei „operațiunilor milita- 
e-şia pregăti drumul "păcei, întemeiată pe” dobândirea 

copului urmărit, de. zăsboiu. Acţiunea diploinatică, în u- - 

nire. cu acțiunea. politică, a răsboiului, urmăresc: crearea 

alianțelor, asigurarea Beutrilor, pregătirea și ti 
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“cât să ea exe îehina 

-a renunţat la el pentru a subordona, consideraţiunile midi 

confirmare “ 

  

| - Acţiunea diplomatică trebue. să tina saniă da orâgă- - 

firea militară, astfel ea, îndată ce ea va înceta, acţiunea . 
militară să poată continua pentru a dobândi prin. 'xăsboiu ai 
ceeace nu s'a putut dobândi pe calea, diplomatică, Din li 

gătura, strânsă, care trebne să fie între acţiunea dipi TR 

tică şi acţiunea înjlitară, reese: legătura, dintre “factori 

răspunzători ai răsboiului: conducătorii acţiunii “diplomă 

lice şi conducătorii pregătirii şi acţiunii răiltare. 

Concordanţa între factorii răspunzători tiebue. înţă: 
leasă astfel]: Aeţinnea-diplomatică, pe care 0 exercită, Gu 

vernul ţării, determină. scopul. răsboiului, pe care nui l-a 
putut dobândi pe cale pacifică. Acţiunea militară, repre- 

zentată prin Statal- -Major. al armatei, cunoscând: scopul, . 
e singura în măsură să aleagă mijloacele pentru atinge- 
rea lui, Alegere a mijloacelor Şi. “combinarea acţiunilor i î 

litare censtituese “planul de răsbolu, eare, după. înjghebă 

rca mașilor operațiuni, se continuă prin pianurile - 'sue- 

cesive de operaţițini, avâ ând fiecare. din ele î în . vedere: seo- 

ul final al răsboiului. - - 

Datoria istoriografului va fi deci de a cerceta dacă îă 

alcătuirea planului. de răsboiu” Statul-Major.- al. Armate 
sa folosit de dreptul. de. a-şi alege singur mijloacele,: sau, 

    

   

  

      

    
   

  

   
   
    

   

   

   
   

   

    

      

   

  

  

tare intereselor politice. Cercetarea acestei chestiuni , e de 

un mare interes pentru judecărea evenimentelor militar 

ale unui, răsboiu, căci în ea se va găsi adesa cauza pârderii 

răsboaelor.; „Răsboiul” actual. e dela început până astăzi: "0 

celor. ce afirm. 

  

   

 



    

boiu din punctul de vedere geografic, politic, social şi &- 

conomie. Acest studiu e de mare însemnătate, 'că6i el va 

face să se priceapă, Şi să se raporteze la adevăra a lor 

- cauze, 0 mulţime de evenimente militare, cari fără &I ră- 

i DD 'mepătrunse de analiza cercetătorului. Şi, ceeade “spun, 

eo urmare a chiar pregătirii răsboiului. Un răsboiu bine 

pregătit trebue să ţină sama de toate aceste considera- 

țiuni, pentru a nu introduce în desfăşurarea, operăţiunilor 

militare ale răsboiului nici un factor necunoscut, care ar 

“pute influeaţa în rău rezultatul lui, Napoleon, wavele ma- 

estru în arta răsboiului, avea obiceiul 'şă consulte, sau să 

facă să se consulte de „Cartierul său“ toate serierile pe-. 

feritoăre la campaniele petrecute în ţara, unde voia să 

poarte răsboiul, şi la tot ce privea istoria, geogralia şi to- 

pografia acelei ţări. Şi, mai cu samă, pentru studiul can 

“ panielor moderne şi mârelui răsboiu de astăzi, cercetarea 

stării politice, sociale şi economice a ţărilor cari consti- 

tuese teatrul, sau teatrele de răsboiu, e de mară însemnă- 

tate, căci azi răsboaele nu se mai fac numai de armate, ci 

de „maţinnile armâte“, căci astăzi pacea nu se mai dobân- 

deşte prin înfrângerea armatei vrăjmaşe, ci prin înfrân- 

gerea morală a poporului vrăjmaş. Exemplu, ca să susţin 

ceeace afirm, nu-l voiu căuta numai în marele răsboiu 

dintre popoare, ci şi în răsboaele din veacul “trecut şi în 

cele dela începutul acestui veac, purtate de Rusia în 1854— 

55, 1877—78, 1904—905. - 

  

N 

Studiul desfăşurării operaţiunilor strategice şi: „tati 

ce ale unui răsboiu e foarte greu de făcut, căci dacă stu- 

diul analitic nu atârnă decât de valoarea documentelor con- 

sultate, partea sintetică a studiului, pe care la rândul m 

sc va sprijini Istoria Artei Militare, atârnă de dreapta -
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decată a, evenimentelor, adică de priceperea profesională 
a cerceţătorului. Pentru a' judeca evenimentele militare, 
trebue mai întâi să ne dăm sama de actele materiale şi 
morale cari le-au produs. Orice acţiune de răsboiu, mare 
sau mică, isbutită sau nu, îşi are psihologia ei, care trebue 
“cercetată, pentru a raporta efectele la cauza care le-a pro- 
dus şi a trage pe urmă din această cercetare concluziuni-: 
“Și învăţăminte. 

In alte timpuri, când studiul răsboaelor nu se făcea 
în mod analitic, în orice victorie, în orice isbândă desă: |. 
vârşită, nu se vedea decât un singur factor: „geniul €0- 
nandantului“; iar. în orice înfrângere, în orice. răsboiu 
Perdut, nu se vedea decât „nepriceperea comandantului“, 
Nimene nu-şi dădea sama de fiinţa adevăraţilor motori 
ai acţiunii Comandantului, cari trebuiau descoperiţi pen- 
iru a se reconstitui ambianţele, împrejurările şi ideele 
cari au contribuit la isbândă sau la, neisbândă, 

In alte timpuri, partea precunipănitoare a Comandan-. 
tului în pregătirea nu numai a răsboiului dar şi a arma- 
tei, faculţăţile lui speciale, cerebralitatea lui specifică, ca- 
racterul şi autoritatea lui, chipul cum o exercită, într'un 
“cuvânt coeficientul lui personal, toate aceste erau, preţuite 
sumar, sau chiar privite, ea ceva neînsemnat. Chiar. starea: 
socială a poporului, a cării repercuţiune asupra, valoarei 
morale a trupelor e imediată şi adâncă, părea că nu tre- 
bue luată în samă. Nu se avea, în vedere decât situaţiunea, 
prezentă a armatelor opuse, se făcea de bună voie abstrac- 
tiune de împrejuările diverse şi de faptele de ordine wa: 
riate, cari provocau această situaţiune; şi apoi, cu plină 
încredere neîntemeiată pe nimic, se atribuia. unei mane- 
vre, ingenioase sau savante, greşită sau riscată, meritul 
nui succes definitiv, sau cauza unei înfrângeri totale, 
Astăzi însă se ştie că chestiunea e mult mai complexă, 

A 

 



   

  

   
   
   
   
   

  

    
   

     
    

   

   
   

   

    

  

   

    

   
   
   

    

   “inimă şi că “suflet. Ele stunt. supus ADii 
: nedielor şi evenimentelor.. Alcătuirea l6r, fireşte va-- 

abilă, e reflexul cel mai transparent al stării Țării că- 
ia aparlin: solide supt guverne solide; şubrede. subt gu- 

verne slabe. Ele pferă aspecte cu. totul deosebite “după CUL 
aparțin unor perioade diferite, şi această sehimbare a Ca-: 
Tităţilor lor morale Şi materiale. se- face eu. atât mai ră- 

pede. cu gât. ele . sunt: încă în perioada constituirii, adică 
înainte de a fi căpătat o solidă : asezare. Nici chiar coman-: 
dâmentul nu (scapă acestei subiectivităţi, si tăria lii e în ra 
port direct cu aceea a puterii stabilite în Stat, Generalii. 
îmi Ludovic â1 XIV al Franţei aveau calităţi superioare ge-. 
neralilor Îi Liudovie al XV. (afară de cunoscutul mareșal de 
Sare). Chiar strategia, lui Napoleon nu: se arăta. oare la 
Stârşitul lui 1813, adică atunei când voinţa. lui încetase de 
a conduce jumea, mai. slabă şi mai Puțin limpede decât cea: 
din 1805, din 1896, sau Chiar âin 1812, -.- 

+ „Din -toate aceste resulta, mai întâi, ca pentru. a în- 
jelege. bine un fapt de răsboin trebue a-l privi în relaţiu-- 
nile lui cu mediul şi epoca în “care: se: petrece, supt pedeap- 
â de a nu ave decât o optică prefăcută 4. -colonel Rous- 

set, „Les maîtres de la Guerre“). e ae 
”. Când ae va serie răsboiul nostru din armă. va tebui 
înainte de ă i se judeca evenimentele, să i să pătrundă 

psihologia: “Pentru aceasta va trebui să. se: 'cergeteze:. de: 
cine şi cum a fost făcută pregătirea politică şi militară 8. 

zăsboiului; cum a fost-pregătită, material; şi moral, aiTa-. 
"a noastră; care a fost starea socială şi pregătirea. “sufle-: 
tească a înaltuloi coinandament şi a 'corpulbi ofiţerese; se: 
“influenţă a putut ave mediul în care a trăit armata, şi-e+ 
venimentele. sociale şi politice din timpul: „pregătirii „asu-- - 
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„maeştri ai. răsboiului. din timpurilâ- moderne: Napoleon 

zeci de ani în Europa, Așia şi Africa, lasă Franţa tot în . 

"puterile producătoare sleite. Cum se explică, atunci. că re- 

“esne dacă istoriograful cercetează însuşirile sufleteşti als. 

    

Ă ctmoscute, istoriozratul va pute trece 
da cercetarea: peraţiunilo» răsboiului, căci numai atunci ai 
xzesultatele, pe cari le va constata, vor putea fi legate dea- . 7 
“devăratele cauze cari le-au produs... - | 

Există o doctrină, politico-militară, cum. . există o doe- 
Arină militară.- Comandantul suprem ai armatei, când ele. 
%$i Suveanul țării, san. guvernul. ţării, trebue so cunoas 
că şi să coordoneze întreaga acţiune” militară ch această 
“doctrină. Să. considerăm lucrul săvârşit de cei doi mari. 

   

  

    

       
    

    

      

   

    

   
    
   
    

     

   

  

“Şi Frederie II. Amândăi au câştigat vietorii mari, au lup- 
%at cu armate puternice, mult mai numeroase ca ale lor, 
au avut potrivaici cunoseuţi ca buni strategi şi buni tac: 
“ticieni, şi cu toate aceste produsul muncei lor e atât: de 
deosăbit. Pe când Frederic prin..răsboaele sale. a întărit şi.” 
lărgit temelia micei Prusiă, j i-ar întins graniţele, i-a, îndoit; 
populaţiunea şi a îndrumat aspiraţiunile unei întregi rasse 

'spre unifiearea naţională şi. crearea unui. mare imperiu, 

“Napoleon, după ce a preumblat „vulturii victorioși“ doă- 

graniţele în care o găsise, cu o populaţiune mai mică şi eu. 

zultatele la cari au ajuns ei sunt atât de' diferite; „când 

cauzele cari le-au. determinat par a fi similare? Se explic 

celor doi mari căpitani. A 

Prederic al Prusiei, înainte de a îi un mare general, . 

era un suveran născut din părinţi suverani, scoboritor | 

dintro familie de suverani, cari an creat regatul prusian 

si cari urmărise aşezarea şi mărirea ţării lor. E însuşi tre- : 

buia să ducă mai departe lucrul ascendenţilor săi şi să. 

“lase în sama descendenților continnarea lui. Prin el se lea- 

gă doctrina politică eu. cea militară; prin el acţiunea po= 

'litică îşi găsa continuitatga în acţiunea militară sai relua: 

» drumul când aceasta înceta
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. Napoleon al Frantei, eșit dintr'o familie obscură, cres 

“cut pentru o situaţiune modestă în insula sa, destinat apoi: 

carierei militare, ajunge prin geniul său militar conducă- 

torul destinelor Franţei. Specialist militar fără păreche,. 

ăscută şi culti- 
_în el necontenit a predomnit pornirea sa în 

vată spre fapte de răsboiu, care intrase în inconştientul: 

său. Pentru Frederic graniţele Prusiei erau prea mici ca să 

încapă în fele întregul popor german. Trebuiau lărgite 

până unde Germanul îşi întinsese casa sa. Pentru Napoleon, 

granițele Franţei erau prea strâmte ca să poată cuprinde 

în ele vasta sa ambiţiune, mișcată fără răgaz de pofta cu-- 

ceririi: trebuiau lărgite până unde cuceririle puteau să se: 

„întindă. Frederic face 'răsboiul pentru îndeplinirea unui 

program politic, lăsat de înaintaşii săi; pentru el răsboiul 

e un mijloc. Napoleon face răsboiul pentru războiu; pen-- 

m tru el răsboiul e un scop. 

„Pentru adevăratul general nu poate îi alt model decât: 

Napoleon, pentru că în el solăatul uită că tronul impunea 

împăratului datorii de'ordin mai înalt. Napoleon, care ur- 

nărea domnia lumii, credea că nu a dobândit nimic cât: 

imp îi mai rămânea un adversar de învins. Frederic şi 

arhiducele Carol (eontimporanul şi adversarul lui Napo- 

leon), preocupaţi de a apăra existenţa ţării lor, lăsau chiar 

să treacă prilejul unui sueces de teamă ca să nu joace totul: 

pentru tot. Cine nu ocupa primul loc în Stat, şi comanda. 

numai o armată ca general, nu are să se preocupe de alt- 

ceva decât de mijloacele de a obține victoria şi va căuta 

s'6 aivă cât de complectă, punând totul în joc ca so do- 

Dbândească... 

„Catastrof 

posibilă decât cu un şe 

ă „De Napoleon, Jomini a zis: 

francez putea fi strategiceşte bună, dar ope 

i 

a armatei franceze din Rusia (1812) nu erâ 

f de armată ca Napoleon. ” 

„Manevra generalului. | 

rațiunea oMu-
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Hui. de Stat nu era decât îndrăsneaţă... Deşi Napoleon a dat 

“specialităţii sale o desvoltare excesivă, care i-a asigurat 

“suocese personale, nu a putut totuşi să dee operei sale poli- 

tice decât o durată efemeră. In Napoleon era o lipsă de e- 

<hilibra, Dimpotrivă, statul fundat de Frederic, mai puţin 

specializat din punctul de vedere militar, s'a desvoltat mai 

bine decât imperiul lui Napoleon“ (Napoleon chef dAr- 

:m6e, de colonelul v. Wartenburg). 

Incheerea la care se ajunge e că Napoleon nu a cunostea 

“cut — mai bine zis a nesocotit — doctrina politico-mili- 

iară a răsboiului. Aceasta dă cercetătorilor istoriei răs- 

'boaelor cheia tâlmăcirei atâtor evenimente militare din 

:răsboaele napoleoniene şi îndreptățește pe critici să spună 

-că dacă după victoria dela Iena (1806) Napoleon ar i fost 

Tovit de un glonte, gloria lui ar fi rămas întreagă şi 'lu- 

-erul său politie şi militar ar fi lăsat în Franţa urme mai 

“trainice. " 

Am avut. şi noi pe scaunele domneşti doi mari căpi- 

“tani: Stefan cel Mare al. Moldovei şi Mihai Viteazul al 

“Munteniei, a căror activitate militară, temperament şi lu- 

ceru politic, pot fi comparate cu ale celor doi mari suve.: 

'vani, păstrând bine înţeles scara proporţiunilor. Lucrul 

“politie şi militar al lui Ştefan se aseamănă cu al lui Fre- 

“derie, EI a lăsat urme, pe cari sa sprijinit viitorul statu- 

lui moldovean. Lucrul lui Mihai s'a stins într'o clipă, din 

*el însă a rămas ideea neperitoare, care a încolţit şi a cres- 

sut în conştiinţa unui întreg PODOY... 

Cei cari vor serie istoria ţării noastre nu trebue să ne- 

-socotească observaţiunea ce fac, căci ea va servi ca dreptar 

3 să descurce un complex de evenimente politice şi mili- 

“tare, de cari istoria trebue să dee sama celor ce recurg la 

«a ca să-si călăuzască acţiunea în conducerea destineler 

României.



  

Şi după ce cercetarea evenimentelor militare ale unui 
răsboiu a fost sfârşită şi cercetătorul a ajuns la încheiereze 
păeii, îi mai rămâne ceva de făcut. El trebue să cercetezer. 

rezultatul politie al răsboiului şi urmările ce a avut asu-. 
'pra civilizaţiunii, stării sociale şi economice a popoarelur 
“cari au luptat. Si, dacă e vorba de un mare răsboiu între: 

"popoare, cum. de pildă au fost „răsboaele de 100 de ani“. 

întră Franţa şi Anglia, „răsboiul de treizeci de ani“, 
„zis religios, „răsboiul de 7 ani“, dus de Frideric al Prusiei. 

“contra coaliţiei europene, „răsboaele  Republicei Fran-- 

ceze“ urmate de „răsboaele napoleoniene“ contra întregez: 
Burope, „răsboiul dintre Rusia şi Japonia“ care deschide: 

era văsboaielor dintre rasse, Și, în fine, cel mai uriaş din-- 

tre toate, „răsboiul popoarelor lumii“, care deschide era: 

răsboaelor dintre Continente, istoiiograful trebue să cer-- 
ceteze de aproape urmările politice ale răsboiului și ur-- 

mările lui asupra întocmirii sociale a statelor şi asupra, 

civilizaţiunii popoarelor. 

Rezultatele: politice ale ununi răsboiu atârnă de po-- 

poarele cari au luptat. Dacă. răsboaele dintre popoarele 

„mici nu adue decât schimbări mici, locale, în harta unui -. 

continent, răsboaele dintre popoarele mari. și dintre gru- 

purile de popoare pot modifica harta politică a unui în-: 

treg continent, dacă nu chiar a întregului glob. Dar, în a- 

fară de modificările aduse graniţelor unei ţări san consti-- 

tuirii statelor, răsboiul poate aduce modificări politice: 

înterne întrun stat, de cari istoriograful trebue să ţină. 

sama, cum va ţine sama de cele dintâi, pentru a putea lega: 

ci o verigă solidă politiea anterioară cu politica posteri-— 

oară răsboiului. Dar ceeace va trebui să intereseze și: 

mai mult pe cercetător sunt urmările xăsboiului asupra: - - 
popoarelor, cari au luptat între ele şi asupra omenirii, 

După ideile lui Malthus şi ale lui Darvrin, după ideile» 

*



  

“ui Nietzșehe, deplin verificate de marele răsboiu lumese, 
“răsboiul naşte din concurenţă, care e legea fatală şi eon- 
“dițiunea necesară a progresului şi chiar a conservării, sau 
„a -existenţei, fiinţelor. Răsboiul e pretutindeni, în lumea. - 
"vegetală, ea şi în cea animală, ca şi în cea omenească; prin 

-el numai se afirmă, se întăresc şi triumfă calităţile natu- - 

“ale: energia, rezistenţa, curajul, voinţa; prin el numai se 

“poate curăţi un popor de boalele morale, când ele ajunge 

"Să-i atingă firea şi să-i amenințe vieaţa. Războiul nu e nici 

de origină diavolească, cum îiu e nici de origină îngereas 

“că; răsboiul e de 'origină omenească, şi el nu poate fi în- 

lăturat din vieaţa socială a omenirei. Răsboiul sa născut 

"Qdată cu omul, şi va înceta odată cu omul. Şi dacă e aşa, 
“în judecarea urmelor ce el lasă nu trebue să ne înşele ecle 

pe cari le prevăd şi le percep simţurile noastre, ci trebuesă 
cercetăm şi lucrul binefăcător al civilizaţiunii şi social, e- 

“sit din cenuşa ruinelor şi din mormintele sămănate î în dru- 

“anul lui de răsboiu! cotropitor. | 

Răsboiul destruge materia, sacă  energiele, suprimă 
-vietele, dar dă înapoi ceeace a luat. Şi căldura snge apa 

din pământ, sacă rîurile, usucă iarba câmpurilor şi frun- 

“zele copacilor, dar dacă pe alocurea duce lipsa şi nevoia, 

“tot ea în urmă, rădicând-o sus subt forma de abur, preface 

„apa în ploaie şi o lasă să cadă pe pământ pentru a-i în- . 

“ări puterile ostenite de muncă, si-l face necontenit crea. 

for de vieaţă. , 

Căile ferate, cari au luat naştere în minele de căr- 

“buni şi în ţinuturile carbonifere, an împănat pământul de 

“când au fost asociate comerţului şi operaţiunilor milita:e. 

Cu ajutorul unei puternice reţele de căi ferate strategice, 
“Moltke a asigurat apărarea Germaniei. Orice pătrundere



      

    

* ânti'o țară. cucerită a fost urmată de aproape de o cale fe- 

_zată, care. şi-a întins antenele pe: măsură ce: pătrunderea 

Sa întins în adâneul acelei ţări. . .. - 
„Căile ferate au devenit de mult, dela răsboiul din a-. 

nul 1859, un puternic instrument. de răsboiu, fără de care: 
„cele mai maestre planuri de răsboiu nu pot fi executate. 
“Toată strategia desfăşurată de. mareșalul Hindenburg în. 
campaniele din 1944 şi 1915, în Prusia Orientală şi în Po-- 

” lonia rusască, nu se datoreşte decât minunatei. reţele de 

„căi ferate, care strânge strâns în cercul ei Polonia dealun- 

„gul Prusiei Orientale, Posnaniei şi Sileziei. Toată strate-- 

gia germană, bazată pe operaţiunile prin linii interioare, 

nu se întemeează decât pe întrebuinţarea marilor ar tere- 

de căi ferate, cari brăzdează imperiul german dela ăsă-: 

rit la apus. - 

| Dar, odată răsboiul terminat, toate aceste căi de comu- 

" micaţiune devin cel mai bun instrument economic, pe care: 

industria, agricultura şi comerţul şi-l însușese şi-l ovâr- 

duesc pentru trebuinţele lor, ca prin. ele să poată pro-- 

păşi şi spori avuţia ţărilor şi îmbunătăţi starea socială a 

popoarelor. Ceeace a luat în dar xăsboiul dela căile de co-- 

municaţiune. pământeşti, tot în dar va înapoia omenire. 

pentru folosul şi binele ei. 

Industria constrneţiunii a folosit mult artei militur: 

pentru organizarea apărării teritoriului. Graţie ei, țările 

au construit puternicele cetăţi şi cetăţui, cari le-au apărat 

_ capitalele şi oraşele şi le-au stavilit graniţele. Graţie ei,. 

Franţa şi-a închis, după răsboiul din 1870—71, graniţa ră- 
săriteană, pe care armatele germane nu au putul-o stră- 

punge nici cu tunul, nici cu puşca, în răsboiul de ast. 

Graţie ei, România și-a organizat apărarea liniei Focşaui-—
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“Galaţi ienită. să stavilease pe linia Siretului inferior in- 

vaziuneă armatei ruseşti în Muntenia; şi tot graţie ei, Ro- 

mânia a: putut vădica marea cetate a Bucureştilor, pe care 

răpoşatul.rege, întru fericire, Carol cel Inţălept, o soriise 

să fie „un scut puternic al vetrei strămoşeşti în timpuri de 

„grele încercări“. Aria construeţiunii s'a îmbunătăţit na- 

contenit de trebuințele apărării ţărilor. A fost un tai 

când fiecare locuinţă a marilor feuzi era o mică fostă- 

„_reaţă, Castelele lor erau şi case de locuit şi locuri de attii- 

. rare, (perioada feudalităţii). Şi când comunele au înce- 

but să capete fiinţă şi să-şi afirme emanciparea, oraşele 

au deveniţ, şi ele cetăţi, după cum casele feuzilor devenise 

cetăţui. (La un moment dat Franţa avea 1090 de orase și 

burguri şi 50.000 castele, încunjurate cu ziduri de apărare. 

Călugării „Templiers“ ei singuri aveau 10 mii de castele 

- apărate printr'un turn — donjon — înalt şi gros). 

Arta. arhitecturală renaşte si creează  capo-Vopere 

sprijinită nu numai de biserică, dar: şi mai cu samă de 

trebuinţele răsboiului. Artişti celebri, din evul mediu 5 

dela începutul renaşterei, au ilustrat arta arhitecturei 

militaxe, Si de atunci încoace, când arhitectura militară şi 

arhitectura navală nu sau mai mulţămit cu piatra şi cu. 

lemnul, ca să construiască cetăţi şi vase de răsboiu, și-au 

cerut coneursul fontei, ferului şi oțelului, metalurgia a 

luat o desvoltare nebănuită de nimene. Micele şi neînsen- 

natele uzine dela începutul veacului al 19-lea sau teans- 

format ca prin minune în uzine şi fabrici uriaşe, Carl 

poartă numele de Armstrong (Anglia), Schichau (Elbirz 

în Germania), Krupp (Essen), Creuzot (Franta), Putiloff 

(Rusia), Sering (Belgia), Skoda. (Austria), unde sute de 

“Mii de lucrători în timp de pace, frământă otelul Și bat -e- 

„xul ca să le transforme în plăci pentru blindarea vaselor



    
le cel mai mare calibru şi de c6a “mai mare putere de des- 

rugere, canoscute până ătunai, Betonul de ciment între- 

buinţat,. a făcut ca echilibrul perdat să fie. recâștige at de 

fortificaţiune: aie 
„ Răsboiul a făcut deci să propăşaăcă asta construetoru- 
]ui și mijloacele de construeţiune. Dar de această propă- 

sire s'a folosit omenirea ca să meargă înaințe” pe drumul 

vilizațţiunii şi: culturei.. Arhitectură: castelană şi biseri- 

tească' au făcut să: venască drhitectura, civilă, care a îm- 

podobit orasele cu mărețele clădiri dela. perioada renaste- 

     

  

   
   

    

    

   

    

  

Asboiului, după | ce “le-a satisfăcut, a pus la dispoziţiunea 

monmruocoraloi a materiale neprețurite pentru a construi eu 

    este. âuri, si prăpăstii.  



    

      

   
   

        

   

  

   

    

   

    

   

  

    
   

i cu ele propâșește starea socială a * opoarelor, 

in OI i ia, rădicarea întăririlor din jurul capitalei 

şi de pe liniâ Focşani—Galaţi a fost cauza determinată” a « 

caperirei bogăţielor solului și subsolului din valea Pra- SE 

E i şi a valorificării lor. Constrmeţiunile cetăţii având 

trebuinţă, de- “piatră, ciment, var hidraulice, lemn de con; 

trucţiune, î în urna, unor Minuţioase cercetări technice, fă. 

ate în lungul acestei văi, sa putut constata că ca putes 

-datot ce i se cerea, şi de. atunci a început a se exploata. ea» 

rierele de piatră, a $e înfiinţa fabrici de ciment, de var hi- 

draulie şi de var gras, şi de atunci valea Prahovei ÎŞI des- 

coperă necontenit bogăţiele şi astăzi a ajuns să fie. cea ma 

„bogată regiune a României. e 

    

  

   
    

  

   

    

- Navizaţiunea acriană 6 născută şi ea; înainte de! toat 

“de trebuinţele xăsboiului. In toate” țările, militarii şi. spe 

cialiştii ăn căutat, la început, să '0bţ țină prin oa un inijlae: 

de comunicaţiune între cetăţile asediate şi axniatele” 

„câmpie. “n anul 1193, generalul francez. Meusnisr 

- +coriceşte, prin” proiectul . său, putinţă de: a îndrepta. Un 

- “balon în potriva văntului. Proiectul său a fost pus ia dis 

| "O poziţiunea. armatei îvanceze,. De atunci, lupta intre.he 

-si vânt sa dus necontenit de specialiştii militari până, la; 

"1884, "când Staţiunea. de studii militară” deta- Meudon. (lâ 

| L s)-a ajuns să dee-0 soluţiune: practică problean 

mavigaţiunii aeriene cu aparate mai. uşoare ca aerul. So 

teorie. şi în! “practică, contiziu âa. 

stmdielor % a tnting si în a! 

i cerut £ să se mă gineaseă a deea. cetăţile încunjura e 
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inimie cu armatele din-afară.. Balonul trebuia să devină 

un instrument de răsboiu, un instrument de cercetări stra- 

tegice şi tactice, împinse până la 400 şi 500 km. departe de 

lacul plecării, şi de luptă pe teatrul de operaţiuni. Trecând 

prin numeroase transformări, „balonul :dirijabil“ a ajuns 

astăzi un adevărat „crucișător şi destrugător (torpilor) 

DI aerian“. 

Aviaţiunea, împinsă spre propăşire de nevoele răs- 

“ boiului, a făcut şi ea, numai în 15 ani, progrese nebănuite 

de mintea omului. In răsboiul de astăzi avioanele au ajuns 

încet încet să se substitue baloanelor dirijabile in servi- 

ciul cercetării la distanţe mari; pe câmpul de bătaie eie 

călăuzese acţiunea tactică, sunt indispensabile artileriei 

-pentru descoperirea țintelor şi regularea tragerei, şi ieau 

Iu fanteria la atac. Pentru acţiunea 
„parte la luptă însoţind in 

"depărtată, avioanele au devenit adevărate mici torpiloare, 

cari pot înlocui baloanele dirijabile. 

Tar când răsboiul se. va termina, baloanele şi avioa- 

nele îşi vor lua menirea paşnică şi bine făcătoare, şi vor 

continua, să brăzdeze aerul nu ca să depărteze, ci ca să lege 

mai strâns ţările pentru binele popoarelor şi progresul ci- 

e vilizațiunii. | | N 

. 

Ca şi navigaţiunea aeriană, Navigaţiunea Submarină 

a luat naştere din trebuințele răsboiului şi a făcut în a- 

cest din urmă răsboiu progrese atât de uriaşe în cât ne-a 

unat pe toţi. Când Puterile Inţelegerii, cari aveau stă- 

au hotărît blocarea maritimă a Germa- 

piei şi Austriei pentru a le impune pacea prin foame şi 

lipsă de materii prime, Germania â făcut un gest de dis- 

perare şi, cu mijloace mici la început dar mari mai pe 

„5 armă, a răspuns prin blocarea submarină a Puterilor În- 

min 

pânirea mărilor, 

 



    

  

ăălegerii Şi de atunci „rechinii mărilor“ şi-au început lu- 

-crul desteugător, si în curs de un an au trămis în fun 

dul mărilor şi oceanelor mai mult de zece milioane de tone 

:3i ameninţa, dacă răsboiul va mai ţine şi dacă adversarii 

au vor găsi mijloace de reacțiune, să destrugă cu totul îlo- 

tele comerciale ale puterilor adverse. Geniul destrugător 

suflă astăzi de.asupra apelor. 

Dar, când răsboiul se va termina, lucrul destrugător 

al submarinelor se va transforma în lucru folositor, ca şi 

Mucrul avioanelor şi baloanelor. Deja cantierile germane 

-construese vase comerciale submarine, cari şi-au făcut 

probele în apele oceanului Atlantic. Mâne, navigaţiunea 

“comercială va câştiga prin ele un mijloc de a lega conti- 

„mentele, şi omenirea va binecuvânta submarinele, pe cari 

tle-a acoperit până azi cu blăstamele ei. Y 

| Lăsând toate aceste la o parte, e oare nevoie. a ne sco- 

“ori în adâncul timpurilor trecute pentru a arăta înriuri- 

ea răshoiului asupra stării economice a popoarelor, când 

răsboiul de astăzi e în stare, el singur, să ne dee cea mai 

"pipăită probă? Răsboiul mondial a cercetat atâtea proble- 

me sociale şi economice încât vom rămâne uimiţi de solu- .. 

“4iunile ce se vor găsi când pacea ge va aşeza din nou pe 

acest pământ. Massele mari de trupe, cari trebuesc hrăni- 

'4e, îmbrăcate şi ferite de boalele nesfârşite ce urmăresc. 

si ţin calea armatelor; populaţiunile ţărilor blocate, cari 

au suferit de lipsa hranei; marile aglomeraţiuni de loeui- 

"ori, amenințate să rămână fără apă, fără lumină și fără 

căldură; lipsa materielor prime necesare industriei. răs- 

boiului, au îînpins ps apostolii ştiinţei să caute mijloace 

prin cari să înlăture lipsele şi să suprime efectele dezas- 

“4roase, pentru armate şi populaţiune, ale unei stări înde: 

20



   
      

Da. Răsboiul, iar dia când. în când, “omenirea în » 1oe, 

umai pentru '% o întări şi. ai da noui mijloace de lup- 

n lupta nesfârşită pentru atingerea unui ideal, care fuge: 

secontenit înainţea « ei. Răsboiul de azi, cu toate. grozăviele: 

Si dezastrele” lui, nu me face oare să. vedem. de pe acum. in- 

flatnţa lui, asupra. Ştiinţei: şi. Astelor?, Din el aa răsărit 

“progrese: în tot ce. frământa mintea: orbubiă. Nuxedem oa- 

e.că, navigaţiunea aeriană xa. împărţi. cu căile ferate” și 

ducele de apă Jjegăturele economice între țări, şi că. navi= 

țiunea, maritimă” se va ajuta: de cea submarină pentru 

străbate ui mai maultă Siguranţă mările şi oceanele. Nu: 

edem “oare că din “cuptoarele, în cari se frământă astăzi 

țelul: şi bronzul, vor eşi în viitor. alte metale mai eftine 

   
   
   

    

   

   

    

   
   
   

  

   

     

  

   

      

   

      

  

mei vieţi. mai îndestulate. .. Na. vedem gâre Că din la- 

oratoarele, în cari: Ştiinţa, caută mijloace ca să asigure: 

ioața” intensivă. a. atâtor milioane. "de luptători şi a popu- 

laţiunii lipsită de: hrană, or. eşi formule. practice pentru 

smbinarea elementelor. hrănitoare şi “satisfacerea “vieţii 

fizice, Ştiinţa, care a muncit şi;s a trudit în tinipul home- 

lupte . dintre: popoare, a, găsi noui mijloace de cer- 

ii, ÎŞI 3 a deschide neui drutburi de acţiune şi va scoate: 

ie unoscutul de” astăzi soluţiuni nebănuite probleme- 

ivilizăţiunii și bunei. stări a omenirii, cari o: 

) să „aşeze 0. nouă vieată întemeiată pe adevă- 

e i ameni.. o nouă lunie o 

    

i. nat. bune, de cari se 'va folosi omul pentru trebuinţele: - 
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“ari , ina de ajuns a cunoaşte faptele,ei trebue a le xaporta la. 

. ze constitue însăşi această artă. 

doctrinei. Artei. 

- “răsboaele. galice; nt ate niciodată, mai mult de. 90.099 du 

“tători; Belisare recucerește. Africa cu 6. armată de” 16. 

E „oameni. Cond€ câştigă marea victorie, dela Rocroy centi 

        

   

      

   

  

   

        

   

      

   

  

   
   
   
   

    
   

adevăratele cau. cari le-au produs, a le găsi raporturik 

de: interdependenţiă şi a determina urmările lor. Se cere 

deci «lui care se îndeletniceşte cu asemeni studii nu Di 

xaâi ştiinţa desăvârşită a faptelor, dar încă şi facultatea 

de a le pătrunde până'n adâneul lor şi de a le analiza; pen 

tra a pute î în urmă ajunge la Gperaţiunea sintetizării, Ga 

  

| Pentru a pune îa vază ceeace afirri, voiu aduce: câteva, 

„«onstatări,; trase din istoria răsboaelof, cari prin ele înşile 

nu dovedeau nimic, dar raportate la cauze: servesc a:es- 

plica asta răsboiului în diferite epoei şi a călărizi asezat ă 

  

ela. ăsboaele tăente: de Greci, de Romani şi de Car 

“aginezi . până. da începutul veacului al 19-a, toate mâril 

fapte militare. au fost” săvărşite ; de armate, mici. Anibe 

Dune: răâna aproape pe întreaga Italie numai cu 60. 900 

“ aneni;: Scipione doboară putenea Cartaginei cu 50.090 

xanâru Macedoneanul cucereşte Indiele eu 50. 000; Ces 
  

“oameni. Mai. târziu Carol VIII al Franţei se prenmbla pr 

talia (1494) cu:o. armată de: 18.000 oameni şi 140. tunări 

Mustav Adolf aj Suediei duce spaima-în Germania. cu 25000 

  

“armatei spaniole: eu; 25.000 oameni. Srederie-e cel Mate
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Prusiei câștigă bătăili mari numai cu 60.000 luptători, In 

five, victoriele Franţei, dela 1192 până la 1808, sunt dobân-: 

dite de armate mici, de 20.000 până la 80.000 oameni. 

Cercetând cu amănuntul istoria răsboaelor din Euro- 

pa, nu vom găsi, plecând dela Cruciade, până la 1800, adică 

în mai mult de zece veacuri, decât 9 cazuri, în cari arma- 

tele tree de 100.000 oameni: armata franceză la Azincourt 

(1415), armata lui Carol Quintul (1532), armata lui Maxi- 

milian (1566), armta lui Ludovic XIV la trecerea Meusei. 

(1677), armata franceză şi aliatele ei la Malplaquet | (1709),. 

forțele aliate ale prinţului de Coburg (1794), armata lui 

Suvarow (1799) şi armata de Rhin (1800). | 

Această constatare îşi are explicaţiunea sa, Grecii, Ro- 

manii şi Cartaginezii au fost cele dintâi popoare, cari aw 

cultivat arta militară. Indată ce ele au ajuns să organize- 

ze armate bune şi să le încredinţeze unor buni generali, a- 

> 

ceste popoare nu au avut trebninţă de armate mari ca să 

lupte şi să supună popoare, eari nu dispuneau de armate 

bine organizate şi bine comandate. Dela această regulă se- 

abate cazul armatei cartagineze, care a avut să se măsoa- 

xe cu armata romană, tot aşa de bună şi aproape egală lă 

număr. Da» aci intervine comandamentul. La Canne ar- 

- abat romană e bătută fiindcă e comandată de un general 

- mediocru, pe când la Cartagine armata lui Anibal e bă- 

tută fiindcă în capul armatei romane era Scipione. 

Din veacul al 15-lea până la începutul veacului al: 

“49-lea; armatele mai bine organizate câştigă victorii asupra 

” armatelor rău organizate, sau slab conduse. 

De altfel starea drumurilor şi lipşa mijloacelor de 

traiu. făceau armatele să-şi. restrângă efectivele, şi carac-.. 

terul artei răsboiului e imprimat de aceste doă împreju- 

“zări distincte. Lipsa mijloacelor de comunieaţiune şi greu- 

“ăţile alimentării trupelor face mişcările armatelor foarte- 
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„anevoigase și împedică întrebuintarea masselor. Kfecti-- 

vele mici ale armatelor, slabul efect al armelor de as-- 

vârlire, permit însă mişcarea trupelor pe câmpul de luptă 

în ordine strânsă şi lupta pe mai multe rânduri, «deci în- 

lesnesc mult conducerea bătăliei. Micele armate, cari ştieau:: 

să manevreze în bună rânduială şi erau conduse de gene- 

vali îndămânateci, câştigau totdeauna băţăliele în luptă 

cu trupe mai numeroase dar nedeprinse cu manevra ŞI. 

rău comandate. | 

Pe aceste observaţiuni se poate întemeea studiul artei.. 

militare în acele epoci şi explica rostul armatelor» mici.- 

Trec mai departe. 

Cu începutul veacului al 19-lea încep să crească şi e-: 

Ş tectivele armatelor beligerante pe câmpurile de bătaie. In: 

epoca napoleoniană, armata franceză având să lupte în. 

contra coaliţiunii europene, e silită să-şi rădice efectivul. : 

“Marea armată franceză din tabăra dela, Boulogne (1805),.. . 

menită să lupte contra Germaniei, număra 216.000 oameni. 

şi era susţinută, de un corp bavarez de 25.009 oameni; în 

contra ei se găseşte o armată austro-rusă de 150.000 oa-- 

men. In 1812, Napoleon reuneşte o armată de 417.000 oa-. 

meni. In 1813, area armată franceză număra 255.000 oa-- 

meni. In 1815, armatele lui Welington şi Blucher, reunite,. 

„numărau 220.000. In 1559, armata franceză din Italia, da: 

196.000 oameni, avea în faţa ei 217 mii austriaci. In 1866, ax-- 

înatele protivnice număra, fiecare, pe câmpul de luptă de 

la Kânigeraetz, 260.000 luptători. In 1870, Francezii încep- 

răshoiul (5 August) cu 270.000 oameni, iar Prusienii cu 340. 

mii oameni. În răsboiul ruso-japonez mareşalul Oyama dis-- 

punea. de 300.000 luptători, cu cari începe bătălia dela. 

Mukden contra armatei ruse, poate ceva mai numeroasă. 

În fine, în maxele răsboin de astăzi, armatele protivnice: 

de pe teatrul de operaţiuni apusan numărau, fiecare, îpe 

vara anului 1915 aproape 2 milioane de oameni.



    ză veapol: 1. i 
dierg "mesâu crescând. Car -poi fi conduse aste 

îi răsboiu şi pe câmpurile de bătaie?. - 

   

  

    

  

    
   

    

       

          

   
   

        

   

  

   

   
   

      

   

i Tuptători i, 'ca incomodă pentu. pine o comanda şi pen 

ri! cei. cari o "compuneau Mareşalul-de Saxa credea că o 

aridată nu trebue să treacă peste: 40 mii oanreni, iar mare- 

salul Gouviori Saint-Cyr sustinea, că o armată de 100 mii 

ameni cere forţe morale Şi fizice, "cari au pot ţi întrunite 

nte'uii singur om, 

Toţi -aceștia aveau. dreptatii “dacă ţine săma de mij 

loacele. de comunieaţiune” şi de: eprespondeiiţa din veacurile 

   
    

  

  

iale: armatelor şi de orgahizarea “cenralizatoare - a coman- 

awentului. Din puntul de vedere al bătăliei, ecntraliza- 

dăcerei a impus limite maxime armatelor, peste 

asi nu se putea trece nepedepsit. “Să se unbască această 

entralizare cu starea comunicaţiunilor şi cu lipsa înij- 

Joacelor de cosespondenţă, şi- se va avea “lesne tăhnăcirea 

i nsrei armate franceze, eu care, Napoleon a 

poleon în. “acel răsboit. ei. i însuşi organizarea comanda” 

ieitalui - inarei- armate franceze. O armată de 400.000 oa-- 

“meni. nu poate, îi, dusă la viătorie nici chiar de geniul celui 

pe ate veacușile îi ennoscuse,- dacă a- 

E împartă munea conducerii trupelor cu 

; is să Legea împărțirii munefi su e o. o lege prefă- 

  

   
iul axmătelo uiseşti.- dar “el au putut face nimic. ea. şă. 

şiene şi 
e. scape de gvelele îufrâpberi dela Jacurile: Mazuri 

  

recute, de organizarea niudimentară a mijloacelor de traiu , 

l6I Tanenburg. Si doar mareșalul Hindenburg. di se ore- e 

   



      
rusia, ( Opieatele, era întemeiată pe descentralizarea con-=: 

= dacerăii i iar mișcarea trupelor. era înlesnită, de căile ferate 
ET gi ordinare, pe cari Germanii le construise toemai în sc0-. 

"pul răsboiulai. . 
Dacă, centralizarea impune o. limită maxiină armate- . 

e de operaţiani, Gescentralizarea lărgesge limitele ş şi lo . 
“împinge departe. în i 

. si Neajunsurile centralizării Coniandamentului. s'a. sibi: a 
Să “ ţia dela începuiul veacului al 19-lea. Intro armată. T00- 

“ detnă un, general poate comanda 36.000 „oameni, dar: nu 

poate duce în luptă decât 6 până la 8 Mii. 
- . Fracţionarea, armatelor în corpuri de armată a 'con- 

“stituit; din punctual de vedere al conducerii, un: progres: 
i are şi a permis sporirea efectivului armatelor. Sistemul 
„acesta a dat bune rezultate chiar în campania din 1813... 

; Inceputul odată făcut descentralizarea şi-a urmat drumul. 
* Dar 'efectivele armatelor. mergând tot “crescând. îm 

 păzţirea lor în corpuri de armată na a putut, satisfac e 

. trebuinţele. răsboiului, şi atunci armata unei ţări, a tre 

buit să se împartă şi ea în mai multe armâte. In 187071, 

„armata germană era împărţită la începutul. răsboiului î : 

trei armate. Şi, urmând drumul ureuşului, î în răsboiul din 

“Are popoare, întreaga armată a unei ţări. beligerante Ss? 

"Dărţit în grupuri de arnate, fiecare grup fiind constitui 
“din mai multe armate de operaţiuni. Prin această. „nouă: 

grupare, legea împărţirei muncei a fost. deplin satisfăcut 

| “Dar, „nu e de ajuns a împărţi munca: pentru a satisfacă, 

- ceastă. firească lege mecanică. Mai trebue încă ceva: 
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* 

panizat şi pregătit, format din ofiţeri fruntași, având în 

capul lor un fruntaş ales printre fruntaşi; pe o doctrină 

„sănătoasă a legilor răsboiului; şi pe spiritul de iniţiativă 

al comandanților în subordine. Istoria artei ne va spune 

-partea de înrâurâre ce a avut asupra desfășurării eveni- 

mentelor militare aceste elemente morale ale. conducerii 

-xăsboaelor; şi, trăzând concluziuni, vom putea stabili în- 

“xăţăminte, casi vor înjgheba însăşi arta conducerii răs- 

“boiului. o 

| [xecutarea materială a conducerii masselor se înte- 

meiază: pe întrebuințarea căilor ordinare, căilor fluviale 

şi maritime, şi căilor ferate, pentru a mişca: massele pe 

-4eatrul de operaţiuni; pe întrebuinţarea mijloacelor de 

-transmitere pentru exercitarea comandamentului—telegra- - 

fia cu sau fără fir, telefonia, căile de comunicaţiune te- 

-„estre şi aeriene; pe întrebuinţarea telefoniei, semnalizării 

-şi avioanelor pentru conducerea acţiunii masselor pe câm- 

-pul, sau pe tvontul, de bătaie. Istoria artei răsboiului ne va 

spune ce influenţă au avut aceste noui mijloace, cari apar 

-unul după altul în cursul veacului trecut, asupra modifi- 

„cărildr aduse artei, şi ne va da povete ca să le întrebuin- 

“ţăm cu mai mult spor, dar cu discernământ, în răsboaele 

“viitoare, şi să nu le perdem nici odată din vedere, căci 

-prevederea e cea mai bună garanţie a isbândei în 

-xăsboiu, | 

e. 

Ştiinţa răsboiului e constituită din doă părţi deosebite 

-prin scopul ce fiecare urmăreşte, dar. legate prin regulele 

„eari Je călăuzese: Strategia şi Tactiea. | 

Până la începutul veacului al 19-lea noţiunea strate- 

Generalul prusian Bulow a 

ra xăsboiului. 

le strategice 

„giei'era aproape necunoscută. 

„scos-o la lumină în 1199 print'o scriere asup 

“Până atunci, armatele fiind mici, operaţiuni 

>
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ale unei armate, nu se putea diferenţia de operaţiunile ei: 

"tactice. Bulow e cel dintâi care-şi dă sama că o massă de 

„trupe nu se pogte conduce pe teatrul de operaţiuni după. 

regulele cari stăbilesc conducerea micelor armate, şi că e: 

o mare deosebire între conducerea unei armate pe teatrul 

de operaţiuni şi conducerea trupelor pe “câmpul tactice, a-: 

dică pe câmpul de bătaie. El numeşte „Strategia“ Ştiinţa. 

Marilor Şeti, iar „Tactica“ Arta sefilor de trupe. Strategia. 

„are de scop a aduce armata, sau armatele pe câmpul tac-- 

tic, sau pe frontul operațiunilor tactice“; iar Tactica „ne: . 

învaţă cum se mişcă şi cum luptă trupele pe câmpul de - 

bătaie“. 
| 

(In timpurile vechi, la Greci, orice comandant militar” 

era un strateg (în înţelesul de general); si abia în veacul al 

1-lea (subt administraţiunea bizantină),  denumireă de 

strateg sa dat unui comandant de trupe mai numeroase: 

(thema, diviziune militară), si apoi guvernatorului înves-. 

tit cu puteri civile şi militare). | - 

Deosebrea e mare şi ea ne atrage de îndată atenţinnea. 

asupra unei cauze, care a făcut să se peardă multe băţă- 

_lii. O axmată trebue să aivă în cadrul “comandamentului. 

său şi ofiţeri destoinici de a conduce massele şi ofiţeri des- - 

toinici de a conduce trupele în luptă. De ambele nevoi tre=- 

bue să se ţină sama, şi echilibrul în satisfacerea lor nu tre--. 

"bue nici odată rupt. Conducerea armatelor nu trebue nici=- 

odată încredinţată unor ofiţeri cari, deşi în stare de a duce. 

bine trupele în luptă, nu au pregătirea conducerii masse-- 

- lor, pregătire care în timp de pâce nu se poate dobândi de 

cât numai la „Şcoala Comandamentului“, prin exercitarea. 

comandamentului efectiv pe toate tmeptele lui, dela regi-- 

ment până la corp de armată. Si, iarăşi, conducerea trupe-- 

lor în luptă nu trebue încredinţată decât acelor ofiţeri cari: 

sau deprins să le conducă în luptă pe câmpul, de instrue--



   “pun6 al. garnizoanei, pe câmpurile de. A țiune.. regio- 

saale şi pe câmpurile de manevre. -Neobservtarea acestei Te- 

guli fundamentale, a dus tatdeauna' armatele la înfrân- 

“ geri sigure, Mai toate bătăliele perdute de armatele ruse 

„An răsboiui mandciurian, şi de mai multe armate europene 

în răsboiul de astăzi, se. datorese nedestoiniciei înaltului 

„comandament şi lipsei de pregătire. tactică a comandanţi- 

  

- “lor de trupe, Şi Istoria Artei Militare trebue să aivă în ve- 

dere complexul cauzelor cari au dus armatele la înfrân- - 

-geri, pentra a putea descurca valoarea artei Ja numite 

“epoce, căci metoadele de răsboiu, oricât de bune. ar fi, nu 

“pot asigura, vietoria decât când sunt bine aplicate, , Ia 

  

   

    

: a = Studiul istorie al Strateriei, - Acesta cuprinde: 

  

   
   

    

-pisle « ei. -fândamentale. : : 

Operațiunile Strategice“, în ordinea lor de sucesiune 

„Mobilizarea armatelor“; „Coneentrarea“, adică gru- 

area , forţelor î în zona,. 'sau'în zonele, de adunare; „Des făşu- 

area“ şi. „Marșurile Strategice” „ale arniatelor. 

    is pterca va fi rău conceput, el va pane la osiigina, văsbo- | 

ăi ar Je iniţiale, cari mai nici odată nu se pot îndrepta 

n eursu păsboiulai. Planul de răsboiu ne dă măsura ca- 

pacităţii Șefului Marelui Stat-Major al, Armatei, dar; în 
ip, şi a xăspunderii sale. faţă de armată şi de 

sa, Urmările unui plan greşit au fost prea scump -Plă- 

tite, de noi şi de alte ţări în războiul de 'astăzi şi-în cele 

ecute,, pentu că iștoria a artei răsboiului să au „câeateze 

          

    

    

    

  

    

       
     



  

   
   
   

      

Stara dintre. “n. plan do răsboiu şi urmă! -:. 

Anii lui şi să tragă învăţăminte pentru viitor... 

Princigiele fundamentale ale Strategiei pot ti formu- 

+ late astfel: Gruparea armatei, sau armatelor, unei ţări în: : 

““ “zanele de aduare trebue să corespundă planului de răs-- ză 

Yoiu, adică obiectivului principal urmărit de xăsboiu.. | . 

Grmparea fortelor pe un front strategic trebue să. aivă în: 

vedere scopul urmărit de Strategie, adică aducerea gro-- 

“solni armatei în sectorul unde se pregăteşte lovitura. ho-- . 

“tărâtoare. Legătura forţelor unei armate, desfăşurată. pe: 

frontul strategic, trebue să fie totdeauna asigurată. în in 

:teresul cooperării lor şi al invulnerabilităţii frontului. Ar 

“mata trebue să dispună întotdeauna de o ezervă strate-- 

gică. pentru a face faţă neprevăzutului, sau pentru a con-- 

i cura. cu ea la dobândirea obiectivului strategie prin mij- aa 

scul operaţiunilor tactice. - : 

Aceste principii: trebue să fie călăuza Oomandamen- 

„dalui. Suprem al unei armate care intră în xăsboin; Res 

pectarea, lor e totdeaună încredințată Marelui Stat-Majo 

„al “Armatei. _ Nexespectarea, dă nota incapacității lui 

i “urmările. sunt dezastruoase, căci compromite. izbânda, 

E răsboiulni şi duce armata și ţara la peire.. Răsboiul de a 

e tăzi, ca şi cele imecute, e bogat î în exemple de. călca: a prin- 

: cipielor strategice. Armata, noastră a suferit: sia 

_ mult. de: această. călcare, şi Arta Răsbotului, care. seva 

i ă şeza pe învăţămintele culese: din el, va: trebui să. le. 

“a lunină şi să stabilească « conflictul dintre, artă, ce 

. iune și execuţiune. | TE ei - 

      

   

  

   

  

   

            

     

   

      

   

    

   

   
    

    

  

  

     

  

: - i. — “Stuăiul - istorie. sal Bacticei. - — Cuprinde 

i părţi deosebite: „Tactica ..  Margurilor“; ;-. „Tactica “Sta 

tionăiii” si „Taetica “Mupiei“. - Tactica, marşurilor 

a staţionării formează împreună „Tactica „Miiloae 
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dor, pe când „Tactica luptei“ e însăşi scopul. Trupele -a- 

junse pe câmpul de luptă, au de executat următoarele o- 

perâţiuni: Ocuparea poziţiunilor de luptă, sau Înaintarea 

spre poziţiunile de luptă ale inaniieului; Lupta propriu 

-zisă pe poziţiunile de luptă; Respingerea 'Şi Urmărirea 

vrăjmaşului, sau Retragerea. 

“Tactica Marşurilor şi Stationării“ 

-schimbări, datorite: mijloacelor de comunicaţiune şi de 

corespondenţă, cari sau înmulţit şi îmbunătăţit; organi- 

zării mijloacelor de traiu, cari însoţese trupele în mar- 

guri; mijloacelor de investigațiune şi de atac, cari dez- 

departe marşurile şi staţionările 

“ a suferit mari 

= copăr şi surprind 

trupelor. 

Astăzi tactica mijloacelor tre bue să țină samă de mo- 

„dificările aduse de răsboaele din veacul nostru, şi mai cu 

samă de transformările impuse de ultimul răsboiu şi să 

sufere o nouă evoluţiună. Doă exemple vor fi de ajuns: 

Inaintea ultimului răsboiu marşurile trupelor la o zi, 

-sau doă, de frontul de luptă erau. considerate departe de 

inamic şi deci ferite de orice neajuns din partea lui. Astăzi 

Ja această distanţă şi chiar la mai mare, trupele în marş 

sunt expuse atacurilor avioanelor vrăjmaşe. Pentru a se 

eri de aceste atacuri trupele trebuesc să meargă mai mult 

neaptea decât ziua. Deci, în viitor, marşurile tactice se 

vor face, în regulă generală, noaptea, iar staţionările de o- 

    

„dilină ziua, 

Până la răsboiul de astăzi, tactica staţionamentelor 

 -stabilea anumite norme pentru a asigura trupele. când po- 

poseau. Un sistem de avant-posturi le ocrotea contra ata- 

“ „curilor date prin surprindere şi contra focului puştei şi tu- 

“mului, Astăzi acest mijloc e insuficient, căci localitățile de 

. staţionare, ori cât de bin6 ar fi păzite de atacurile” 'teres- 

“tre, rămân expuse atacurilor aeriene, Deci, tactica va tre- 
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„ dui să tragă concluziuni din învățămintele acestui ăsboiu 

3i:să stabilească noui regule pentru paza şi ocrotirea sta- 

tionamentelor. - 

* Tactica Luptelor“ are părţi comune cu Strategia, şi 

aceste părţi stabilesc legătura între ele, aşa că la graniţa 

dor comună se confundă. 

După cum în strategie avem un front strategie prin- 

tipal şi unul secundar, tot aşa în Tactică, câmpul sau fren- 

tul de bătaie se împarte în „câmp ofensiv“ şi „câmp de- 

fensiv“, iar gruparea trupelor ajunse pe câmpul tactic se 

face ducând grosul lor pe câmpul ofensiv, aşa cum în 

Strategie. armata cea mai însemnată se duce pe teatrul 

principal de operaţiuni. 

Pe câmpul, sau frontul, tactic, legătura între elemen- 

4ele frontului şi legătura între arme trebue să fie desă- 

vârşită pentru a garanta continuitatea tactică a frontului 

de luptă şi a asigura cooperarea armelor. | 

: Orice câmp de bătaie trebue să dispună de o xezervă 

tacţică, cu care se desăvârşeşte „evenimentul tactic“ al bă- | 

-“ăliei. Când câmpul :de luptă se transformă, ca astăzi, în- 

irun întins front de sute de kilometri, marea rezervă tac- 

tică a frontului se confundă cu rezerva strategică a arma- 

4ai care operează pe acel- front. - 

Istoria artei războiului trebue să urmărească evolu: - 

“iunile prin cari a trezut câmpul tactic, adică câmpul. de 

bătaie, mai cu samă decând au apărut pe el armele do” 

-puşea şi tunul, şi să determine precis influenţa, ce au a: 

-vut la fiecare epocă armele.de luptă asupra tacticei luptei, 

pentru a putea . “ajunge prin înlănţuirea cauzelor la 

„doctrina“ pe care trebue să se aşeze azi Taciica Râs 

'boiului, 

Evoluţiunile. tacticei luptei trebuese diseureate din. 

“Istoria Rashboaelor şi mai du samă dela epoca napoleoneană - 

 



    
casa, fi fiindeă în războiul de astăzi nu 8 'a ținut de mulţi. 

sama de ele, nici în armata franceză în campania din 1914, 

ici în arinatele de pe teatrul „răsăritean, nici în armata. 

noastră î în campania din 1916; şi. călcarea „doctrinei cea a- 

devărată“, care trebuia să isvorască din novele legi ale: 

, Tacticei, a cauzat multe neajunsuri. armatelor. beligerante: 

Si a făcat să se peardă mulţe bătăi. Da | 

-Me'explie: A 

„. Primele modificări însemriate, ee se: aăue tactice: lup- . 

i, ie găsim la. începutul xăsboaelor.. Revoluţiunei - Fran-. 

Bevolalianea sidisănă, tările, monarhice” din Enropar 

  

  

  

   

    

ie Şi a  hemat poporul subt arme. Dar, puţin înainte se 

petrecuse. ua. fapt îasănmat în “armata - fvanceză,. In 1791,. 

vata adoptase. un regulament taetie privitor. la instmze=- 

in a.de. luptă a trupelor; Acest regulament era în mare: 

arte o zeproductiune a „Ordonantei. Prasiane“ din timpul 

     

    

   

   
    

    
    

        

şi cadre bane;. dar. amânăoă. ioan atunci: armatei fran 

ze. FI na a putut suporta botezul focului şi â trebuit înlă-- . 

tarai fără zăbavă, fiinăcă a dat loc la panice şi la înfrân-: 

geri. Ordonanţa prusiană. fusese făcută pentru trupe bine: 

ins struite. şi bine conduse; - e 

“Un non; xegulament se. impunea pentru. “conducerea. 

„nasselor eră instruite de. aptă, gi. împrejurările uxmă-- 

toare. au tăcut pe Francezi “să găsască o tactică potrivită. 

infanteriei lor. Austriacii, cari fusese. cei dintâi. adversari: 

Francezilor; 'aveau trupe sprintene, foarte: numeroase, 
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| aviatele. coA coraci în marş, sau ale linielor de luptă fran- 

“sfrâtisă, dar aceasta se întâmplă şi azi şi va: continită 

şi aduceau la începutul răsboiului cu Francezii spai- 

ma şi moartea. în rândurile lor, fără ca aceştia să poată 

vedea. de unde le vin loviturele. Când misterul a fost des-. 

coperit,, generalii francezi au creat şi ei companii de tră-. 

“Sători isteţi, pe cari le-au învăţat să se bată ca trăgătorii 

: auatriapi. Aceste: companii au servit apoi ca model între- 

zei. armate, şi cu chipul acesta victoriele au trecut de par: 

tea arniatei franceze. 

« Uşarinţa î în mişcare şi înmlădierea mişcărilor după te 

“Ten au fost după aceea spiritul care a însufleţit tactica ar 

anatelo. revoluţiunii şi imperiului francez. Noua tactică. :. 

franceză a fost “botezată. „Lupta în ordine răsipită“ prin 

opoziţiune la, vechea tactică a „Luptei în ordine strânsă“. 

„Această nouă tactică a răsturnat, încat înest, vechea... 

doctrină a Tuptei. Şi de aci fac o constatare, care serveşte. 

<a temelie artei răsboiului:- Nu. doctrina impune luptei re 

gulele sale, ci încercările: şi. condiţiunile - luptei. stabiles 

xegulele;: cari la rândaț lor constitnese „doctrina. răsboiu- 

- lui“; ceeace '3nsemnează că doctrina - trebue. ţinută, la zi 

- entrn a fi adevărata călăuză a loptătorului” şi a condiacă 

torului luptei. Desigur -că se vor 11 găsit si atiinei dest 

:pe cari să-i fi indignat profanarea taeticei luptei: în ordi 

        

   

            

   
   

  

   

  

   
   
   

  

   
   

    

    
     

se. înțânaple ori de câte ori ideile vechi, cu cari suntem de 

prinşi si. au. intrat în reflezele noastre, vor trebui alunga 

15. si înlocuite. cu altele noui. a i 

"Geeace sa. întâmplat în armata. franceză: 14 început 

“dasboaelar Revoluţiusii, sa fntmâplat şi în zilele „noastre, 

da > începutul răsboiului, din 1914, . 
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| Creşterea efectivelor armatelor, aduse pe fronturile de» 

operațiuni, a făcut să se lungească progresiv aceste fron-. 

turi; şi, când această necesitate nu a fost satisfăcută, a 

irmat înfrângerea armatelor cari nu i s'au supus. Exem- 

si isbitor ni-l dă bătălia dela Koeniggrătz (Sa- 
plul ce m 

n front: 
dowa) din 1866, unde Austriacii au îngrămădit pe u 

foarte mic peste 260.000 luptători. Neavând spaţiu de 

aesfăşurare, massa trupelor nu a putut lua parte la luptă: 

şi bătălia a fost perdută de Austriaci numai în câteva . 

care, fără ca armata lor să ți fost de fapt bătută. In răs- 

boiul din Mandciuria găsim armata japoneză, de 300.000 

luptători, desfăşurată la Mukden pe un front de bătaie de 

6U km. În răsboiul actual, armatele peligerante de pe tea- 

trul de operaţiuni din Apus, s'au desfăşurat -pe un front: 

de 750 km., şi acest front are dublul caracter de îvont stra- 

tegic şi de front tactic. Pe un asemenea front luând pozi-- 

_ţiune, de o parte şi de alta, peste 2.000.009 de oameni şi cel: 

puţin 5.009 vuri de foc, dobândirea victoriei hotănitoare- 

prin străpungerea frontului duşman a fost cu neputinţă pâ- 

nă, astăzi, de oarece mijloacele materiale de luptă şi ealita- 

tea arimătelor îşi fac echilibrul între/ adversari. Dar, nici. 

“ întoarcerea frontului, nici învăluirea aripelor nu a fost cu: 

putinţă, fiindcă fronturile se: razămă de amân-- 

„două părţile, pe obstacole absolute (Marea, la Nord şi o ța- 

ră neutră, care ştie să-şi apere neutralitatea, la Sud). Dacă 

pici unul din mijloacele cunoscute de tactica luptei — nici 

atacul de front, nici cel de flane,—cari pot fi întrebuin-- 

ţate pe acest front de operaţiuni, nu a putut: duce îa cuce- 

rirea, victoriei şi la impunerea păcei, nu rămâne adversa= 

rilor decât. a se asedia reciproc, a întrebuința mijloacele 

„ăshoiului de asediu, aşa cum le-a rânduit ilustrul mare- 

şal Vauban, şi a chema în ajutor tot ce Știința şi Iodus-. 

Doiului le poate pune la îndămână ca:
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să transforme „răsboiul de mişeare și de manevră“ întrun 

„Tăsboiu de uzură“, unde „Ştiinţa şi Arta Comandamentu- 

lui“ sunt în parte înlocuite de lucrul, brutal dar stăruitor 

$ sigur, al maşinelor de răsboiu, al săpătorului şi al mi- 

naralui, 

- Răsboiul de uzură e o urmare a sporirii efectivelor de 

răsboiu şi a perfecţionării, împinsă până la culmea telini- 

&i de azi,a mijloacelor de luptă. El constitue un răijloe de 

luptă, i isvorit din necesitățile şi experienţa răsboiului, iar nu 

un mijloe convenţional, pe care bunul plac alunor conducă- 

tori. de armate l-a inpus armatelor beligerante. Şi totuş, s'au 

găsit, şi în Franţa şi la noi, critici, eari, imvocând autori- 
tatea uno» celebri seriitopi anilitari din alte timpuri, au: 

socotit că răsboiul de uzură e o profanațiune a artei şi o 
probă de incapacitate a Comandamentului. De sigur tă 
cei cari credeau astfel în primul an al răsboiului s'au în- 

credinţat de mult că răsboiul de uzură e o nouă formă a 

tactice; luptei, isvorită din condiţiunile speciale ale răs- 

1 

boiului de astăzi. Aceia vor fi cetit de sigur aspra lecţiune ” 

ce le'da, acum doi ani, un eritie miliţar („Le J ournal“ din” 

Iunin 1916) întrun articol intitulat: „Trebue să ne deprin- 

dem a pricepe realităţile răsboiului“. 
“ „Numeroşi sunt încă,-într'a 23-a lună de răsboiu, tac- | 

ticianii şi strategii pentru cari faţa luată de “evenimente 

pe frontul nostru, de când cu bătălia dela 'Yser, nu consti- 

tue decât o condamnabilă abatere dela. xegulele sSacro- 

sancte ale „artei napoleoniene“ profesate la Şcoala noastră 

"de Răshoiu. Rigiditatea acestor lurigi linii fortificate, un- 

de armafele opuse san îngropat înapoia unor întăriri ne- 

contenit mărite, obligaţiunea pentru asăltator de a recur- 

ge la, atăcuri truntale : cu un maxiinum de mijloace meca- 

nice, inutilitatea manevrei, toate aceste lucruri noui îi fae 

să-şi peardă cumpătul Şi- i seandalizează. Puțin ie lipseşte 

[21
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ca: să impute adversarilor noştri, ca o nelegiuire de. care 

s'au făcut vinovaţi, accastă învârtitură dată răsboiului.... 

Dar la ce pot servi încriminările? La ce serveşte să dis- 

cutăm asupra înlocuirii răsboiului de mişcare prin răs 

boiul de asediu,-asupra greşalelor-ce ar fi făcut belige- 

ranţii fiindcă au părăsit pe cel dintâi pentru cel din urmă, 

ca şi cum forma luată de operaţiuni na ar fi fost impusă 

de puterea lucrurilor. 

„Să dăm la o.parte aceste discuţiuni, şi să nu ne gân- 

dim decât cum e mai bine să ducem răsboiul care ni se 

face, care ne e impus de condiţiunile luptei moderne. Sa 

sfârşit cu manevra cum ne-o închipuiam în trecut“. 

Am reprodus aceste rânduri pentru a arăta cu câtă 

greutate chiar experiența plătită atât de scump, cu vieaja 

şi sângele a sute de mii de fii ai noştri, poate să învingă, 

rutina, şi pentru a face să se vadă câtă pregătire specială 

şi câtă dreaptă judecată trebue să aivă cei câri îşi ieau 

groaua sarcină de a întocmi Istoria Artei Răsboiului. 

Îmcheere. . 

Incheind aci schițarea stadiului Istoriei Militare, an 

voit să arăt şi însemnătatea şi greutatea acestui studiu. 

Dar, pentru noi, Românii, Istoria Militară a Ţării nu are 

Cercetarea trecutului nostru 

militar este o mare datorie, fiindcă e singurul în stare să 

ne întreţină dragostea pentru pământul acestei țări, udat 

şi frământat de veacuri întregi cu sângele şi sudoarea ce- 

lor cari ne au lăsat-o moştenire, să ne mărească încrederea 

în virtuțile poporului nostru, să lege trecutul atât de sbu- 

ciumat, atât de viioros cu suferinţele şi jertfele zilei de 

acă a ave încredere în ziua de mâni, care va 

[dă pentru ţară si neamul nostru. 

tă, şi zilele trec fără să se asa- 

numai un interes știiţific. 

azi şi să ne î 

ți mai senină şi mai ca 

Pentru om vieaţa e scur
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mene. Pentru popoare însă vieaţa e lungă, anii şi veacu- 
rile trec, dar istoria lor se repetă. Naţiunile pline de viea- 
jă, cu un trecut glorios, sprijinit necontenit pe jertfe şi 
pe luptă încordată, nu pot perde nici odată speranţa în 
viitor. Din când în când cumpăna s'apleacă, şi ele trec prin 
vremuri grele, dar nu niult şi cumpăna se aşază iar, şi 
zilele bune vin de le răsplătese suferinţele şi jertfele ce au - 
făcut. 

Armata "Ţării, care întruchipează întregul pobor ro- 
mân, trebue să-şi cunoască trecutul, pentru a-şi face din 
e] biblia eredinţei şi călăuza datoriei. | - 
La noi, până azi, nu S'a făcut nimic pentru a desgropa tre- 

eutul nostru militar şi a-l curăța de tot ce e închipuit, ori 
prefăcut. Nu s'a făcut nimic ca să se descopere şi să cerce- 
teze documentele cari vorbese de luptele purtate de glorioşii - 
noștri domnitori şi căpitani, şi să se adune materialul tre- 
buincios Istoriei Militare. Nici chiar răsboiul pentru nea- 
târnarea României nu s'a scris până astăzi pe temeiul do- 
cumentelor autentice, cari se găsesc, dacă nu cumva se vor 
îi destrus şi răsipit, în arhivele Statului-Major şi ale Mi- 
nisteruiui de Răsboiu. Nu s a făcut nimic ca să se cerceteze 
câmpurile de bătaie şi rămăşiţele vechilor cetăţi şi cetţă- 
țui, presărate în toată ţara, şi să se adune material pentru - 
un muzeu militar. 

-- A venit şi ultimul răsboiu, în care armata ţării, cea 

mai mare din câte au rădicat vreodată Ţările Române, a 

luptat cu glorie, a înfruntat toate greutăţile şi suferinţele 
şi a arătat lumei întregi calităţile neasemănate ale rassei 

sale, Se cade care a lăsa ca şi urmele lui să se peardă, sau . 
să se răsipească? Căci, nn trebue să uităm că nevoele vie- 

ţii de astăzi şi sporirea populaţiunij face ca urmele lăsate 

de răsboin pe pământ să se steargă mai curând decât cele 
din trecut.



i 
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Aocumentele, să facă investigaţiuni Şi săpătu 

lişti, militari sau civili, iniţiaţi în tehnic 

      

Datorăm Armatei şi Poporului Istoria trecutului 19 

stru militar, si de aceea, că închecre, yin să fac următoarea 

propunere, a cării realizare o cer cu stăruinţă celor cari 0 

pot face. | : 

Propun să se creeze la Scoala Superioară de Răsboit 

un eurs liber“ de Istoria Generală şi de Istoria 'Țării, în 

cadsul cărora să, se schiţeze mai mult Istoria Militară. A- 

cest curs va fi urmat de elevii şeoalei şi de ofiţerii cari at 

anumite aptitudini pentru studiul Istoriei. 

Să se erceze pe lângă Marele Stat-Major 0 Secţiine de 

Istorie şi de Geografie a Armatei. Aceste secţiuni.să se anle- 

xcze Serviciul Geografie al Awmatei şi Muzeul. Militar, 

cae urmează să se înființeze. Scopul ei va fi: să cerceteze 

vi pentru â 

aduna materialul necesar alcătuirii Istoriei Militare și 

Muzeului Militar; şi să formeze un mănunehiu de specia- 

a cercetărilor 15 

torice. 

In fine să 'se institueze o „Comisiune“, compusă din neni- 

hri ai Academiei Române, profesori universitari, foşti Sau 

actuali profesori ai Şcoalei Superioare de Răsboiu, Şeful 

Secţiunii de Istorie şi de Geografie a Armatei, şeful Ser- 

viciului geâgrafic militar, un delegat al Aybivei Natio- 

nale, un delegat al Societăţii Geografice Române şi Ofi- 

eri specialişti. Această Comisiune, fiind „un organ COn- 

sultativ şi de exeeuţiune“, va ave în sercina ei: stăbilivea 

programului de lucru anual, executarea studielor şi cerce- 

tărilor pe teren, în arhive şi în piblioteci; şi va da per” 

sonalul necesar Sectiunii Istorice dela Marele Stata-Maior 

pentru formarea “specialiştilor. 

Secţiunea de Istorie şi de 

„Buletin Istorie“ lunar, care va fo 

letinului Marelui Stat-Maior. 

Pevruar, 1918, București. 

Geografie. va publica unu 

ma „Partea a 2-a a Bu-



ii 

- RĂSBOIUL ŞI DOCTRINA LU 
 



  

Râsboiul Viitor 

IL. — RĂSBOAELE INTRE POPOARE VOR CONTINUA 

Răsboiul care sa sfârşit a deschis seria răsboaelor 

dintre grupurile de popoare. Scopul urmărit, sau la care 
“a ajuns, a fost stăpânirea drumurilor mărilor şi oceane- 

lor. Aceasta eo nouă evoluţiune politică a răsboaelor. În 

curând alta îi va urma: răsboiul dintre vasse şi dintre 9o 

tinente. 

Asemeni văsboae nu mai pot fi ca altă dată simp! a 

conflicte între state, a căror rezolvire era, lăsată în sama, 

armatelor, ei conflicte între naţiuni, pentru rezolvirea că- 

zora va trebui să sa rădice întreaga populaţiune a stateloi 

beligerante în stare de a lupta, sau de a ajuta conducerea 

răsboiului. - 

Dacă prin revoluţiune internă se înţelege conflictul 

armat dintre stările” sociale, care la un monent dat des- 

parte o ţară în tabere potrivnice, răsboiul subt noua'lui 

formă e o adevărată revoluţiune a naţiunilor, în care un în- 

ireg popor, sau gpup de popoare, se rădică în contra altui 

Popor, sau grup de popoare. | | 
"“ Care e rezultatul unei revoluțiuni interne? Aşezarea 

"mmei noui rândueli sociale. Dar, acest rezultat nu vine



  
_nu va pâtea împedeca răsboaele viitoare, după e 

le poate împedeca“. 
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deodată, ci însemnează numai începutul aşezării ei. Revo- 

Juţiunea nu a făcut decât să provoace acest început şi să-i 

zorească realizarea, care se va face cu greu şi pe cale e 

volutivă. Care poate fi rezultatul unei revolujiuni a naţia- 

“nilor? Aceld de a provoca aşezarea unei noui grupări & 

popoarelor şi refacerea dreptului ginţilor. Lucrul aşezării 

nouei stări a popoărelor nu-l săvârşeşte răsboiul. E numai 

îl începe. Săvârşirea lui cere timp și mijloace. Şi.-nu se 

face decât după ce răsboiul a încetat și pe cale de evolu- 

ţiune internă şi internaţională. i ” 

Răsboiul care s'a sfârşit va efea de sigur o lume nouă, 

dar această lume nu se va așeza statornic decât prin lucrul 

îndelungat al timpului şi al omului. Şi ca acest lueru să se 

desăvârşească trebue linişte înlăuntrul țărilor şi pace în 

afară. . - | a 

Astăzi pacea e garâtată? Aşa se zice. Eu însă nu-i văd 

garanţia. Neutralitatea şi imviolabilitatea Belgiei nu îu- 

sese oare garantate de Conferinţa celor cinei Mari Puteri 

europene în 1830, şi totuşi în 1914 Belgia'a fost siluită 

chiar de una din aceste puteri? La sfârşitul veacului al 

19-lea oare popoarele, la chemarea Parului: Neculae II, nu 

s'au strâns împrejurul tribunalului Naţiunilor dela Haga, 

creaţiune naivă a unor generoşi visători, din cari unii au 

plătit eu viaţa lor iluziunea unui vis, care nu a putut îm- 

pedeca. nici răsboiul ruso-japonez, nici marele proces bal- 

danie, nici marele cataclism a] bătrânei Europe? Dar as- 

Liga Popoarelor, 
tăzi nu avem, sau nu vom avea 0are, 

rma,, liti- 
menită să judece nu numai cu codul, ci şi cu a 

giele dintre naţiuni?  . .: A 

Nu. Nici Tribunalul Naţiunilor ni a putut opri răs- 

boaele dela începutul acestui veac,. nici Liga Popoarelor 

„m foarte 

bine a spus-o prezidentul Wilson, „căci nimie în lume nu 

x
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Răsboiul dintre popoare nu sa sfârşit. EL va dăinui 

până când ultima păreche de oameni va dispare de pe a- 

ceastă planetă. Şi nu poate fi altfel.. De când societatea o- 

menească s'a zămjslit, şi sunt mii de ani de atunci, există, 

judecători cari judecă conflictele dinte oameni, delietele 

şi crimele săvârşite de ci, şi există şi sancţiuni pentru aceste 

Oare vede cineva în ce veac se vor desfiinţa tribunalele şi 

se vor dărâma închisorile? Şi dacă într'o ţară, unde lo- 

cueşte o coelctivitate de oameni de acelaşi sânge, cu acelaş 

trecut şi aspiraţiuni, conflictele dintre indivizi nu au pu- 

tut îi suprimate în cursul miilor de ani, câte veacuti ar 

trebui oare să treacă, admițând că visul se va preface în 

aevea, până când conflictele dintre naţiuni vor înceta, ad- 

miţând că Liga Popoarelor prin mijloacele ei persuasive şi 

xepresive va lucra ca să atingă această ţintă? 

Nu văd când. Cât tinip omul-individ va fi frământat 
de patimele, cu cari Va înzestrat firea, atâfa timp şi coleeti- 

vitatea omenească vă însuma în ea aceleaşi patime. Cat 

timp omul va fi „homo hominis lupus“ şi. popoarele se vor 

mâneca între ele ca lupii: „populus populi lupus“. 

Credinţa mea; e că în viitor răsboaele mari vor fi mai 

dese decât în trecut. Când răsboaele se făceau numai pe pă- 

mântul ţapăn, conflictele se regulau în principiu numai 

de popoarele limitrofe. ale căror interese se atingeau, câci 

ele nu puteau găsi aliaţi decât în popoarele veeine. Astăzi 

apa şi aerul leagă popoarele între ele peste graniţele te- 

terestre. Rolul Mărilor a crescut din veac în veac potrivit 

cu progresele înfăptuite de industria navală; prin căile-lor 

se pot concentra forţele întregelor continente în luptele din 

tre popoare. ar căile aerului, nelimitate de nici-un obsta- 

col, vor putea duce, din orice ţară şi pe orice teatru de o- 

peraţiuni, ajutoare de oameni şi material de răsboiu. Cău- 

tarea aliaţilor nu va mai fi mâne limitată de spațiu şi: de 

oceane. d
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Dar conflictele dintre popoare nu vor mai fi mărgi- 
nite de timpul dela declararea răsboiului până la încheie- 

rea păcei. Conflictele vor fi permanente, căci ele vor fi sti- 

mulate de factorii economici, cari au dobândit o influență 

hotărâtoare în viața popoarelor. Un popor nu e vulnerabil 

numai pe graniţele lui, ci şi în comerțul şi în creditul său. 

Răsboiul se face cu marfă şi cu bani, lucruri mişcătoare 

cari se concentrează dela un capăt al pământului până la 

antipodul său, în mânele unei coaliţiuni. 

" Dacă e aşa, prin ce convulsiuni va trebui să treacă 0- 

venirea până să ajungă a așeza o ligă a popoarelor, căreia 

să i se supună şi cele mari şi cele mici; şi apoi, având o a- 

semenea ligă, cu cât popoarele vor fi mai legate de ea, cu 

atât conflictele vor fi mai violente, când legătura se va 

rupe. Căldarea plesneşte când nu are o supapă de sigu- 
- xanţă, prin care să scape aburii condensaţi. 

Pacea presupune interese distincte pentru ca orice 

conflict internaţional să poată lăsa afară din valurile Jui 0 

largă majoritate de popoare (martori) cari să poată judeca 

litigiul dintre poporele beligerante (ex. 1877—'78). Ea cere 

decj fracţionarea umanităţei într” un mare nuniăr de po- 

poare, libere ca să-şi exprime o opiniune, destul. de tari 

pentu a o sprijini destul de unite pentru a-şi grupa ac 

tiunea. Cum se găsesc astăzi popoarele? Aproape toate au 

fost cuprinse de valurile răsboiului Şi sunt grupate prin 

voinţa celor mai tari, în puteri mari (eu: intevese nelimi- 

tate) şi în puteri mici (cu interese limitate). Mai mult încă, 

interesele puterilor mari se ating şi ele reciproe. Toate a- 

ceste conflicte de interese împedică unirea, nu garantează 

deopotrivă tuturor libertatea şi nu le dă destulă tărie pen- 

unea lor. Şi așa se face că astăzi, şi în- 

rii și puţinii neutri, sunt solicitaţi de 

e. Pacea deci nu poate 

“tru ă-și grupa acți 

xinşii şi învingăto 

înterese opuse, de :0rţe centrifug 

fi asigurată.
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Dar oare nu se poate găsi nici un mijloc pentru a face, 

cel puţin, răsboaele mai rari? 
Desigur că sistemul arbitrajului e ceva, dar minuni 

să nu ne şteptăm dela el. Să. cerem numai ce ne va put 

da şi să nu abuzăm de marginele folosului lui, cum vor unii 
să facă. Astfel Liga Popoarelor a admis suprimarea indus- 

triei răsboiului. Cunoscutul scriitor englez, d. M. H. G. 

Wels, dela care a plecat ideea creărei acestei ligi, propu- 

sese oprirea, comerţului materialului de răsboiu: să nu se 

mai cumpere, să nu se mai vândă, nici vase de răsboiu, 

nici tunuri, nici maşini de răsboiu, nici arme; toate ma- 

facturele de material de răsboiu să treacă în mânele Sta- 
tului. Congresul dela Paris a admis acest regim. Ei şi? 

Statul devine proprietar. Cine va suporta despăgubirea 

acţionarilor şi apoi întreţinerea şi funcţionarea stabili- 
mentelor industriale militare? Contribuabilii? Această 

sarcină permanentă în schimbul cării nu li se dă nimic, 

nu va fi ea mai grea decât cea de până astăzi, care-si gă- 

sea uşurarea în libertatea comerţului? Desigur că da. Si 

Statul devenit fabricant de materiale de răsboiu în locul 
lui Krupp, lui Armstrong, lui Sehneider,..., se va face, Ia 

rândul său, furnisorul pe faţă, san clandestin, al micilor 

State, lipsite de industria militară, de, cari îl leagă inte- 

rese comune, căci interesele vitale ale popoarelor nu se 

îngrădese prin restricţiuni diplomatice, prin tractate de 

pace, ci îşi continuă drumul croit fiecărui de firea şi de 

conştiinţa sa naţională. | | 

Restricţiunile impuse Prusiei prin  tractatul de la 

Tilsit (1807) nu au  împedieat-o de a-şi continua lucrul 

început de Frederic al II-lea. Ceeace a fost panslavis- 

raul, pangermanismul, şi irredentismul italian, va fi conti- 

nuat de panamericanismul de mâne; ceeace a fost milita- 

rismul de eri, va fi, şi va continua să fie, navalismul 

de mâne.
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Să lăsăm dar deoparte închipuirile primejdioase. Dacă 

nu noi, urmașii noştri vor vedea din nou răsboiul, mult 

mai mare, mult mai crânecen. Noi însă trebue să-l pre- 

gătim. 
Care va fi forma lui evolutivă? 

11. — PREGĂTIREA RĂSBOIULUI PRIN PREGÂTI- 
REA FORȚELOR MORALE ALE POPORULUI. 

- Răsboiul trecut, născut din interese limitate, cari în 

ultima analisă pot fi definite prin interesele de expansiune 

şi economice pangermaniste şi anglo-saxone, în jurul că- 

vora puterea împrejurărilor, sau instinctul conservării, a 

împins pe alte popoare, va fi prototipul răsboaelor viitoa- 

re, dar poate cu un cadru mult 'mai mare. Ele vor naşte 

din lupta dintr doă principii de interes general, sau drept 

zicând de interese materiale, şi nu se vor desprinde lesne, 

ci numai atunci când acţiunea, brutală va fi „ultima ra- 

tio“; dar atunci nu numai învinşii vor trebui plânşi dar, 

de o potrivă, şi învingătorii. Şi atunci răsboiul va deveni o . 
criză generală a umanităţii, căci avinele noui de luptă, 

căci necesitățile răsboiului vor fi mult mai crâncene şi 

inult mai inexorabile. 

Pentru a duce în spinare un asemea răsboiu, jocul 

forțelor morale ale popoarelor va fi mai mare. In răsboa- 
ele trecute ele aveau un rol mult mai limitat și se rapor- 
tau mai.mult la armată. Națiunea, nu avea nevoie să-şi 

încordeze atâta sufletul ca. să. suporte un răsboiu, şi de a- 

ceea cântăreții popoarelor când prindeau un gest ca al 

mamei Gracchilor, ca a lui Manliu, ca al mamei lui Ste- 

fari cel Mare, îl. celebrau şi-l cântau pe toate tonurile. A- 

tunci facultățile morale puse în joe erau mai puţin nu- . 

meroase şi mai apropiate de reacţiunile instinetive; ele
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chemate să intervină decât la intervale rari şi în acte de 

scurtă durată. Astăzi aceste facultăţi trebuese altfel cul- 

tivate, print”o cultură întinsă şi intensivă; ele trebuese să 

devină mult mai abstracte, mult mai subtile, căci prin lu- 

crul lor se creează conştiinţa întregului popor, care cu- 

prinde î în massa lui pe luptători şi pe neluptători, pe băr- 

baţi şi pe femei. In timpurile de astăzi, spune mareșalul 

Foeh, ale răsboaelor naţionale şi ale soldaţilor cetăţeni, tre- 

bue să desvoltăm, înainte de răsboiu, iubirea de patrie în 

sufletul luptătorului. Aceasta nu se face în ziua primej- 

diei. Ea e zămislită de trecutul şi de nevoile naţiunii, de 

dragostea. cetăţanului pentru pământul țărei sale. Acest 

sentiment trebue întărit în timpul păcii. 

Pentru a fi siguri de victorie trebue să căutăm. ao 

câştiga mai întâi pe. teatrul de operaţiuni nematerial, care 

se numeşte „opiniunea publică“: Forţa morală — opiniunea- 

pmbiică — a unui popor, se dobândeşte prin | încrederea ce 

com face să aivă în “puterea şi destoinicia, armatei tării şi 

în dreptatea, cauzei sale. Când ambele vor ti” dobândite, 

când conşiinţa naţională va fi aşezată, când înerederea în 

conducătorii ţării, în armată şi în conducățorii ei va fi 

devenit crezul poporului, victoria morală va fi dobândită, 

"şi atunci, pe ea vom sprijini toate actele văsboiului menită 

tă ne ducă li victoria mațerială. 

Dar actele răsboiului nu se săvârșese numâi pe frontul 

de operaţiuni, ci şi înapoia lui, pe tot cuprinsul țării, şi ab- 

vegaţiunea, și sacrificiile ce se vor cere, Şi celor de pe front... 

şi cele» dinapoi, sunt tot atât de mari şi nu pot fi dobâna i 

dite decât prin încrederea fortelor morale, 

Sa crezut de mulţi — işi printre -cci mulţi am tost Şi 

su — că civilizaţiunea cu bunul ei traiu, cu tot ce ne pune 

la dispozițiune pentru a a micşura greutățile xieţii şi a ne -
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face să ținem la ea, inmoaie curajul civic şi slăbeşte avân- 

tul luptătorului. Aşa a fost cât timp forţele morale ale 

popvarelor au erau culiivate, ci lăsate în păragină. Răs- 

- boiul din urmă a făcut să cadă această legendă, căci nici 

odată istoria nu a-putu să înregistreze atâtea acte de e- 

voism civic şi militar ca în aceşti şase ani din urmă. E- 

dueaţiunea dobândită în societate, cultura minţei şi a su- 

fletului, întreţinerea sănătăţei' fizice, au desvoltat în toate 
țările civilizate, cari au dus răsboiul, forţele morale ale 

poporului şi au dovedit că împotriva popoarelor civilizate 

nu pot lupta decât popoarele civilizate. Şi ceeace mă întă- 

„xeşte în afirmaţiunea ce fac e că tot timpul cât drama s'a 
petrecut actorii ei erau anonimi. Cei cari se jertfeau ştiau 

bine că eroismul lor nu va fi nici odată, sau foarte târziu, 

cunoscut de fiinţele scumpe, pe cari poate nu mai aveau să 

le vadă; Armatele anonime, conducătorii trupelor ano- 

- himi, eroii anonimi. Armatele se bat pentru ţară, dar unde 

se bate fiecare, din ce trupe sunt compuse, nu se ştie. Se 

va şti mai tărziu, Interesele pentru cari luptătorii se bat 

şi se jertiese, sunt prea mari pentru ca ambiţiunile per- 

sonale să-şi găseaseă locul în jertfa colectivă, 

Luptele, cari ţin săptămâni întregi pe aceeaşi frân- 

tură a frontului, nu mai au strălucirea luptelor de o zi, 

sau doă, de mai înainte. Comandantul încunjurat de un 

stat-major strălucit nu mai priveşte călare, cu ochianul 

în mână, desfăşurarea bătăliei, nici nu mai are gestul din 

care ţâşneşte geniul prinzător al victoriei. Altă dată co- 

mandantul putea fi în acelaş timp şi ilustru căpitan şi 

mare erou. Astăzi el e capul unei grele întreprinderi, pe 

care o conduce din postul său cu harta în mână şi cu tele- 
ionul la ureche. Nici filmul cinematografic, nici penelul 

“unui Meissonier, unui Dâtaiile, nu-l pot prinde î în învălmă- 

şaia luptei ca să-i ilustreze virtuțile : ostăşeşti, El nu mai



  

. 335 

  

poate fi un erou. Singura lui virtute stă în curajul răspun- 

derii şi în voinţa neclintită de a învinge voința adversaru- 

lui. Şi acest curaj şi această voinţă nu trebue să-l pără- 

sească săptămâni întregi, până când bătălia a încetat sau 

sa strămutat pe alt centru'de gravitate a] imensului front 

de operaţiuni. Acesta nu e un act de eroism, ci o simplă 

manifestaţiune a unei virtuţi civice pusă în serviciul 

patriei. 

Eroismul astăzi nn e individual, ci aparține colectivi- 

tăţii. Acolo trebue căutat, şi ca atare, cei cari-l esută, îl: 

pot găsi pe fvontul de operâţiuni ca şi înapoia lui, căci 

sunt sacrificii tot atât de greu de realizat ca şi sacrificiul 

vieţii: e sacrificiul pasiunilor, deprinderilor, preferințelor, 

sentimentului părintese. De pildă: unirea sfântă a partide- 

lor politice când patria e în primejâie, în Franţa şi în Bel- 

sia; stingerea revolațiunei din Irlanda, când Anglia a în- 

trat în răsboiu; încetarea anti-militarismului în Franţa, 

câna ulanii germani i-au atins graniţa; socialiștii germani 

cari au dat puterii miltare concursul lor necondiţionat, . 

până la incheerea răsboiului; lucrătorii din stabilimentele 

„nilitare cari au luerat fără tihnă și odihnă ca să.dee ar- 

matei cele de folos, fără să aivă cel puţin asigurată hrana - 

de teate zilele, părinţii cari şi-au înrolat copii înainte de - 

a avea vrâsta legiuită şi i-au trimis la jertfă... Toate. aces- 

te ecleectivităţi dinapoia frontului de 6peraţiuni, ca şi cele 

de pe front, săvârşese acte de adevărat eroism, Şi mor-. 

mântele celor cari cad jertfă a datoriei. sunt toate mor- 

minte de eroi. e | 

III. — PREGĂTIREA MATERIALA A RĂSEOIULUI ȘI 

| URMĂRILE EL 

Cei cari prorocise” la începutul acestui veac că răs- 

boele vor fi de scurtă durată, s'au dovedit prooroci min- 

_“Giunoşi. Răsboiul astăzi se întemeiază, în afară de factorul 

4 -
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moral, pe trei factori materiali: numărul, materialul şi te- 
venul. Cât timp cei doi dintâi nu au scăzut subt o anumită 
măsură, terenul se poate păstra cu înlesnire. Puterea ac- 
tuală a defensivei e şi va rămâne adevărata cauză a du- 
ratei lungi a răsboiului. Ea permite să păstrăm cu pămân- 

„tul patriei, toate mijloacele de acţiune cari se găsesc pe el 
şi. să reînousse. Spunând aceasta, rămâne bine înţeles. că 
fhă gândese la un „răsboiu normal“, pregătit şi condus du- 
pă toate regulele științei militare, nu la un răsboiu guâm â 
'tost al nostru din toamna anului 1916, 

Răsboaele scurte vor fi ninaai acolo unde frontul sim- 

te cea mai mică inegalitate -de forţe, unde cel mai slab. ee- 

dează lesne presiunii şi se dă înapoi fără nici o măsură. In 

lupta dintre tun şi adăpost, când răsboiul e normal, după 
alternative opuse, inai totdeauna echilibrul sa restabilit, 

. Restabilirea echilibrului însemnează triumful defensivei, 
„care face răsboiul interminabil. Cet mai mare exemplu ce- | 

ni-l dă istoria răsboaielor e lupta dintre tun şi adăpost din 
Septembre 1914 până în August 1918 pe frontul de Vest : 
după fiecare bătălie care ţinea săptămâni şi chiar luni în- 
tregi, echilibrul se restabilea, defensiva triumfa, şi răs- 

". boiul s'a prelungit astfel an cu an până când... până când 

    

cei, doi factori materiali, umărul şi materialul, au scăzut 
la unul din adversari subt toleranța înaximă. Răsboaele 
„viitoare vor fi deci lungi şi vor: avea următoarea carat- 

teristică: imobilizarea şi defensiva vor ţine un Ie mult 

-mai mare decât mişcarea şi ofensiva, - - 
Triumțul tunului asupra adăpostului însemnează tri- 

umful ofensivei, adică ruperea echilibrului dintre ofen-. 
sivă şi defensivă, şi sfârşitul. răsboiului. Pentru ca răsbo- 

„iul să fie de scurtă durată trebue ca acest echilibru să 
- tie la început nestabil, adică disproporţiunea dintre arma- 
tele beliger rante să fie prea nare, Aceasta. însemnează că
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unul din adversari a intrat în răsboiu cu o armată nepre- 

gătită şi: în vădită disproportiune numerică şi materială, 

faţă cu adversara sa. 

, Ce însemnează pregătirea mâterială a unui răsboiu ? 

i Forţa militară se alimentează şi se întreţine de Națiune, 

Poate activităţile pacifice îşi găsesc corespondentele lor în 

răsboiu: Producţiunea şi industria alimentară cu persona- 

lul său: agricultorii, plugarii, brutarii, crescătorii de vite, 

văcarii, ciobanii, măcelarii, fabricanţii de conserve, bucă.- . 

tarii, pescarii şi fabricanţii de conserve; Industria îmbră-" 

cămintei: eroitorii, cismarii, cojocarii, curelarii; Industria 

technică: inginerii, mecanicii, ferarii, caretaşii, rotariă, 

stolerii, lemnarii, zidarii, electricianii, himişti, telegraftiş- 

tii, fotografii, lucrătorii tipografi, ete.; Sănătatea publică: 

medicii, dentişti, farmaciştii, bărhierii,băeaşii ete.; Miniștrii: 

cultului cu personalul ajutător; Personalul cultural: proie- 

sori, scriitori, ziarişti...; Personalul justiţiei: magistrați şi 

avocaţi... Toţi devin auxiliarii armatei în răsboiu şi o a-- 

jută ca să-și facă datoria şi să-şi mențină efectivul şi mora- N 

lul neatinse. Lucrul lor e folositor şi nu se poate înlătura Și . 

su cât instrumentele răsboiului se înmulțesc şi se perfecţio- 

nează, cu cât răsboiul devine mai erâncen, cu cât drumul” 

la: victorie e mai lung şi impune jertie mai mari, cu atât 

aceştia, cari veprezintă munca unei întregi ţări, trebue 

să-şi încordeze mai mult puterile pentru a da armatei tot 

„ce-i foloseşte ca să trăiască şi să lupte. 

In adevăr, astăzi răsboiul absoarbe toate forţele v vii 

ale unei ţări. In răsboiul trecut ţările beligerante chemase-“+ 

, supt arme, până în 1916, 30 milioane de oameni. Câţi au” 

“nai fest chemaţi de atunci până la sfârşitul săsboiului nu 

- se ştie încă'cu preciziune. Dar, ori cât de mulţi ar fi, ace- 

ste milioane nu reprezintă decât o parte. din forțele vii ale 

beligeranţilor. 
aa , e Da “va
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AJtă dată când armatele erau mici şi răsboaiele mai 

uşoare, armata era în stare să facă ea însăşi faţă nevoilor 

ei cu personalul său militar. Astăzi nu mai e aşa. Astăzi 

„atâtea servicii publice sunt militarizate în timpul răsboiu- 

"lui şi muncese aproape numai pentru armată. Mai întâiu, 

căile ferate ale Statului şi private, apoi serviciile de na- 

vigaţiune fluvială şi maritimă, serviciul sanitar civil cu 

toate societăţile private aferente, stabilimentele statului 

şi private pentru fabricarea materialului de răsboiu. Toa- 

te aceste mobilizează o adevărată armată de specialiști, 

“Tuerători şi funeţionri. În Anglia, d. Lloyd George a tre- 

buit să organizeze printr'o recrutare intensivă „Armata 

Industrială“, şi astfel, alături de „Serviciul militar obliga- 

i tor până la 40-ani,ela creat „Serviciul Industrial obliga- 

tort. Franţa, când a intrat în răsboiu, nu avea organizat 

acest serviciu pentru fabricarea materialului de răsboiu. 

Si eând s'a constatat lipsa organizării şi urmările ei funes- 

te, a trebuit să se aducă de pe îront luerătorii de meserie, 

producând -prin aceasta goluri î în rândurile luptătorilor şi 

o dezordine inevitabilă. Răsboiul acum a probat că în im- 

dustriele indispensabile armatei directorii de uzine şi de 

fabrice, inginerii, contra-maeştrii, Imerătorii specialişti, 

ete., sunt mai folositori în exerciţiul specialităţii lor decât 

pe frontul de luptă; și de aceea toţi aceştia, ca şi persona- 

tul căilor-ferate, trebuese mobilizați şi întrebuinţați după 

specialităţile lor, căci răsbeaele viitoare vor fi mai mult 

chiar decât cel trecut „răsboaie de material“, 

“La mobilizare, vechiziţionarea tvăsurelor, cailor, auto- 

mobilelor, aeroplanelor, ete., trebue dublată de o rechi- 

ziţionare pe loc a stabilimentelor apte pentru fabricaţiuni- 

le utile armatei, eu obligațiunea chiar pentru producători 

ȘI comercianţi de a le mări produeţiunea. Agvicultorii și 
= 

om ete
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industria alimentară vor fi puşi supt acelaş regim, cu 0- 

bligaţiunea pentru Stat de a le da materiele prime şi mij- 

loace cu cari să întreţină producţiunea, 
2 

Ajungând aci, o constatare avem de făcut: răsboiul 

astăzi absoarbe aproape în întregul lor libertăţile indivi- 

duale. Pentru a pute suporta mai lesne acest regim de 

servitute morală şi materială e de mare trebuinţă ca în- 

tregul popor al unei ţări să ştie că regimul există şi că 

existenţa patriei îl impune tuturor fiilor ei deopotrivă. 

Răsboiul impune regulamentarea traiului: raţionarea 

hranei şi a luminei, compoziţiunea regulamentară a pânei, 

consumarea carnei redusă la o zi sau doă pe săptămână, 

interzicerea de a hrăni animalele cu anumite alimente; 

confiscarea temporală de Stat sau de Comună a pământu- 

' lui sau a stabilimentelor cari nu sunt bine exploatate pen- 

tru a le garanta o producţiune normală; rădicarea procen- 

tului de extragere a făinei din grâu (77 la sută) şi inter- 

zicerea de a scoate din grâu altceva decât făină integrală 

şi tărâţe; interzicerea de a întrebuința făina decât pentru. 

fabricarea pânei, care va fi de o singură calitate; interzi- 

“cerea de a vinde aceleaşi persoane decât o eantitate deter- 

minată de marfă. Toate aceste restricțiuni nu urmărese 

alt scop decât împedecarea răsipei, acaparării şi imobili- 

zării producţiunii. - Ă 

Răsboiul reduce mult dreptul proprietăţii şi libertăţii: 

rechiziţiunile, devastările (în zonele ocupate de vrăjmaş, sau 

pe frontul de operaţiuni); corvadele impuse de vrăjmaş, 

sau cerute de autoritatea militară în interesul apărării te- 

ritoriului. Populaţiunea din teritoriul ocupat de vrăjmaş. 

şi din zona operaţiunilor are să sufere mult din cauza a- 

cestor sarcine. Populaţiunea indigenă din zona de opera- 

-
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- uni cuprinsă îxt acțiunea militară, îndură aceleaşi sufe- 

rințe că şi soldăţii eu cari sunt ţinuţi să "colaboreze. 

Spionajul înainte şi în timpul răsboiului, în țara ina- 

mică și în ţara noastră, contribue și el la reducerea liber- 

tăţii individuale. Regimul cărţilor de identitate, suprave- 

ghevea străinilor şi persoanelor suspecte, supravegherea 
corespondenţei poştale în timpul răsboiului, nu. pot fi su- 

portate decât cu multă gveutate: de un ) Popor deprins cu li- 

" bertatea. 

Pentru a le suporta se cere: întâi, a da o solidă educa- 

“_ țiune cetăţenească; şi patriotică întregei populațiuni, băr- 

hătească şi fomeească, a ţării; al doilea, o organizare com- 

"“plectă, din timp de pace, a servicielor şi un personal for-. 

nat, cult și cinstit, a 

| Aceste fiind îndatoririle oricărui. cetăţean, trebue ca 

N din ele să isvorască, pentru el. şi drepturi; şi cel dintâi 

drevt e că orice cetăţean, victimă a, răsboiului, să aivă o 

      

compensațiune după răsboiu. Deci, devastările produse de 

armâte vor trebui considerate ca toate rechiziţiunile cari 

nu sunt gratuite, iar populaţiunea ţării care nu a. suferit. 
greutăţile -răsboivlui va trebui pusă la “contribuţiune în 

folosul celei care. a suferit. 
Răsboiul având nevoie de concursul “tutulor, acolo un- 

de braţele bărbăteşti vor lipsi le vor ţine locul braţele fe- 

meești, In Anglia femeele, în special sufragetele, au fost 

deprinse în timpul xăsboiului, cu oarecari- servicii milita- 

re de către insituctorii militari. După o instrucţiune soli- 

dă ele au fost aduc la Hâvre,-în companii de câte 500, şi 

întrebuințate înapoia frontului englez pentru a înlocui pe 

'seminalizatori, teletonişti, telegratişti, ştafete, vagmiştri, 

antomobilişti, brancaradieri, ete. Ele au dovedit că patrio- . 

tismul şi munea fără răgaz nu sunt apanajul ! numai al 

hăr rbaţilor. 
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Ceeace sa făcut în timpul xăshboiului. trebue să se re- 

&ulamenteze şi să se pregătească în timp de pace. Astăzi 

femeea are, suu va avea, aceleaşi drepturi cetăţeneşti ca şi 

bărbatul,.se cade dar ca și datoriele să le împartă « că băr- 

batul. 

IV, — INFLUENȚA MIJLOACELOR MATERIALE 

ASUPRA VIITORULUI RASBOIU 

Nimie nou în mijloacele de luptă ale armatelor pe pă- 

mânt, dar multe din ele şi-au schimbat fața. Săgeata, pe 

care nu o mai vedeam decât în muzeele militare şi la po- 

poarele sălbatece, a reapărut astăzi pe câmpul de bătaie, 

dar nu aruncată de arcașii de pe pământ ci din văzduh de 

avioane. Cavaleria există încă, gar pare a lăsa pe sama 

altora ceeace singură făcea înt”o vreme: picieletele Şi TA0-. 

tocicletele, automobilele de răsboiu, baloanele captive, di- 

rigiabilele, avioanele, au devenit. adevărate instrumente 

de. recunoașteri strategice şi tactice, pe cari Cavaleria nu 

le mai poate executa decât într” o măsură cu totul vestrân- 

să, Năvala, penultima scenă. a ultimului act din tragedia 

bătăliei, unu o mai dă Cavaleria, şi nici Infanteria singură, 

cun. o făcea înainte şi în primii ani ai răsboiului trecut, 

ci carele de asalt (cuirasatele terestre), cari singure mai 

pot desehide astăzi coloanelor de infanterie . drumul până 

şi chiar dincolo de Jiniele de luptă ale vrăimaşului. Dar 

nici aceste nu sunt noui pe lunea asta. "Elefanții lui Pyr- | 

rus sunt înaintaşii lor. Artileria de astăzi ş-a amintit de 

" eatapultele milenare şi a scos. din depozitele Axsenalelor. - 

arancătoarele de bombe. Calibrele de 37 mm. ale lui von 

Saner şi Schumann, şi de 75 mm. al tunului de câmo de 

până ieri, au mers tot spre mai mare până când au ajuns 

la 490 mn. şi chiar la 520 mm. PBătaia tunului, 'dela 100 şi
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209) stânjeni de acum trei sute de ani, sa urcat în răsboiul 

trecut până la 120 km., iar astăzi se vorbeşte în Franţa de 

un tun care-şi va trămite bertele până la 240 km. Dar îo- 

«cul grecesc, care ardea vasele pe apă nu a apărut din nou, 

pe uscat, supt formă mai grozavă, ca să ardă pe luptători? 

Nimic nu e acu, dar totul se'noeşte. Mijloacele de lup- 

tă pe uscat sunt aceleaşi, dar câtă deosebire între ce au 

fost şi ce sunt astăzi! Aceeaşi deosăbire e şi în organiza- 

rea armatelor. O armată de 100.000 oameni a lui Napoleon . 

se deosăbeşte de o armată de astăzi, care ar avea acelaşi 

-efecțiv, cum s'ar deosăbi o corabie turcească de un trans- 

atlantic. Dar ce să vorbim de o armată? Să ne uităm la o 

companie de infanterie: ea e astăzi o colectivitate de atâ- 

tea specialităţi, cari-şi dau mâna ca să o facă să se mişte, 

să se apere şi să atace. Dar o baterie de artilerie în luptă 

nu e oare un adevărat atelier tehnic, în care soldaţii, ca: 

şi fiecare gradat, sunt niste adevăraţi lucrători specialişti, 

conduşi de căpitan, şeful atelierului de luptă. | 
Şi lupta s'a prefăcut în spaţiu şi în timp. In răsboiul 

din 1866, cele doi armate protvnice, germană şi austria- 

că, sau desfăşurat la Kâniggrătz pe un front de opera- 

ţiuni de 40 kilometri; fiecare din ele număra 220—950 mii 

oameni şi avea 700-—-750 guri de foc. Lumea se aştepta să 

vadă un duel crâncen între aceste mari armate, eari nu 

mai âpăruse pe acelaşi câmp de operaţiuni de când -cu răs- 

“boaele marelui Napoleon dela începutul veacului al 19-lea. 

Bătălia însă nu a ţinut decât câteva ore, nu a luptat decât 

o parte diu cele doă armate, şi armata austriacă s'a re- 

“tras şi răsboiul s'a încheiat. In răsboiul dintre popoare ar- 
'matele potrivnice sau desfăşurat pe fronturi de opera- 

iuni de sute şi de mii de kilometri, iar marile bătălii s'au 
dat pe sectoare a căror întindere a ajuns până la 300 km.: 

Contra-ofensiva strategică a lui Jottre dela Marna s'a în-
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tins pe un front de 300 km., între Paris şi Verdun (Sept. 

1914), pe care au luptat de fiecare parte aproape i milion 

d oameni. Ele toate au fost caracterizate prin întinderea 

frontului, prin marele număr de trupe întrebuințate, prin 

marea durată a operaţiunilor, şi prin natura luptelor, cari 

se dădeau pe pământ, supt pământ şi în aer. La ofensiva 

din Galiţia a armatei germane a lui Mackensen (1915) au 

Japtat pe un front de 20 km. 400 mii germani cu 1500 guri 

de foc. La Verdun, (Februar 1916) Germanii au pus în ba- 

terie pe un front de 50 km. 4000 guri de foc. La 21 Mart 

1918 Germanii au atacat cu 42 diviziuni sectorul englez de 

80 km. între La Fâre şi Fontaine-les Croisilles, apărat de 

17 diviziuni engleze. Ofensiva armatelor aliate din vara 

anului 1915 începe în sectorul Soissons-Château Thierry- 

Reims, pe o lungime de 100 km., durează dela 18 Iuliu pâ- 

nă la 5 August, și icau parte la ea 4 armate franco-ameri- 

cane. ă o 

Invăţămintele ce putem trage din răsboiul trecut sunt 

că, în viitoarele răshoaie dintre popoare, în faţa unui 

vrăimaş puternice și rezistent va tmebui, pentru a asigura 

reuşita unei ofensive o massă de aproape un milion şi câ- 

teva mii de guri de foc. O asemenea massă însă, cu greu se 

va pute concentra înainte de ziua destinată ofensivei îna- - 

poia sectorului ales pentru atae, din cauza greutăților teh- 

nice şi de traiu. Graţie însă mijloacelor de transport de: - 

cari dispun astăzi, şi vor dispune în viitor armatele, con-. 

centrarea în spaţiu se va înlocui “prin concentrarea . în 

- timp. Graţie lor, manevrele strategice cu masse mari de 

trupe au devenit mult mai ușoare decât manevrele mice- 

lor masse din timpul lui Napoleon şi chiar din a doa ju- 

mătate a veacului trecut. Ele ne permit încă să deslocăm 

de pe un front, în câteva săptămâni și chiar în câteva zile, - 

to nnmeroase pentri a crea none fronturi de opera- 
sp
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ţiuni, sau pertru a strămuta marile operaţiuni de pe un 

| front pe altul depărtat la sute şi chiar la mii de kilometri, 

> sau dintr'un sector înțr'altul. Cine nu-şi aminteşte iuţala 

cu care Francezii şi-au creat frontul de Nord la sfârşitul 

o ui August 1914, pe care o greșală neertată a Marelui-Stat 

Major îl lăsase aproape fără apărare? Cine nu-şi aminteş- 

RI te de marea deslocare de trupe făcută de Germani de pe 

teatrul de operaţiuni de Vest în cel de Est în Prusia O- 

rientală, la începutul răsboiului, când valatucul rus ame- 

ninţa: să strivească armatele germane şi austriace din 

Prusia Orientală şi din Galiţia? Dar cine dintre noi nu-si 

aminteşte graba cu care Marele Cartier German a impro- 

vizat armata lui Falkenhayn şi a concentrat-o pe Mureş, a- 

tunei când armata noastră a schiţat acea imppudentă -in- 

saziune în Transilvania, fără plan, fără conducere uni- 

tară, “fără legătură strategică pe front, fără rezer vă stra- 

tegică şi fără protecţiune la spate? 

„Si ceeace a fost va fi cu mult întrecut. Transporturile 

“ moderne voi realiza concentrările succesive zu 'o astfel. de 

" rapeziciune. încât să poată înlocui concentrările simultane. 

| Armatele vor sosi pe frontul unde se petrece evenimentul, 

„5 provocat de „vrăjmaş sau de noi, în valuri strategice sau, | 

tactice, pentru a crea rezerve puternice acolo unde tre- 

buese, sau pentru a înlocui trupele obosite, sau decimate 

„de lupte. Mișcările. aceste se vor pute regula cu preciziune 

eronometrică, 

La începutul marelui răsbaiu desfăşurarea, - armatelor 

: a fosi anroape uniformă şi în cordon. Neisbânda armatei 

germane la Marna se datorește acestei desfăşurării lineare, 

- În viitoarele răsboae, concentrarea strategică în timp va 

"da loc ln acumularea trupelor în adâncime şi va face posi- 

bila concentrarea tactică a trupelor în sectorul unde se 

pregăteşte evenimentul. Deja din anul 1915 a început în- 

gretarea frontului de operaţiuni. : 
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___ Această posibilitate a concentrării în timp e foaite: 

î tavoral.ilă defensivei, după cum i-e favorabilă şi organi-- 

zarea defensivă a frontului. Până acum ceeace făcea de-- 

fensivă slabă era că, neştiind în ce sector va fi atacat fron-. 

tul, nu ştia unde să-şi ţină rezervele pentru a face faţă u- 

pei ishiri eventuale, aşa că mai totdeauna vrăjmaşul o: 

surprindea slabă în punctul unde o ataca. In viitor aceas-. 

ta nu se va mai întâmpla. 

Acum. rămâne să vedem mijloacele de cari răsboaele- 

siiteare vor dispune pentru a realiza în ţimp'adeste cau-- 

centrări fulgerătoare, cari vor permite unei armate să de-- 

ace loviturile, pe cari un geniu zailicar ea Napoleon -1& 

pregătea şi executa cu toată măestria ca să provoace ese-- 

uinentul finai: vietoria. 

  

2 

In răsboiul care s'a sfârşit, instrumentele de transport” 

au luat dela început o importanţă covârşitoare, care nu a 

făcut decât să crească până la sfârsitul lui. 

-Azi pentru a transporta dela un 196 la altul un corp: 

de armată ne trebuese mai mult de 100 trenuri, cari se: . 

mişca cu o iuţeală de 30 km. pe oră. Pe o linie ferată cu 

o singură cale pok trece 20 trenuri pe zi în fiecare direc-: 

tiunie; iar pe una cn doă căi, 60-—10 trenuri. Deci pe o ase-- 

mene. cale se poate scurge zilnic aproape Un CcOrp de ar-- 

, „mată, Se vede dar, eât de necesar e să avem o bună reţea: 

de căi-ferațe, cari să meargă la graniţele ţării în direc-- 

tiuni paralele, pentru & asigura la timp apărarea grani-: 

telor şi pentru a pute în timpul 6peraţiunilor să facem să 

aflueze spre sectorul, sau sectoarele, unde vrăjmaşul ne: 

isbeşte, rezervele noastre strategice. Dar, nu numai pen--- 

tru mişearea trupelor, ci şi pentru hirănirea, şi aprovizio-- 

naârea lor cu mumiţiuni, căile-ferațe sunt indispensabile. 
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Forţa unei armâte e produsul massei ei cu iuţala. A- 

ceastă iuţală o dă căile-ferate. Un batalion transportat cu 
calea ferată poate face într'o zi o etapă de 600 km., pe când 

pe jos el nu poate străbate mai mult de 30 km. 

O ţară încunjurată de inimici are avantagiul linielor 

interioare, cari o îngădue a duce suecesiv spre frontul a- 

vaeninţat massa trupelor sale. Aceasta a fost arta celor 

doi mari căpitani Frederic II. şi Napoleon I; dar pe tim- 

pul lor massele de trupe erau. mici şi se puteau altfel miş- 

ca. Astăzi însă manevra pe linii interioare nu se mai poa- 

ie exercita fără ajutorul unei bune răţele de căi-ferate. 

Nu e vorba că şi vrăjmaşii pot executa în folosul lor o 

acţiune combinată în spaţiu întrebuințâna liniele exte- 

rioare. De aci naşte lupta între antagoniști din timp de 

pace, pentru a ţine recordul căilor-ferate. Asest record a 

fost ţinut în 1870 şi 1914 de Germania faţă cu Franţa, şi 
tot de Germania în 1914 faţă cu Rusia pe îruntaria ei o- 

rientală. a 

Pentru răsboaele viitoare, căile-ferate vor trebui să 

satisfacă nu numai nevoele marilor transporturi de trupe, 

ei vor mai trebui să fie în stare ca să transpoarte greutăţi 

mult mai mari decât cele cari au apărat în răsboiul trecut, 
căci artileria grea, care a luat o atât de mare desvoltare 

nu se poate transporta decât, foarte încet pe căile ordinare, 

“ehiar dacă ar întrebuința tracţiunea mecanică. Prin ur- 
mare, terasamentele căilor ferate trebuese construite foar- 

te solid, iar rezistenţa podurilor şi podeţelor calculată 

“după greutatea maximă a materialului de răsboiu. Aduce 
un exemplu: un vagon nn poate suporta o încărcătură mai 

- xaare de 10—15 tone, pe când o gură de foc de 40 sau 50 
«m. are aproape 100 tone; aceste guri de foe sunt instalate 

„pe ăfete-tiuckuri cari se mişcă pe şine ca orice trăsură de 

cale-ferată. z
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Nu se vor supăra căile ferate dacă alături de ele vom: 

pune automobilele, cari în răsboiul trecut şi-au afirmat 

cu prisosinţă calitatea unui neîntrecut mijloc de trans- 

port. Chiar dela începutul răsboiului ele au fost puse la 

contribuţiune de generalul Gallieni, guvernatorul Parisu- 

lui, ca să transporte pe flancul drept alarmatei germane 

(general von Kliick), diviziunile disponibile ale cețăţii, 

concurs preţios dat operatiunilor lui Joffre dela Marna. 

Dar, unde automobilele şi-au arătat tot folosul ce poate 

trage dela ele o armată, când se găseşte în împrejurările: 

cele mai grele ale răsboiului, a fost la Verdun în Februar 

1916. Apărarea nu dispunea decât de o singură cale ferată, 

dar şi aceea era în mare parte încunjurată de arcul îron- 

tului german, care o ţinea supt focul tunului său. Trupele: 

de ajutor, în masse mari şi muniţiunile necesare unei. 

lungi şi înverşunate bătălii, au fost aduse de convoiurile 

de automobile, cari au înlăturat astfel primejdia şi au: 

avut un rol hotărîtor în apărarea sectorului. | 

Dela noi, ce exemplu pot aduce? S'a făcut o mică în- 

cercâre când cu ofensiva germano-bulgară Ja, Turtucaia, 

dar e mai bine să nu insist. - | 

In timp de răsboiu, toate automobilele (de turism, au-- 

tobusele şi auto-camioanele) se rechiziţionează de arma- 

tă. O trăsură mare poate transporta 25-—30 infanțerişti. 

Cu un convoiu de 1200-—1500 trăsuri se poate: tmansporta- 

toată infanteria unui corp d6 armată, cu o iuţală de ma- 

ximum 15 km. pe oră. Pe un kilometru de drum bun se 

pot înşira 50—60 automobile, adică cam 1500 oameni, deci. 

un corp. de armată se va încolona pe 25 km. şi se va stre- 

cura în cel mult 2 ore. Deci un transport cu automobile, 

pe un singur drum, poate debita 15—18.000 oameni pe oră, 

pe când eu calea-ferată nu se pot transporta decât 5—6 

„mii pe oră. Cu alte cuvinte, iuţeala de transport cu auto- 

„> mobilele e de trei ori mai mare decât cu calea ferată.
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Din această nmiică schiţare 'esă importanţa ce au auto- 

'mobilele. când o ţară are o bogată şi bună răţea de căi or- 

dinare; cari nu se pot destruge aşa de lesne ca liniele-tfera- 

46, cai se repară cu înlesnire, cari în majoritatea cazuri- 

tor deservesc aceleaşi vegiuni şi se întind paralel cu căile- 

“ferate. Cine nu-şi dă sama de importanța acestui mijloc de 

“aransport înti'0 ţară ca a noastră care dispune de benzină. 

' Asupra unui singur lucru, atrag aternţiunea: canteiucul. 

Nu-l avem. Pentru a reduce acest neajuns, ne trebue o îa- 

brică de cauteiucuri şi mai trebue ca tbate trăsurele auto- 

mobile, oricare ar fi tipul lor, să aivă  zoţele de acelaşi 

«liametiu pentru a pute într ebuinţa aceleaşi camere şi a- 

“ eeleaşi pneumatice, i 

| Bine înţeles că tracţiunea mecanică va lua o mai na- 

- re desvoltarc în răsboaele viitoare, mulțăumită propăşirii 

industriei automobilelor, care le va face mai sprintene, le 

va da putinţa de a se întoarce împrejur cun o rază mult 

mai mică ca astăzi, de a se mişta pe orice terenuri şi de 

a tree» şanţurile şi canalurile. Văd ziua când fiecare con- 

+oiu de care-automobile va fi precedat de o secţiune de 

camioane, purtând cu ele material de podeţe pentru tre- 

„acrea acestor obstacole, tot aşa cum coloanele de trupe 

sunt precedate de secţiuni de poduri uşoare. Atunci ruiş- 

cările îmasselor de trupe se vor face mult mai lesne, eta- 

pele zilnice vor deveni de 3 şi de 4 ori mai mari, şi multe 

operaţiuni tactice, cari, până astăzi păreau imposibile, se 

vor executa atunci cu multă uşurinţă. Pentru a învedera 

aceasta voiu aduce un “exemplu din răsboiul trecut: Ar- 

mata lui von Kliick în marşul ei accelerat spre Paris (în- 

ceput lui Septembre 1914) sa servit de automobile. O 

treime din infanteria lui era ivansportată cu automobile- 

“1e, iar restul de doă treimi mergea pe 305, până când auto- 

_ -mobilele, cari lăsau trupele la capătul. etapei, veniau de
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le luau pe rând şi le duceau în cantonamentele, san pe - 

fontul ce li se destinau: Drumul în automobile odihnea 

Arupele. Cu modul acesta infanteria a putut face etape da 

50 km., adică îndoitul unei etape ordinare. Şi în Polonia 

Germanii au întrebuințat acelaşi sistem. Cu timpul, cun 

am. Spus, se va ajunge cred la etape de 100 km. întrebuin- 

ţând sistemul altenanţei marşurilor pe jos eu transport u- , 

zile în trăsuvi automobile. 

Cu tinpul tracţiunea mecanică va înlocui cu totul trac- 

ţiunea animală: mitralierele, gurele de toc, trăsurele cu 

anuniţiuni, convoiurile administrative, trăsurele sanitare, 

nu vox mai întrebuința decât tracţiunea mecanică. Rezul- 

tatul va fi: economie de braţe, economie de hrană, econo 

mie de timp; coloanele se vor scurta şi etapele zilnice se 

vor lungi. 'Toate aceste vor contribui la accelerarea opeza- 

tiunilor şi la noui 'combinaţiuni tactice. Dar la scurtarea 

răsboiului? Logic ar fi să răspund: da, dacă alte cauze au- 

tagoniste nn ax lucra ca să-l lungească. În orice caz tacti- 

ca luptelor va, suferi modificări, radicale, Un mare început 

a fost deja realizat în luliu 1818 şi lui se datorește reuşita 

afensivei mareşalului Focb. 

Dar ca să realizăm ceeace am schiţat va trebui ca. iri- 

dustria automobilistică să iee o mare desvoltare” în ţara 

noastră, de asemene şi industria căuteiucului, sau a unui 

suecedaii al său, şi industria benzinei, care se va întrebu- 

„intai în cantități neînchipuit de mari. 

, 

Şi acum trec la ultimul mijloc de transport, care e Şi 

cel mai nou, şi, în acelaş timp, o nouă armă de luptă. Când. - 

a început răsboiul dintre popoare, rolul avionului în răs- 

boiu nu era: bine definit. De altfel şi industria aparatelor 

de sburat era încă în perioada încercărilor. Dintre pute- 

rile beligerante numai Germania se bizuia pe concursul
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lor, Cât despre Franţa, s'a spus chiar în parlament că nu 

avea decât avioane de aerodronă. 

Singurul serviciu, ce s'a cerut avionului la începutul 

răsboiului, a fost să complecteze explorările cavaleriei. 

- Fără multă zăbavă, Franţa putu cere şi ea un asemene 

serviciul aviatorilor săi, şi astfel la bătălia dela Marna 

armata franceză inaugură explorările aeriane. 

Dela serviciul recunoaşterilor, aviaţiunea a trecut la 

serviciul bombardării, inaugurând astfel artileria aeria- 

nă. In a doa jumătate a lui 1915 acest nou rol al aviaţiunii 

militare iea o mare însemnătate şi escadrilele avioanelor 

de bombardare îndiăznesc să împingă sute de” kilometri 

înapoia frontului vrăjmaş pentru a bombarda oraşe, por- 

turi si stabilimente industriale. 

Dela avioanele de recunoaştere şi de bombardare s'a 

imecut Ja avioanele de venătoare: alungarea avioanelor 
vrăymaşe şi lupta dintre avioane. 

În fine, avionul a fost asociat la acţiunea terestră pe 

câmpul tactic, fie pentru conducerea şi regularea focului 

artileriei, fie pentru a veni în ajutorul infanteriei în lup- 

ță, cercetând şi bombardând- liniele de luptă şi rezervele 

vrăimaşului, | 

Bine înţeles că acelaş tip de avioane nu poate înde- 

plini toate aceste însărcinări. Avionului de recunoașteri 

- la distanţe mari, avionului de vânătoare (goană) li se cere 

iuțală mare: monoplanul uşor şi sprinten.- răspunde aces- 

tor chemări. Avionului de bombardare şi celui de luptă li 

se cere să poarte greutăţi mari şi mai multă stabilitate: 

tipul care le corespunde e biplanul. 

Dela avionul cu un singur loc şi nearmat sa trecut la 

cel cu 2 locuri, la cel armat cu o mitralieră şi apoi la cel 

arinat cu un tun revolver de:calibru mic (37 mm.). Acesta, 

„a fost începutul artieriei aeriane, menită s să lupte cu zep- 

pelinele,_



  

__+Dela iuţala ge 60 km. pe oră, avioanele au ajuns la 130 
km. după doi aui de răsboiu, iar la sfârşitul răsboiului su 
atins 200 km., şi dela o rază de acţiune de 300 km. au ajuns 

după doi ani de răsboiu la 700 şi 800 km. 

Acum că răsboiul s'a terminat știința aviaţiunii va 
„lucra ca să perfecţioneze aparatele şi să le confirme pute-, . 

rea de lucru în toate întrebuinţările ce li sau dat până 

acum în răsboiu. Dar întrebuinţarea lor nu se va opri aci. 

In răsboaele viitoare rolul lor va fi mult mai însemnat. 

Ile vur fi un adevărat instrument de transport și de luptă. 

Ca instrument de. transport, ele vor servi mult tre- 

bninţelor vieţei popoarelor, şi de aceea cred că industria 
avioanelor de transport va face în curând mari progrese. 

Un început de organizaie a unui serviciu poştal îl avem. 

Pentru transportul trupelor» ne trebuesc aparate de mari 

dimensiuni şi capabile de o mare siguranţă. Aceste doă 

condițiuni nu sunt antagoniste, căci cu cât aparatul îşi va 

mări dimensiunile, eu atât îi va creşte şi stabilitatea din 
cauza măririi chiar a momentului de inerție, care creşte 

în raport direct cu greutatea diferitelor părţi ale aeropla- 

nului şi cu distanţa lor la centrul lui de gravitate. Deci 

ştiinţa ne va da în curând un asemene aparat, şi atunci, 

punându-l la dispoziţiunea trupelor, vom pute străbate cu 

el în aer 100—150 km. pe 0ză în loe de 4—6 km. pe jos, sau 

de 15 km. cu autobusele. Desigur că cheltuelele pentru a ne 

proenra un asemene vehicul, corespunzător trebuinţelo: 

răsboiului, vor fi mari, dar ţările nu fac ce vor, ci ceeace 

vecinele lor, cu cari pot intra în conflicte, le impun să 

facă. In chestiunile militare a imita nu însemnează a ne 

supune unei mode deşarte. Franța nu a voit să imiteze pe 

Germania în pregătirea militară. Această greşală a dus-o 

până la. marginele prăpăstiei. 

Şi când aeroplanele vor ajunge să fie adevărate in- 

strumente de. transport şi de luptă, mijloacele strategica 

se vor schimba, şi cu ele întreaga fizionomie a răshoialui,
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„Ce condițiuni se vor cere viitoarelor avioane militare? 

Avionului de transport: Capacitatea de transport, 

pentru oamerii şi muniţiuni, şi siguranţă. 

- Avionului de bombardare: planarea în loe (sustentaţi- 

una) pentru bombardarea verticală, care s'ar putea rea-" 

Jiza printr'o helace orizontală, sau prin scoborârea verti- 

cală cu ajutorul unor planuri verticale care i-ar mănţine 

stabilitatea; posibilitatea de a executa d tragere orizon- 

tală (san supt orizont), care să permită a acoperi cu lovi- 

uri nu numai o pisţă lineară, ci o largă bandă de teren de 

200 — 300 ,m.; în fine posibilitatea de a mări raza de acţi- 

une a avionului, care atârnă de cantitatea de esenţă trans- 

portată de aparat şi de oboseaia' pilotului. In expediţiunea 

dela Cavlsruhe avioanele au stat în aer 6 ore. Mai mult 

nu se poate cere unui pilot. Având doi piloţi şi mijlocul de 

a se schimba între ei la comandă, şi apoi esenţă suficientă, 

vaza de acţiune se va îndoi. Acest problem e deja rezolvit. 

In sfârşit ultimele îmbunătăţiri ce trebuese aduse a- 

vioanelor militare de orice categorie sunt:  micşurarea 

zzomotului produs de motor şi de helice, reducerea vizibi- 

lităţei anaratului, ” (construind. aripele dintr'o materie 

transparentă) şi reducerea vulnerabilităţii organelor vitale 

“ale aparâtului. E 

Când toate acestea vor fi realizate, escadrele aeriene 

se vor mişea nevăzute şi neauzite de cei de jos şi la înăl- 

țimi la cazi să nu poată ajunge obuzul bateriilor anti-ae- 

“miene. Atunci singurul lor antagonist vor: fi escadrele ae- 

viene ale vrăjimașului, şi deci strategia ăeriană va fi iden- 

țică cu strategia navală. După cum o armată de uscat nu 

poate intra înty'o ţară vrăjmaşă despărțită de mare. decât 

după ce flota i-a asigurat drumurile mării, adică după ni- 

micirea sau neutralizarea flotei vrăimage,. tot aşa esea- 

drilele aeriane nu vor putea 'pătrunde în straturile aeria- 

ne ale tării adveyse decât după ce se vor îi bătut cu esca- 

drilele vrăşraaşe, cari-i păzese eraniţa și le vor fi nimicit.
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- Îâvaziunea aeriană atunci va fi antemergătoarea in- . vaziunei terestre, pe care în vechiul războiu o făceau mas- 
sele de cavalerie, cari năvăleau în țara adversă până unde 
puteau, destrugeau tot ce întâlneau în calea lor şi adu- 
ceau neajunsuri mobilizării -şi concentrării armatei vrăş- 
maşe. Toate acestea în viitoarele răsboaie se vor face de 
eseadrilele de avioane în proporţiuni mult mai mari şi pe 
suprafeţe mult mai întinse în lăţime şi în adâncime. Fo- 
cul şi destrugerea vor cuprinde ţara şi se vor întinde până 
în inima..ei, Vai de ţările eu fruntariele apropiate cum era 
România până în 1918 şi vai de tara care va perde prima bătălie aeriană. | 

. - 
- * 

Marea, este. drumul schimbului comercial în timp de 
pace şi de răsboiu. In răsboiu ea devine şi drumul inva- 
ziunilor militare. - | 

“Țările cari dispun de acest drum au flote comerciale, 
a căror valoare crește pe măsura ce schimbul comercial iea . 
o desvoltare mai mare. Cine are o flotă comercială trebue 

să dispună şi de o flotă de răsboiu, care s'o păzască şi. să. 
garanteze comerţul exterior în timp de răsboiu. Cine are 
He amândouă trebue să aivă. şi porturi bine adăpostite şi 
apărate, pentru a împedeca ociăparea lor de forţele navale. 
inimice şi a da loc de refugiu vaselor» de comerţ şi de răs- 
boiu, când na vo mai putea ţine marea, sau când forţe, 

superioare numerice le-ar 'sili să părăsească largul. În fine 

Cine are-porturi are şi litoral, care trebue păzit pentru a 
împediea, invaziunea teritoriului prin expediţiuni mari 

Neapărat că soarta răsboaelor se hotărăşte de opera: 

tiunile terestre, dar nu e mai puţin adevărat că acestea su- 
Ier influenta operaţiunilor maritime, fie direct, fie indi- -
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aranatei noastre au suferit mult în 1916 

şi 1917 din cauza că drumul pe apă, singurul care ne putea 

lega cu aliaţii în stare de a ne,da ajutor real (armament, 

imuniţiuni, echipament, material sanitar...) ne era închis 

de escadrele germano-astriace.. Ceeace a mântuit pe Franţa 

a fost, diinpotrivă, posibilitatea de a. comunica pe apă cu 

Anglia şi cu. America, ale căror flote au putut 'Să păstreze 

“submarinelor gern 
_ Jibertatea mărilor.cu toată . siăvuința supra-omenească a 

- - 

ane. 

“In văsboaele viitoare dintre marile puteri, cine va. îi 

a A Ea ga Să N sk. . "e. 
. 

în stare să stăpânească largul mărilor si coastele lor va îi 

sigur de. victoria finală, dacă puterile terestre vor ine 

cumpăna puterilor terestre ale adversarului. Infrângerea 

Germaniei se datorește în ultima analiză nereuşirii încer- 

cărilor ee ca a făcut de a închide drumurile Oceanului At- 

lantie şi de.a pune 

Mânecei. | 

Miilcacele de. 

mâna pe porturile franceze din Canalul 

acţiune pe mare sunt trei: vasul, care 

înti”o vreme era şi unitate de luptă şi mijloc de transport, 

sub-marinul şi hidroavionul. Altă dată acţiunea pe mare 

nu dispunea decât de un singur mijloc: vasul. 

„Ta 'zăsboaele_viitoare puterile maritime vor dispune 

de mijloace, eari Ie e vor îngădui să transporte milioane de 

luptători peste. mări şi oceane şi să le aducă în ajutorul 

ţărilor aliate, sau să le arunce pe coastele ţărilor. iînimice. 

Inceputul a fost făcut. In primăvara şi vara lui 1918, A- 

merica a adus în Franţa, numai în câteva: luni, peste un - 

milion de oameni, material de artilerie, avioane, muniţi- 

uni, hrană, echipament. Da 

Pentru a debarca trupele şi. a pune stăpânire pe coas- 

ta inimică, escadra,; care însoţeşte transporturile :de trupe, 

va întrebuința desigur tactica inaugurată pe uscat de ar- 

mata franceză în vara anului: 1918: Escadra după ce îşi va 

  

*



a 

„355 

  

fi ales locul de debarcare, ziua şi ora, se va apropia de * 
coastă, precedată de o perdea de fum. care o va masca 
complect. -- 
„Into armată maritimă cuirasatul reprezintă până 

astă”i forța armatei. EI comanda marea şi coastele ei; prin 

el se asigura stăpânirea mărilor. Azi însă el e încunjurat 

de vrăjmași puternici şi foarte primejdioși: submarinul şi 

 hidroavionul... Specialiştii se întreabă dacă faţă de ei,-pu- 

rares? ameninţat și de supt apă și din aer, cuirasatul va 

mai putea trăi. Tot specialiştii răspund că cuirasatul e 

adevărata, unitate de luptă a unei flote şi că trebue să tră- - 

" iască, dânda-i mijloace cari să-i micşureze vulnerabilita- 

tea față cu submarinul, făcându-l mult mai sprinten şi . 
„Tărindu-i iuțeala; adică înlocuind dreadnought-ul prin 
„cuirasatul rapid“, 

Una din operaţiunile cele mai însemnate ce va avea 

flota militară să execute întrun viitor răsboiu, va fi blo- 
carea, ţărilor vrăjmaşe, pentru a le înăbuşi şi reduce prin 

înfometare. O ţasă blocată e ca şi o cetate investită. Arma 

imaginată de geniăl lui Napoleon va deveni în viitor poate: 

arma care va decide soarta unui răsboiu. Dar, ţara blocată 

la rândul ei, va contra-bloca pe adversarii săi. Blocarea şi 
contra-bloearea vor da loc la bătălii maritime, cari se vor 
termina cn învingerea unuia dintre belizeranţii maritimi. 

Blocus-ul va deveni unilateral, dar atunci va interveni 
submarinul, care va face să continue dubla. blocare: de o 

varte blocarea la suprafaţă, de alta blocarea submarină. 
_ Imtervenirea, submarinului în operaţiunile niaritime a 

făcut inetectivă blocarea, care nu va mai fi în stare să îm- 
pedece contrabanda de răsboiu şi a adus şi va aduce com- 

Plicaţiuni dreptului internaţional. 
„_ Bubmavinele, la începutul răsboiului, erau miei (200 — - 
300 tone) şi e o rază de acţiune de circa 1000 mile; dar nu 

, 

1
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a  tecuţ mult tim pşI Germanii au construit sub- marine de 

300 tone cu: o rază de acţiune de 2000 mile. De atunci tonajul 

lor a mors tot crescând în cursul răsboiului atât în Ger- 

mania cât şi în ţările aliate până a ajuns la 1200, tone Şi cu 

"tonajul a a crescut şi raza lor 'de acţiune. Dar, afară de 

puterea de acţiune, li s'a adus şi alte îmbunătăţiri, cum au 

„fost: posibilitatea de a sta în repaos pe fundul mării, rea- 

provizionarea în cursul drumului şi întrebuinţarea tunu- 

lui, al cărui calibru sa rădicat dela 37 mm. la 47 mn, apoi 

la 88 mm. şi va merge până la 120 mm. dacă nu şi mai 

mult. Cu un astfel de submarin, blocarea submarină îşi 

schimbă caracterul: mai întâi ea se va îndeplini cu tunul, 

“ca şi blocarea la suprafața mării, apoi. vasele de comerţ 

vor fi silite să primească lupta, şi deci să se armeze 

„mai bine. 
| 

Pentru viitor se preconizează submarinul. de- mare ti- 

xaj: crucişătorul- cuirasat, de 4500 tone la.suprafaţă (5000 

tone afundat), cu o iuţeală de 20 noduri pe oră, armat cu 

30 tuburi-aruncătoare de torpile. * 

Principiul submarinului e în eseţa lui defensiv. To- 

“tul în el e subordonat proteeţiunii prin apă, şi valoarea lui 

ofensivă i-o dă numai putinţa de a se ascunde vederilor şi 

_de:a ataca prin surprindere. Cuirasatul, dimpotrivă, e â- 

plicarea chiar a principiului ofensiv, având ca armă de a- 

tac tunul şi torpila. | - 

Îi Trăimașul, de care are să se teamă mai mult: sub-mărinul; 

e hidroavionul. Dar până în ziua de astăzi submarinul a 

luat înaintea cuirasatului şi avionului. Lupta între anta- 

gonişti a deschis'o' pacea şi-ea va duce la mari Şi însermn- 

“nate perfecţionăr i. Cine. va eşi învingător. din această lup- 

tă-nu se ştie, căci tainele - viitorului nu ne pot fi cu- 

nosecute. 
Maicii , 

Ştiinţa aplicată la arta militară a transformat de su$



  
    

357 

  

până jos răsboiul. Infanteria, care dela detronarea Cava- 

leriei medievale rămăsese regina câmpului de bătaie, şi-a 

găsit în răsboiul trecut un puternic rival în „tun“, care 

“împarte acum cu ea coroana suveranităţii. 

Progresele uimitoare ce a făcut tunul în acești din 

urmă ani (dela 1912 până azi), nu au fost egalate decât de 
progresele avionului şi submarinului. Incep cu faimosul 

“tun francez de 75 mni, care e perfecțiunea tunului uşor de 

câmp (trage 30 lovituri pe minut). Dar de unde în Franţa 

„se credea, că el singur va duce greutatea luptei, nu a tre- 

“cut mult și. s'a văzut necesitatea de a-l însoţi de întreaga - 

gamă a calibrelor. Ca şi pe mare, specialiştii decid astăzi. 

victoria. Lupta începe de departe și o preg ăteşte artileria, 

„ “grea. Tunul greu de mare calibru, asigură libertatea de 

acţiune a artileriei uşoare în zona bătăiei ei. Câmpul tac- 

tie, care mai înainte avea o adâncime de 5 — 6 km. pentru 

fiecare partidă luptătoare, are astăzi mai mult de 14 ki- 

lometri, 

Bătaia tunului crescând mult — deja tunul lung de 

305 mm. bate la 25 km. — zona periculoasă se intinde mult 

înapoia câmpului tactic. In răsboaele viitoare se vor pu- 

tea alege obiective la 50 km. şi chiar mai depărtate cari 

vor fi lesnă bătute de artilerie, dacă artileristul va dispune 

dle harte exacte şi de avioane de artilerie legate cu bateria, 

prin t. £. f. Tunul dela Rusciuk va putea “bombarda cu 

multă înlesnire Capitala ţării noastre, ” | 

- Şi efectele artileriei au mers tot crescând. Dela obu- 

zul tunului de câmp de 6 kilograme, câre la spargere îm- 

“proscă pământul cu 250 — 300 gloanţe, s'a ajuns la obuzul | 

de 275 kgr. cu o încărcătură de 40 kgr. de explosiv, arun- | 

cat de obuzierul, francez de 280 mm.. Dar acesta a fost lă-. 

sat mult înapoi de obuzierul german de 420 mm. case a- 
xuncă in obuz de 900 kgr. încărcat cu 120 kgr. de acid pi-
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crie sau de tolită, iar acesta de tunul francez de 340.mn. 

care trage un obuz de 600 kgr. din care 202 de explosiv. FE 

fectele acestor obuze se asamănă cu eele ale unor mici vul- 

_ cani“, cari distrug şi pulverizează totul împrejurul lor. 

Dar toate acestea sunt nimicuri în raport cu ceeace 

va fi în viitor. Nu se vorbeşte oare de pe acum de torpile 

aeriene, care se mișcă în aer prin aceleaşi mijloace. ca tor- 

pilele automatice de apă, dar cari vor fi îndreptate spre o- 

- biectiv prin undele. hertziene? . | 

p _ Dar nu numai artileristul întrebuinţează arme noui de 

i „laptă de o putere neînchipuit de mare, ci şi infanteristul. 

Mitwalierele de azi trag până la 900 lovituri pe minut, deci 

o mitralieră reprezintă puterea a 80 de puşti. Germanii a- 

pa veau 8 mitraliere la un batalion, ceeace. reprezinta. 640 de 

Ia i puşti. Aceasta îndoia aproape puterea de luptă (focul) a 

î “batalionului. În viitor numărul lor va creşte pe măsura ce 

„- - - mijloacele de transport se vor perfecționa. In răsboiul tre 

cut infanteria a dispus şi de puşea-mitralieră, puşea au- 

j | tomatică, care e în stare să arunce 50 de gloanţe pe mi- 

: i nut. Această puşcă e forma ofensivă a mitralierei şi pare 

a fi puşca viitorului. : - i 

„= In zăsboiul trecut extremităţile sau atins. De o parte 

E Mă antagoniştii au căutat să ducă „cât “mai departe acțiunea 

ă armelor de luptă, mărindu-le.neîncetat bătaia, de altă par- 

i | - te însă au căutat să-şi procure noui arme şi mijloace ade- 

cate luptei apropiate şi de pept la pept,; şi de odată ne-ai 

a arme cari păreau a fi pentru totdeauna ÎNgro- 

retrospective, din cari unele 

ă din timpul lui Vaubau 

> altele dela asediul Plev- 

pomsânit e 

pate în. muzeele de artă militară 

nu mai văzuse câmpul de lupt 

(sfârşitul veacului al 17-lea), ia a a 

. unei (1877). Timp de patru ani armatele potrivnice au luptat 

în N „An 'sanțuri“, servindu-se de gxanate de mână, de aruucă- 

: toare de mine şi de:granate, şi „supt pământ“ prin mine 

subterane. La început mijloacele au fost pam învechite, 

da» încet încet ele stau desăvârșit:  
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“Rolul - fortificaţiunii a fost extraordinar de mare şi 
nimic nu ne face să credem că în viitor el nu va fi şi mai 

inar€.' vcchnica ei se “perfecționează. De pildă: la începu- 
tul răsboiului şanțuile se lucrau cu târnăcopul şi lo- 
pata, mai tâvziu însă braţul omului a fost înlocuit prin 
pluguri speciale cu tracțiune şi acţiune mecanică. 

Unul din caracterile isbitoare ale răsboiului trecut a 
fost marea lui plasticitate: caracterul lui evolutiv. ac 
tica — metoada de luptă — întrebuințată în Iuliu şi Au-" 
gust; 1918, se deosebeşte de cea întrebuințată în Belgia, la 

- Charleroi şi Mons, tot atâ cât se deosebesc metoadele din: | 
veacul al 17-lea de cele din veacul al 19-lea. In mai -puţin 
de patru ani arta. răsboiului a suferit schimbări, pe cari 
generaţiuni întregi nu le-ar fi putu săvârşi. Ele sunt o ur. 
-mare firească a masselor colosale de trupe intrate în răs- 
boiu şi a progreselor uimitoare făcute de industria răs= 

"- boitilui, 

Bătăliele din Belgia dela începutul răsboiului, se dau 
de am:ata fvanceză după metoda dogmatică, impusă de 
doctrina şcoalei de răsboiu 'şi cu vechile ei mijloace. Vrăj- 
maşul impunându-i voința sa prin artileria grea şi mitra- 

"liere, i-a impus implicit metoda de luptă. Mijloacele ad- : 
„Yersarilor egalându-se în curând, răsboiul capătă un echi- & 

“ libruzeare pare aleveni stabil; pentru a-l rupe, ambii ad: 
versari încep să cante alte mijloace noui san perfecţio- 
nate. In April 1915. apar pe câmpul de luptă gazele asfi- 
xiante; In Mart 1916, bătălia dela Verdun se pregăteşte de 
cel mai formidabil duel de artilerie din câte se văzuse pâ- 
nă atunci::500 baterii de artilerie trăgeau deodată, arun- 
când un milion de obuze în 12 ore (înti”un dreptunghiu de 
450/200 metri au :căzut 80.000 proiectile, adică un proiectil 

_În fiecare metru pătrat). Tunurile de calibru mare, de am: 
vele părţi, au acoperit câmpul până la cantonamentul tru- 

z
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pelor. Pentru a face posibilă această acţiune a artileriei, 
3 

Germanii au construit o adevărată reţea de căi ferate, cu- 

care s'a adus artileria de calibru mare şi imensa ei re- 

zervă de muniţiuni. După pregătire, au urmat massele ne- 

sfârşite de trupe germane, ale căror valuri băteau liniile 

franceze cum bat valurile unei mări răscolite de furtuna 

ţarmii care o incing. Şi totuşi, atacul nu a dat rezultatul 

țintii, fiindcă artileria nu a putut destruge complect decât 

primele linii ale apărării. Inapoia acestora apărarea sufe- 

rise mult, dar nu era dezorganizată şi a fost în stare- să o- 

prească valurile atacului. Această omerică bătălie a con- ” 

. firmat şi mai tare principiul organizării poziţiunilor prin 

lipii multiple în adâncime. 

" De atunci marile bătălii s'au . suecedat neîntrerupt, 

provocate când de o parțe, când de cealaltă parte, fără ca 

_echilibrul să poată -fi rupt definitiv şi victoria câştigată, 

din cauză că apărarea a putut să restabilească echilibrui 

perdut la începutul bătălielor--şi să rămână stăpână. pe 

poziţiunile ei de luptă. Şi- această stare a continuat până 

în vara lui 1918, când o nouă armă de luptă a intervenit 

pe.câmpul de acţiune „earele- cuirasate“, tankurile genera- 

lului francez Estienne, cari singure au fost în stare să des- 

> chidă drumul valurilor de infanterie până la spatele pozi- 

țiunelor de luptă ale înimicului şi să spargă frontul 

german. 

Aceasta a fost ultima victorie câştigată de technică 

franceză şi încoronarea specialiştilor francezi, cari cu cei 

germani au făcut din răsboiul popoarelor un -„răsboiu 

uzinât“. 

în răsboaele viitoare; în ajutorul artileriei; care pre- 

găteşte ofensiva, vor veni eseadrilele avioanelor de. bom- 

bardare cari vor curăţi nfai bine terenul de- obstacolele a- 

“ părării şi vor împinge pregătirea mult înapoia primelor [i-
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nii defensive. Acestei pregătiri va urma imediat acţiunea 
- tankurilor-euwrasate, mult mai perfecţionate şi mai. puter- 

nice. ca cele-din. 1818, cari vor deschide drumul valurilor 
infanteriei, până Ja ultima linie a apărării, însoţită de ar- 
tileria de câmp care prin focul ei de stăvilire va pironi în 
loc rezervele, ce aleargă din toate părţile ca să vină în a- 
jutorul trupelor apărării bătute 'şi dezorganizate. Acestor 
mijloace de luptă apărarea va căuta să opună altele de 

egală putere şi de sens contrar: eterna lege a acţiunei şi a 
reacțiunei, : : 

Cam acesta va fi ultimul act al marei drame, care în 
răsboaele viitoare se va chema „atacul fronturilor în- 
tărite“. , 

- Bi ca să termin, îmi rămân numai câteva cuvinte de 

" adăogat: 

__— În vederea răshoaelor viitoare, întâia grijă a popoa- 
relor va fi să-şi asigure inviolabilitatea graniţelor, în păr- 

„file străbătute de căi de comunicaţiune, prin lucrări de. 

fortificaţiune acoperite de puternice obstacole, şi prin es- 

cadrile de 'aeroplane de acoperire; apoi să-şi păzască gra- 

nitele maritime și porturile şi să păstreze neatinsă liberta- 
tea navigaţiei. A doua grijă va fi ca să dee o dezvoltare ex- 
traordinar. de mare pregătirii materiale a răsboiului. In 

fine a. treia, ca să pregătească conştiinţa naţională Şi min- 

tea poporului, fără de care cea mai desăvârşită: pregătire 

„ Itaterială e zailarnica: Mens agitat molem. 

Pericolul unei Doctrine prefăcute 

i — URMARILE DOCTRINEI PREFACUTE. 

"Cu mult înaintea răsboiului dintre popoare, cam dela ' 

1504, Şi până la intrarea moastră în răsboiu, am cercetat 

x toate” feţele ei aceaştă însemnată chestiune militară:
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Dockrina Răsboiului, fiindcă am considerat-o totdeauna: 

ca punetul de sprijin al pârghiei, care „mişcă, arnatele în 

2 măsboiu, 
o Mulţi, şi dela noi şi din alte: armate mai înainte ca a: 

ii noastră, au luat-o în deşart, pentru că nu j-au priceput 

Sa RĂCI 'vostul, nici menirea. Astăzi, însă, când începem a 

= prinde elementele necesare analizării marilor evenimente 

Na ale acestui răsboiu şi determinării cauzelor cari le-au pro- 

De dus, nimiene îtu se mai poate îndoi de înrâurirea bună :sau: 

e va, după cum doctrina urmată a iost adevărată sau prefă- 

See cută, ce că a avut asupra lor. 

i În vândurile cari urmează voin arăta prin . câteva 

exemple influența ce poate ave doctrina răsboiului asupra: 

vregătirii armatei, asupra operaţiunilor miiitare şi exe- 

eutării lor:. | | , 
_ a“ 

7 

A pregăti o armată pentru răsboiu, înţeleg: ai da pu- 

terea numerică maximă, pe care ppulaţiunea. ţării e în 

stare s'o suporte; a-i da cea. mai compleetă pregătire prin- 

0 instrucţiune sănătoasă şi susţinută; a o înzestra cu 

tot ce-i trebue ca să lupte şi să trăească; în fine, a-i da un 

ae bun! comandament (Vezi: „Din Imvăţămintele răsboiului 

„0 de astăzi“, Vol. 1, 1915, pag. 180—181). Ă 
De Armata franceză a avut puterea numerică,. a fost bine 

RI încads ată şi instruită, Dar pregătirea, ei materială a fost. 

necompleetă din cauza unei doctrine greşită şi ne ţinută. 

la zi. Tot din această cauză şi pregătirea Comandamentu-- 

"lai a fost în scădere în prima perioadă a răsboiului. Ar- 

“mata franceză a avut să sufere multe neajunsuri din cau-“ 

“za dpetrinei ei prefăcută până la sfârşitul anului 1916. 

„Armamentul remarcabil al armatei germane, sezis 

a -tenţa, ce âa opune tutulor naţiunilor strânse în potriva ei, 

rieşteşugirea . apaxatelor, instrumentelor. şi uneltelor Di  
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ditare de cari ştiură să se folosească, arată î în acelaşi timp 
şi voinţa şi uşurinţa cu cari Germanii au pus în folosul 
„industriei particulare a răsboiului“ descoperirile technice 
"si industriale, luate mai adesa dela străini. Dacă Franţa 
sa găsit la început cu un armament necomplect, dacă în 
loc de avioane de luptă, a avut aparate de aerodrom, dacă 
i-aa lipsit atâtea inijloace de luptă, cauza o aflăm în lipsa 
de orgânizare a mijloacelor productive, lăsate răzlețe, fără 

, direcțiune, fără orientare şi fără asistenţa pe care în Ger- 
mania o găsese toţi cei cari lucrează în interesul apărării 
naționale“. 

Aceste rânduri le-am. scris la începutul anului 1916 
(Vezi „Din. Invăţămintele Răsboiului de astăzi“, vol, II, 
pag. 258—259). Dar ce legătură pot ave ele cu doctrina mi- 
litară franceză? Toemai aceasta voiu să arăt în rândurile 
ce urmează. 

Astăzi, mai mult decât am fost în seziierile mele asu- 
pra răsboiului, cari au precedat €şirea noastră din heutra- 
litate, sunt îndreptăţit să susţin că toate lipsele constatate - 

"în pregătirea materială le datoreşte armata franceză unei 
«doctrine greşite, căriea Inaltul Comandament i-a sacrifi- 
cat totul, până chiar şi pe cei mai folositori membri ai 
armatei, cum au fost, de pildă, cei doi distinşi tehniciani - 
milita: i, Maiorii Deport şi Rimailho, organizatorii. artile- - 
riei uşoare, cu care: Franţa s'a, „mândrit cu: drept. cuvânt; 

“cari au fost siliți să părăsască Serviciul din cauză că cei îa 
drept nu le admiteau înaintarea, găsindu-i prea speciali- 

 zaţi. Adaog că maiorul Rimailho. era şi protagonistul ar- 
tileriei grele, de care Comitetul Superior nici nu voia să 
audă, găsind-o în conflict cu doctrina oficială. - 

Vorbind de caractexul ce luase răsboiul pe la începu: 
tul anului 1915, am făcut următoarea afirmaţiune: „Răs- , 
boiul actual poate fi botezat „răsboiu de pozițiune, căci în 

i afară de câteva mari operaţiuni tactice ofensive, făcute în
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stil mare, de o parte şi de alta, răsboiul s'a redus la lupte: 

şi bătălii de poziţiune. Şi în această privinţă doctrina răs-: 

boiului nu a ţinut în deajuns sama de învăţămintele trecu-- 

tului“ (Vezi „Din Invăţămintele Răsboiului de Astăzi”, 

-xol.. LI, pag. 79—96). lar un an mai târziu' „Că doctrina . 

franceză nu a ţinut sama de învăţămintele trecutului, 

ne-a mărturisit însuşi generalul H. Bonnal, unul din pro- . 

motorii acestei doctrine, întwun axticol publicat în „l'In- 

transigeant“ (Ianuar 1916), Această mărturisire este o 

mea culpa a doctrinei greşite admisă până în 1914 de Scoa- 

la Franceză, cea oficială, căci cei cari nu aveau glas în Si- 

nodul militar o denunţase încă din 1909, dacă nu şi mai 

înainte („Din 1. R. de A.“ vol. III, pag. 83—%, 1916). 

„Astăzi, chestiunea acestei doctrine prefăcute a fost 

pusă în Franţa în plină discuţiune, cu prilejul polemicei 

“iscate între acţiunea comandamentului generalului Ni- 

velle.şi acţiunea comandamentului generalului Petain. 

discuţiune care a pătruns şi în Parlament. 

In cartea sa „Ofensiva din 1917 şi Comandamentul ge- 

neralului Nivelle“, publicată de curând, Comandantul Ci- 

_wrieux caută să justifice strategia. şi tactica lui Nivelle, ” 

cxiticând în acelaş timp acţiunea luai Pâtain. „Nivelle, sus- 

ţine autorul, a rămas stăpânit de înalta doctrină, pe care 

o aminteşte generalul Jofire în nota adresată, la 21 Sep-- 

-+embre 1915, comandanților de Corp de Armată în ajunul 

ka ofensivei din Champagne“; iar pe Pâtain îl arată „Suges- 

“ tionat de aparențele răsboiului de şanţuri, “intimidat de 

puterea germană, punându-și nădejdea într'o fatalistă aş- 

teptare“. Aa e 

Discuţiunea fiind deschisă, presa franceză a luat par-- 

te la luptă, şi unele din cele mai autorizate. organe judecă. 

cam astfel: | a Ia - 

| Cum, adică, au fost aparenţe cei patru ani de şanţuri, 

„de mine, de sârmă ghimpată, de marmite; aparenţe, mi- 

Da



su 
2 tralierele cari clămpăneau fără  contenire şi. mortierele 

cari scuipau foc fără răgaz; aparenţe, această nesfârşită 

cristalizare pe liniele, dincolo de cari nu se poate trece?.... 

Răsboiul, odată înjghebat, a luat de îndată o nouă 
formă de acțiune, după anumite metoade, pe cari mulţi, 

ca maiorul Civrieux, nu le cunoşteau, nici nu le bănuiau. 

Ei nu învățase decât răsboiul, zis, de miscare, şi nici nu 
voiau să audă de răsboiul de poziţiune, închipuindu-şi că 

sunt doă chipuri de a face răsboiul. Şi atunci, meritul cel: 

i mare a lui Pdiain a fost ca el, cel dintâi, a făcut să se 

| vadă că răsboiul nu se face decât întrun singur chip, care 

nu se poate pune în formule clausewitziene pentru-a le a- 

plica empiriceşte; că pentru a'l face trebuese: o cunoştin- 

fă ţă adâncă a oamenilor şi a metoadelor, o inteligenţă lu- 

cidă, capabilă de prevedere şi de hotărire. | 

Generalul Pâtain a făcut să se înţăleagă fără zăbavă, 

că răsboiul de asediu admite şi el manevra ca şi răsboiul 

de mișcare, dar că orice manevră fiind o surprindere, tre- * 

bue mai întâi să producem surprinderea. In aceasta stă 

“totul, stă toată arta napoleaniană, şi en aşi pute adauga: 

| toată ştiinţa răsboiului, întrebuințată de cealaltă parte, 

| de asociaţiunea Hindenburg-Ludendorif, . 

| - Campania în contra liii Pâtain avea un dublu seop: “de 

“a pune în vază valoarea militară a lui Nivelle şi de a apă- 

ra în acelaş timp faimoasa „doctrină, care a fost toată: 

cauza înfrângerilor franceze dela  Morhange, i Charleroi, 

| Champagne... care a dictat părăsirea cetăţii Lille şi a a- 

4 dus peiderea cetăţii Maubeuge; şi nu se “poate judeca mai | 

. bine rezultatele ce ea: a dat decât punând-o față in “aţă eu 

”- cea urmată de Pâtain la Verdun. 

- Imspirându-se de cea dintâie, Inaltul Comandânent 

"ordonă dezarmarea şi destrugerea forturilor în prevederea    



unui atae german (Decembre 1915). Acest ordin criminal, 

fără: precedent în istorie 1), a fost conceput de ofițeri pă 

trunşi de datoria lor, dar pe cari - doctrina îi făcuse să 

peardă conştiinţa crimei ce săvârşau. Indată ce atacul 

german a 'incenut, Ja 21 Februar 1916, au început şi opera- 

țiunile de destrugere. Forturile Douaumont şi Vaux tre- 

“ Imiiau să” sară în aer la 26. Cel dintâi a fost ocupat de Ger- 

mani fără nici o „rezistenţă la 25. (Germanii nu au găsit î în 

oz el decât un bătrân gardian de baterie şi o echipă de lu- 

: _ crători, însărcinată cu destrugerea fortului). Pe al doilea, 

fortul Vaux, numai Dumnezeu l-a păstrat: totul era. gata 

| pentru aruncarea lui în aer, când un obuz a destrus localul 

Ea "în care se găsa dispositivul pentru punerea focului la 

Sa mine, - - 
a Dacă Germanii ar fi bănuit situaţiunea dela Verdun. 

, si-ar fi împins cu putere atacul dela 25 Februar, ei ar fi 
AIE aă cucerit, aproape fără a trage un foe, toate forturile din 

„> freapta Meusei, cum au luat pe cele doă. Bi nu au făcut 

i aceasta, Şi atunci Francezii au avut norocul că Pâtain a 
* vanit la Verdun ia 26 Februar şi îndată a dat. ordinele, 

cari vor rămâne „nemuritoare, între cari: -reocuparea for- 

turilor şi. înzestrarea: lor eu garnizoane răspunzătoare. De 

| Și, din cauza violenței focului german nu s'au putut vear- 

+ -: na toate organele esenţiale ale. forturilor, -totuşi fortul. 

| di i trei luni pe Germani şi nu a căzut de DR Vaux a putut opri 

cât de sete. Fortul Souville arată peatra de hotar la eare 

au ajuns Germanii. Nici o cazarmă betonată din nici un 

fort nu.a fost destrusă, nici o cupolă nu a fost scoasă din 

ervibiu. Atunei întrebarea:. din ce formidâbile gresale a 
  

  

ME - Un asemenea ordin era pe atunci. pus în execuțiune” în Ro- 
i mânia. Cetatea Bucureşti era declarată desființată şi se: dezarma. A- 

Ceasta profanare militară a hotărit-pe un general să părăsască armată 
- inainte de vreme, şi să pună la dispoziţiunea Ministrului de Răsboi lo- 
cul de Guvernator al unei Cetăți declasate fără trupe” și tără tunuri. 

*



  

fost întocmită doctrina, care ordona destrugesea. forturi- 

„lor. așa de puteinici înainte de a fi fost puse la încercare? 

“= La acoastă întvebarespusă de presa, franceză răspund 

“cu: Intreaga doctrină oficială fiind întemeiată pe mişeare 

" âdică pe manevră, cetăţile nu-și găsau locul în. eadrul .a- 

câstei doctrine; ci, din potrivă, ele erau considerate: de 

» Inaltul Comandament ca „în stare de faliment“, ca „mer- 

“iniate ale garnizoanelor. lor“, ca mari întrepozite oferite, 

. pe degeaba, inimicului“. Răsboiul de asediu fiind antiteza 

  

cembinaţiunile operatiunilor de răsboiu, dar încă. mer- 

'geau. până a mt admite nici chiar răsboiul de poziţiune, 

= bână a nu admite nici chiar artileria grea. si aşa se face 

| „că Franţa a întrat în văsboiu cu o mare parte din cetăţile 

m "cari-i' apărau granitele ne pregătite pentru o rezistenţă 

| durabilă; că la începutul ostilităţilor si. chiar maj târziu 

Sau părăsit cetăți, cari bine apărate, puteau fi 'de folos ne- 3 

i. tăgăduit marilor operaţiuni. tactice şi strategice; că ar- 

, mata -franesză a intrat în. răshoiu nepregătită pentru răs- - 

hoiul de poziţiune şi fără aptilerie în stare de a lupta, cu” 

Și moi ara căzut în giesala, ațât de scump - plătită de 
N o formidabila artilerie. germană. 4. ” - 

Piancezi. Ademenit în anii din urmă (1914—1916) de ideile 

E "cari aveant Curs oficial în ceranitile militare franceze, Ma. 

"rele nostru Stat: Major, sau mai bine zis organul adminis- 

  

| răshoiului de mişcare „ă outrance“, prota goniştii” acestei 

"doctrine .nu' numai că nu adiniteau amestecul cet tăţilor în“ 

S 

de Răsboiu, a suprimat fără să ceâră avizul cslor în drept i 

cetatea, Bucureşti,- care putea să ne: fie de.mare folos în“ă-- 

+ " părarea frontului Argeg-Sabar, şi a lăsat necomplecta or- 

- ganizarea apărării poziţiunii” întărite dela Turţucaia, 

în adevăr a devenit mormântul a trei diviziuni A 

. terie și a însemnat începutul rienoroeitei 

„din 1916. 

      

   
  

trativ capu îi-să substituise . cu încuviințarea ! Minist erului 

care. * 

e infan- | 

i noastre “campanii |



  

Mă rezumez: doctrina. prefăcută, şi neţinută la zi ea- 

devărata cauză a lipsei de pregătire materială în care s'a 

găsit armata franceză la începutul răsboiului dintre po-. 

"poare, 

VI. — FALŞII TEHNICIANI 

Dar, aci nu se închee totul. Doctrina oficială, în care 

„Consiliul Superior at Armatei şi - Inaltul Comandament 
frantez vedeau panaceul victoriei, a avut răle urmări şin 

alcătuirea din timp de pace a prganelor de Studii, de Con- 

sultaţiune şi de Execuţiune ale Armatei. o 
__ Pentru a se înţălege mai bine cele ct vor urma, cred 

“că nu e de prisos să amintesc următorul principiu general 

pe care se aşază întocmirea ori cării armate. 

“O armată se compune din doă elemente deosăbite prin 
felul lor de a-şi exercita acţiunea: elementul luptător, care, 

prin mijloacele ce i sau.dat, e însărcinat să nimicească 

puterea vrăjmaşului, şi a cărui voinţă şi acţiune se găsese 

în luptă cu voinţa şi acţiunea vrăjmaşului; şi eJemeniul 

neluptător, acela a cărui voinţă şi acţiune nu se exercită 
„direet asapra. voinţei şi acţiunei vrăjmaşului, ci indirect 

prin mijloacele ce el pune la îndămâna elementului luptă- 
RR tor. Răsboiul se face de elementul luptător cu concursul : 

  

ce "i Qă elementul neliptător, şi de aceea legătura între 

ambele elemente trebue să fie strânsă şi nemijlocită. 

- Elementul luptător e constituit din arme: Infanterie; 

Ar tilerie, Cavalerie, Geniu, Aetonavigaţiune, Marină. 

Elemeatui neluptător e constituit din-Serviciele aces- 

tor arme şi din Serviciele generale ale Armatei (al Sănă- 

tăţii, al Administraţiunii, al Tntendeniţei, al Construgțiu- 

nilor, etc.). = ie a 

Pentru. ca instrumentul de actiune - = “armata, să-şi 

NEI
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poată îndeplini în bune condițiuni menirea în răsboiu tre- 

bue a se dobândi în timp de pace o desăvârşită legătură 

nu numai între părţile constitutive ale elementului luptă- 

tor, adică între arme, dar încă între aceste şi elementul 

lox neluptător. Aşa, de pildă, Artileria şi Infanteria îşi 

„trag toată valoarea lor-din armele de foc pe cari le între- 

buinţează, şi din calitatea şi cantitatea muniţiunilor ce li 

se pot aduce pe câmpul de operaţiuni. Trebue dar ca aces- 

te arme să fie în desăvârşită legătură tehnică cu Serviciul 

Ayrmamentului şi al Materialului de transport, care le pro- 

cură armele şi muniţiunile de răsboiu. | 
In timp de răsboiu, această legătură se înfăptueşte 

prin autoritatea Comandamentului. In timp de pace, ea se 

pregăteşte de Ministerul de Răsboiu cu concursul Consi- 

liului Superior al Armatei (Vezi „Şcoala Comandamentu- 

lui Arraatei“ de general Herjeu, pag. 145—159, 1910). 

Această legătură a lipsit Armatei Franceze în pace, 

şi lipsa ei i-a adus mari neajunsuri în răsboiu, Chestiunea 

a dat loc la lungi discuţiuni în Parlamentul și în presa 

franceză cu prilejul discuțiunii budgetului Armatei, 

In şedinţa dela 14 Octobre 1919, raportul budgetului 

Armatei, d. Benazet, a făcut următoarele -declaraţiuni, 

în Camera Deputaţilor, referitoare la lipsa artile- 

riei grele: ....„.Tehnicianii. răspnndeau că chestiunea 

artileriei erele e în studiu, şi când un membru al Comi- 

siunii Armaţei a întrebat: „dar dacă răsboiul începe, cu 

ce veţi face faţă la insuficienţa bătăii tunurilor noastre?“ 

Unul dintre tehniciani a răspuns ironăc: „Vom împinge şi 

noi cu 4 kilometri înainte“. Da. Se ştie cine a dat acest răs- 

puns, dar răspunsul nu e al unei persoane,. ci al unui sis-. 

tem, al unei şcoale, al unei doctrine, din care însă nu fac 

parte adevărații tehniciani. Fapt e că în această chestiune 

nu au fest consultaţi adevărații tehnicieni, ci numai Înal- 

[24
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- tul Comandament şi Consiliul Superior al Răsboiului, cari 

din principiu exclusese pe tehniciani; 7 i 

Incă din anul 1899 Consiliul Superior a exclus din 54 

nul săn je prezidenţii Comitetelor tehnice ale Artileriei și 

Geniului. Cât despre: Inaltul Comandament el s'ă retrntat 

“în mare.parte din Scoala Supsrioară de Răsboiu, care de 

la origina ei a fost închisă tehnicianilor. E , i 

Ca să se. justifice acest ostracisnt în contra tehnicia- 

nilor militari s'a opus doctrina, faimoasa doetrină a forţe» 

lor-morale. Noua Şcoală proclamase că forțele morale sunt 

„totul într'o amnată şi că cele materiale: sunt mai ni- 

inic 1). Multe spirite strălucite, mulţi şefi luminaţi au 

căzut în această greşală. Să ne: amintim cum bătrânul 

general Cardot îşi. bătea joe de tehnica militară, de Şeoa- 

lele de tragere, de defilarea şi de folosinţa terenului; de 

“tragerile indirecte şi la distanţe mari, și de câte altele... 
„Micii noştri soldaţi nu muşea din această tactică a ne- 

- *gustorilor de ochiane. Ne-am făcut prea savanţi, și fiind 

că vine vorba de aceasta, voiw semnala, ca infanterist, vi- 

gilenţei Guvernului Şcoala Ciumată dela Châtons” (adică 

Secala dă 'Tragere)“, Generalul Cardot era un demn elev şi 

admirator al generalului rus. Dragomiroff, care nu credea 

“decât - îni -a tot-puternicia baionetei (credinţă moştenită din 

alt veac, dela Suvarott). Pe el, ideea că trupele sar pute 

- masacra dela distanţă îi înfuria: „Ce răpede mergi. din 

- 1) Această teorie e tot atât de greșită după cum e greșită şi 
opusa ei: puterea unei armate stă numai în numărul ei, Pentru mine 

puterea armatei e rezultanta puterilor ei materială şi. morală. Puterea 

materială atârnă de numărul, de pregătirea de răsboiu şi de capacita- 
tea -comandamentului. Puterea morală i-e dată de educațiunea “morală 

şi fizică a națiunii. Prin urmare puterea unei armate poate fi repre- 
zentată prin formula mecanică : P == M. g, în care M. însemnează massa 
armatei (adică puterea ei materială), iar g (acceleraţiunea), puterea. e! 
morală. Când unul din aceşti doi factori tinde spre zero, puterea ar- 
“atei (P.) devine şi ea nulă (vezi „Pregătirea Armatei pentru Răsboiti 

e Gen. Herjeu vol. 1 pag. 87—112. 1905). '
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, clipa când 'ai pus piciorul în crimă! Artileria inventează 
| 4ragerea indirectă, Infanteria o imită, şi amândoă fac pă- 

vechea şi te silese să iei parte la acest frumos spectacol: 

| oameni cari se împuşcă fără să se vadă“. Câtă ironie în a- 

2 “cesta cuvinte! Ea nu e egalată decât de o judecată pretăcu- 

tă, sugestionată de o doctrină prefăcută. Da, astfel a'ju- 

«lecât Şuvala oficială franceză, şi judecata ei sa manifes- 
„tat prin scris, şi scrisul s'a prefăcut în fapt când răsboiul 

s'a desprins. Noroc, că dela primele încercări, dreapta ju-' 

- decată şi-a luat locul ce i se cuvinea, a alungat adevăra- 

(a tele crezii şi apostazii (vezi: generalul Cardot, Herâsies et. 

| apostasies militaires) — patronate până atunci — din doe- 

trina răsboiului, şi a adoptat adevăratele principii pe cari 

| twebuia să se întemeeze de mult doctrina franceză. 

” „Si când mă gândese că teoriele asociaţiunii Cardot- 

Dragomirofi făcuse adepţi şi în armata noastră şi prefă- 

cuse în mare parte pregătirea ei de răsboiu... Dar, ce: să 

zie de-ai noştri, când în Franţa „doctrina mişcării“ -putuse 

să se aşeze aşa de solid, nesupărată de nimene, în cât, 

când a venit ziua de apoi, toţi au rămas surprinşi şi nu 18.” 

NR _venia.să creadă că lipsa de artilerie şi de aviaţiune, că 

| neîntrebuinţarea tortifieaţiunii - "terenului. că. bătăliele 

perdute veniau numai dela această doctrină . surogată. 

Pax'că aud pe doctorul lui Moliăre' declarând că nu crede 

că clientul său şi-a dat sufletul, fiindeă trebuia să moară, 

-- după formulă Academiei de Medicină, iar nu cum îi spune: 

servitoarea, că a murit, - 

O,-nu. Vina nu a fost a teiinicianilor, după cum pare” 

-:a crede d. Bânazeit, căci generalul Langlois, cel cu-zăspun- 

sul „că va împinge tunul cu 4 km. mai înainte“. nu eia, 

ehnician. Generalul L., membru în Consiliul Superior al - 

Răsboiului, era în adevăr eşit din arma Artileriei, dar nu _ 

tehnician. Proba a" făcut-o singur cu vederile sale carae-.. 
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terizate printr'o netoleranţă, pe care un adevăraţ tehni- 
cian uu o putea ave. El nu a voit nici să audă de artileria 
grea; a lăsat chiar să se creadă că şi calibrul de 75 mm. | 
era prez mare; nu a visat decât tunul pom-pom, şi a fost în- 
cântat când a auzit că Germanii căzuse în greşala tunuri- 
lor grele, greşală capitală, zicea el. El e care a afirmat că 
artileria grea avea prea puţină eficacitate asupra obiec- 

_tivelor: „Aşi voi să fac să pătrundă adevărul în spiritul 
compatrioţilor mei, pentru a depărta dela ei gogoriţa. arti-. 
leriei grele, susceptibilă de a niicşura moralul lor în luptă 

"si de a-i împinse la cheltueli foarte regretabile“, 
Si generalul Langlois a fost cineva în armata france- 

ză, dar şi el, ca şi alţii, a căzut victima unei doctrine, Ia 
făurirea căriia a contribuit. Generalii Langlois şi H. Bon- 
nal îşi au partea de răspundere imorală în pregătirea ma- 
terială şi tehnică a armatei fvanceze, | 

Un adevărat tehnician putea oare să facă cu atâta u- 
şurinţă o atât de enormă afirmaţiune?: Armata franceză a 
avut înainte de răsboiu tehniciani, şi. printre ei sau găsit; 
cari au prevăzut aproape tot ce era să se întâmple; aceş- 
tia însă nu au putut ave nici o influenţă asupră conducă- 

 torilor destinelor Armatei, şi glasul lor a fost necontenit înăbușit de corul teoricianilor, cari făceau strajă nea- - dormită în jurul unei doctrine prefăcute. a „De un “tehnician dintre aceştia mă voiu -ocupa în cele 
ce. urmează. 

VII. — UN TEHNICIAN ADEVARAT A CONTRIBUIT LA VICTORIA FINALĂ A ALIAȚILOR NOŞTRI 

Printre camarazii mei de promoţiune din Şcoala Po-- - litehnică dela Paris şi din Şcoala de Aplicaţiună de Arti-. lerie 'şi de Geniu dela Fontainebleau era elevul, şi apoi sub-- locotenentul, Estienne. - 

s
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__postol al trager 

„de Artilerie dela Grenoble, şi apoi la Vince 

- face promotorul întrebu 

_gereă, la distanţe mari, şi atunci: 

vionulmi artileriei de 
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Modest, muncitor, cumpătat la vorbă şi la gesturi, el” 

făcea parte dintre acei tineri cari dela început îşi însămna 

drumul pe unde au să meargă, încet dar statornie, la ţin- . 

ta ce şi-au ales. Acestui militar, ajuns astăzi general de. 

diviziune, îi datorese Francezii şi Aliaţii, în mare parte,. 

înfrângerea colosalului lor vrăjmaş. Pe peplum zeiţei Clio,. 

pe care a început să se scrie istoria răsboiului dintre po- - 

poate, se va înscrie cu litere mari numele său ilustru. 

A cesta e tehnicianul cel adevărat. De el voiu vorbi. 

Ce poate face un tehnician, ca să aducă victoria în. 

rândurile armatei, a spus-o cu fapta generalul Estienne, . 

astăzi Comandant superior al apărării Nizzei şi Inspector - 

al Carelor de Asalt, această armă puternică, născută din 

răsboiu, pe care el a creat-o şi a adus-o la victorie. - 

Studiele militare şi le-a terminat în 1884. Tn 1890 a publi-. 

cat un important studiu asupra „Numărului şi Valoarei în. 

lupta modernă“. In 1891 îl găsim la Bourges, unde, ca şef al | 

Atelierului de Preciziune din Marile Stabilimente ale Ar- 

tileriei, se semnalează prin numeroase şi însemnate per- 

fecționări. şi invenţiuni. EI e întâiul şi cel mai înfocat a- 

ii detilate şi al înlocuirii înălţătorului tu- 

nului prin goniometru, care se adoptă în 1915 şi dădu: 

Franţei cea mai bună artilerie uşoară. a 

Ta 1902, fiind maior, e trămis pentru a-şi face. stagiul 

întrun regiment de Infanterie, unde comanda un batalion 

la Comandamentul Şcoalei 
timp de 18 luni. De acolo trece 

nnes, unde se: 

ințării avionului la conducerea 

tragerii artileriei, şi-i învederează folosul cu prilejul exer--, 

nul 1909. Proba ne-: 
ciţielor de tragere dela Châlons din a. 1909, 

discutată era făcută. Insă doctrina nu se împăca cu tra- 

:2 Atunci a trebuit să trea- 

că an eu an pentru ca abia în 1917 să vedem dându-se a-. 

plina întrebuințare.



„i 

344 

Inainte de-răsboiu, maiorul Estienne a servit în arti- 
Jeria de câmp şi de munte,'şi într'o 'direcţiune regională” 
de artilerie, unde şi-a desvoKat cunoştinţele şi aptitudinile 
ofițerului de trupă, dublat de un technician. Mobilizarea, 

” găseşte pe colonelul Estienne comandant al unui regiment 
"de artilerie, cn -care face campania în Belgia, retragerea 
dela Chasleroi şi bătălia dela Marna, unde şa servit de 
„doă avioane pe cari le adusese cu el. 
Veni fixarea, fronturilor strategice şi războiul! de po-. 

zițiune. Colonelul Estienne prevăzuse de mult această for- 
mă, ce avea să iee răsboiul, precum şi mijloacele speciale 
ce trebuiau. întrebuințate de ofensiva împotriva linielor 
întărite inimice. Spre sfârşitul lui 1914, el se gândeşte la o 

“artilerie specială de asalt, cu care să poată destruge întă- 
_ zirile Animicului şi să permită Infanteriei a ajunge până 

: la el fără a fi secerață de focurile lui. Aceasta însemnează 
că Estienne căuta mijlocul pentru a face: cu putinţă ofen- 

“siva, franceză. Ideea cuirasatului terestru, cum îl numeşte 
el, a fost emisă în Septembre 1914, când a văzuţ primul 
câmp de. bătaie straşnie răscolit şi frământat de artileria, 
grea germană, şi de atunti ea nu Pa: mai părăsit, In 1915, 

„pe, câbd comanda artileria Corpului * 3 de armată, el tră- 
2 „mite generalisimului un memoriu secreț prin care pieco- 

nizează: cu convingere desăvârşită această neă armă. „Ge- 
| neralul J oftre, după ce îi ceti memoriul, Pa ascultat şi sa 
convins. In fine, în Fevruar 1916, pe când comanda artile- 
ria sectorului Vaux-Doudurm6nt dela Verdun, el e chiamat 

“să Organizeze Şi: să iee: comandamentul” primelor grupuri 
-de care de asalt. Generalul conduse şi grăbi construcţiunea 
lor, le stabili tactica, şi în vara lui 1918, când infanteria 
franceză era sleită numericeşţe, aceste care sunt aruncate - 

în bătălie şi'şi ăfirmă de îndată calitatea unor instrumen- 
„te de răsboiu de întâiul ordin. Ele au fost cele dintâi cari 
au bătnt î în poarta de aramă a Victoriei, 

în N 
- - i
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- Răsplata generalului a fost gradul de general de divi- 

| ziune şi cravata Legiunei de Onoare, î îi urma ordinului de 

zi al Armatei, din 10. August 1918: 

„„Otiţer general de o inteligenţă şi de o valoare extep- 

țională, care prin dreapta, judecată şi prin fecunditatea i- 

«leilor, prin avântul şi încrederea cu eari a ştiut să le apere 

şi să le facă să triumfe, a adus cele mai eminenie servieti 

„cauzei comune. A. creat şi organizat din bucăţi, cu toate. 

" greutăţile fără de număr, minenatul instrument de luptă, 

artileria de asalt, a făcut din ea o armă de temut, a cărei 

putere ne-a, fost prețioasă şi care a contribuit, mai eu sa- 

mă, într'o largă măsură, la isbânda armatei franceze în a 

doa jumătate a lui Iuliu 1918. 'Tot atât de brav soldat, pe 

cât e şi technician de primal ordin. El poate fi mândru de 

lucrul său“. a 

= Dar contribuţiunea, - genexalului Estienne la înarea 

„victorie a Aliaților noştri îşi găseşte deplina tonfirmare în 

„expunerea făcută de reprezentantul Marelui Cartier Gene- 

ra] Germai în Reichstag, 2 Octobre 1918: „Inimicul a as- 

" vârlit în luptă, pe neaşteptate, masse considerabile de tan- 

+ 

  

- kuri, cari înaintau spre poziţiunile noastre fără a putea îi 

văzute, de oarece acestea erau orbite de obuzele fumigene 

asvărlite de artileria franceză. Tankuvrile deschideau ca- 

lea, pe unde pătrundeau trupele de infanterie pe furiş i 

până la spatele“ trupelor noastre (germane). Numai în a 

ceastă tacţică, bazată pe întrebuinţarea tankurilor de a- 

salt, se dăseşte explicaţiunea marelui număr de, „prizonieri - : 

germani, care a redus atât de mult efectivele noastre (ger- 

mâne) şi a provocat ă consumare da rezerve mult mai ma- 

re decât în trecut. De data această chestiunea rezervelor. â 

devenit hotărâtoare. In definitiv. două cauze ai făcut pe '- 

Comandament să declare că nu rhai e în stare să i impună, pa- 

cea vrăjmașilor , din Apus: tankurile înimice şi lipsa noa- 

stră de rezerve. (Documente şi acte oficiale germane, pu- 

blieate. cu aprobarea Cancelarului “Imperiului, în 1919). 

i . 
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[iaca în adevăr un technician militar, căruia i s'a în- 
găduit să se pregătească Şi să-şi închine tot geniul său, 

toată activitatea sa binelui public. Mă întreb însă: dacă 
nu venea răsboiul, ar fi putut el oare străbate prin rân- 
-darile compacte ale strategilor şi tacticianilor de cabinet? 
Nu cred. El ar fi eşit din cadrul activ âl Armatei cu gra- 
dul de colonel, căci limita de vârstă îl pândea în 1918, Şi - 

„„ar-medita şi astăzi asupra minunatului său instrument de 
răsboiu — din cartoanele sale — tot aşa cum a meditat și 
asupra avionului artileriei, pe care înalta doctrină oficială 

“nu-l vedea, cu ochi buni. 

Scriind aceste rânduri, ru mă pot opri de a gândi la 

trecutul nostru, care cred că s'a încheiat la Turtukaia, în 
munţii Transilvaniei şi în şesurile Munteniei (1916), şi că 

nu se va mai întoarce în România Mare. Am avut şi noi 

techniciani de ispravă, dar câtă goană nu li s'a dat dela 
'1900 încoace şi cu câtă stăruinţă nu au fost ei nesocotiţi şi în 
urmă sacrificați, pentru a fi înlocuiţi cu ofiţeri nespetiali- 

zaţi şi chiar cu ingineri de-poduri şi şosele! S'au. găsit şi 
în rândurile armatei noastre ofiţeri, cari-şi dăduse sama 

de inult de rostul răsboiului câ avea să vină şi făcuse tot ce 
au putut, prin scrierile Jor şi prin autoritatea dobândită în 

armată, ca, să se creeze o doctrină sănătoasă şi să se dee o 

bună îndrumare trupelor şi comandamentului nostru. Dar 

acţiunea lor a fost stânjenită de o altă autoritate mai ma- 

re, aceea a scriitorilor străini Langlois, Bonnal, Cardot, 

Dragomirotf şi atâţi alţi, cărora  Statul-Major şi Şooala, 
noastră Superioară de. Răsboiu le închinase dreapta lor 

judecată, atunci când influenţa doctrinei germane, cunos: 

cută la noi mai mult numai în părţile ei aparente, începu- 

se să descrească şi să: fie precumpănită de doctrina fran- 

ceză. Urmările Sau văzut în campania din toamna şi iarna 

„anului 1916, N
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Incheind acest volum o mărturisire fac: tot ce am seris: 

în el a fost călăuzit numai de dorinţa de a orienta munea 

şi tendinţele generaţiunii, care ne-a luat locul şi are astăzi 

în mânele ei destinele armatei de mâne. - 

1 Mart 1920 
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ERRATA 

La pag. 33, rândul 31, în loc de: eşirile de Sud de Balcani, să. 
„se citească: eşirile din Balcani dela Sud: 

La pag. 100, rândul 10 în loc de: sfârșitul lui 1913, să se citească: 
jumătatea lui 1913. „ 

La Pag. 121, rândul 21, în loc de: _ înscriindu-se, să se citească : 
înscriindu- le. 

La pag, 136, rândul 7, în loc de: cea care, să se cițească : 
cei cari. 

La pag. 136, rândul 10, în loc es: sau ia, să se citească: sau iau, 
La pag. 161, rândul 11, în loc ae: 4 Juliu s, n., să se citească : 

4 Juliu Ss. 
La pag. 2%, rândul 9, în loc de: O roua campanie, să se citească : 

'0 N0dă Campanie. 
La pag. 247, rândul 13—14 în loc de: iaturea dunareasca, să se 

citească : laturea dunăreahă, 
La pag. 251, rândul 18, în loc de: cum am organiza-o, să se 

citească: cum am -organiza-o, 
La pag. 272, rândul 9, în loc de: lui Carol (1445), să se citească ; . 

lui Carol VII (1445). 
La pag. 285, rândul 22, în loc de: un capital, să s6“titească: 

„un capitol. 
La pag. 333, rânduţ 30, în loc de: prin încrederea forțelor, să, 

se citească : prin încordarea forţelor, 
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